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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Основание за възлагане 
Нормативното основание за възлагане изготвянето на Задание и Опорен 

план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене (ОУПО) се 
съдържа в чл.124, ал.(1) и чл.125, ал.(1), (2), (3) от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и чл.17, ал.(1) от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове. 

В така посочените нормативни документи е формулирана категоричната 
постановка, че ОУПО се разработва „въз основа на Задание, включващо при 
необходимост Опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с 
устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, централните и териториални администрации 
и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и 
информационни системи”. 

Заданието обосновава необходимостта от изработването на плана и 
съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за 
изработване. Заданието се придружава от необходимата изходна информация 
за съществуващото положение и за действащите за съответната територия 
концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. 

Опорният план (неразделна част от Заданието) се изработва в мащаба на 
устройствения план и съдържа основни кадастрални и специализирани данни 
за територията. 

Заданието и Опорният план са основа за изработването на ОУПО - Общ 
устройствен план на община Чупрене. 

Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на община 
Чупрене е продиктувана от няколко обстоятелства: 

• С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията – ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр.82/26.10.2012г.) се поставят нови 
съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и 
значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и 
юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината. 

• Наличието на актуален Общ устройствен план на община Чупрене е 
условие и предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по 
линия на оперативните програми на европейските структурни фондове. 

• Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия 
за инвестиционно проектиране и строителство в община Чупрене. 

• Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното 
планиране на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за 
постигане на устойчиво развитие в перспектива. 
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1.2. Възлагащ орган 
На основание на Решение на Общински съвет Чупрене, Кметът на община 

Чупрене възлага съставянето на Задание и Опорен план за изработването на 
Общ устройствен план на община Чупрене (ОУПО). 

 
1.3. Изпълнител на задачата 
Заданието и Опорният план за изработване на Общ устройствен план на 

община Чупрене са изготвени от фирма „Прометей ДД” ООД, въз основа на 
Договор от 19.12.2013г. с община Чупрене. 

 
1.4. Цел на разработката 
Целта на настоящата разработка (Задание и Опорен план) е да създаде 

текстова и графична основа за изработването на Общ устройствен план на 
община Чупрене (ОУПО), като се формулират, аргументират и обосноват 
основите изисквания към плана. 

 
1.5. Задачи на разработката 
С оглед постигане на тази цел е синтезиран следният набор от задачи: 
• обобщаване и систематизиране на направените до настоящия момент 

проучвания и разработки за дадената територия, в това число и осигуреността 
на общината с действащи устройствени планове и концепции от по-високо 
и/или по-ниско ниво, които имат отношение към бъдещия ОУПО; 

• формулиране на проблемните пунктове, които трябва да бъдат решени с 
бъдещия ОУПО, определяне на териториалния обхват на плана и фиксиране на 
прогнозните хоризонти, за които се разработва ОУПО; 

• дефиниране на основните методически насоки за разработването на 
ОУПО (предварителен и окончателен проект), както и етапите, времетраенето и 
процедирането по утвърждаването и влизането му в сила (включително и на 
програмата за неговата реализация); 

• формулиране на изискванията към екипа, който ще разработи бъдещия 
ОУПО и към проектно-проучвателните работи, които следва да се извършат в 
отделните фази и етапи на изготвяне на предварителния и окончателния проект 
за ОУПО; 

• дефиниране на общи и специализирани изисквания към устройствената 
концепция за ОУПО, както в чисто съдържателно, така и в техническо отношение 
– начин на оформяне и представяне на финалните документи – обяснителна 
записка и графични материали; 

• определяне на общите параметри на ОУПО, както и изискванията, които 
следва да бъдат отчитани в процеса на проучванията през различните етапи и 
фази на работата по плана; 

• осигуряване на основната най-обща информация за аналитичните 
проучвания (включени в съдържанието на Заданието), които характеризират 
състоянието и тенденциите в демографското, икономическото, социалното и 
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инфраструктурното развитие на общината, пространствените аспекти на това 
развитие и състоянието на околната среда;  

• идентифициране и структуриране на комплекса от фактори, които 
оказват влияние (стимулиращо или задържащо) върху развитието на социално-
икономическия и инфраструктурен комплекс на общината; 

• разкриване и оценяване на евентуалните ограничители и стимулатори за 
пространственото развитие на селищата в общината; 

• очертаване (на предварителен етап) на изискванията за състоянието на 
плановата структура на общината и насоките за пространственото й развитие, 
които следва да бъдат заложени в бъдещия ОУПО; 

• определяне на специфични изисквания към устройствената концепция 
на бъдещия ОУПО по отделни функционални и тематични направления: 

- селищна мрежа; 
- зони за обитаване; 
- зони за труд; 
- зони за отдих и рекреация; 
- социална инфраструктура; 
- комуникационно-транспортна инфраструктура; 
- инженерни мрежи и съоръжения; 
- туристическа инфраструктура; 
- природни забележителности; 
- културно наследство; 
- околна среда; 
- други специфични изисквания. 

 
1.6. Обем и съдържание на разработката 
Настоящата разработка се състои от две части: 
• Текстова част, представена в албум (формат А4), която съдържа анализ 

на съществуващото положение, синтез на изводи и изисквания към ОУПО. 
• Графична част, разработена в обхват територията на община Чупрене, 

която включва: 
- Опорен план (М 1:25 000); 
- Схема по вид територия (М 1:25 000); 
- Схема по вид собственост (М 1:25 000). 
 

1.7. Нормативна и информационна обезпеченост на разработката 
Заданието и Опорният план са изготвени съобразно издадените от 

Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) „Методически указания 
за съставяне на Задания за изработване на Общи устройствени планове на 
териториите по чл.106 и чл.107 от Закона за устройство на територията”. 

Те са съобразени и с изискванията на другите документи от нормативната 
уредба на страната: 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 
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• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони; 

• Закон за регионалното развитие; 
• Закон за опазване на околната среда; 
• Закон за защитените територии; 
• Закон за културното наследство; 
• Закон за биологичното разнообразие; 
• Закон за водите; 
• Закон за горите; 
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския 

фонд; 
• Закон за опазване на земеделските земи; 
• Закон за туризма; 
• Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 
• Закон за пътищата; 
• други нормативни (законови и подзаконови) документи. 

 
При изработването на Заданието за ОУП на община Чупрене са използвани 

и други документи с устройствен и стратегическо - програмен характер, като: 
• Регионален план за развитие на Северозападен район – 2014-2020г.; 
• Областна стратегия за развитие на област Видин – 2014 – 2020г.; 
• Общински план за развитие на община Чупрене – 2014-2020г.; 
• Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Видин; 
• Стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене; 
• Програма за опазване на околната среда в община Чупрене; 
• Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Чупрене; 
• План за защита на населението при бедствия в община Чупрене; 
• други документи, имащи отношение към развитието на община Чупрене. 
 
Опорният план на община Чупрене (М 1:25 000), както и съпътстващите го 

пояснителни схеми – Схема по вид собственост на община Чупрене (М 1:25 
000) и Схема по вид територия на община Чупрене (М 1:25 000) са изработени 
въз основа на информация от КВС (карти на възстановената собственост), 
предоставени от Министерството на земеделието и храните чрез община 
Чупрене. КВС са предоставени в цифров вид (*.zem формат) с база данни за 
собствеността и вида на земите и горите на землищата на населените места в 
общината. 

За Опорния план в М 1:25 000 са използвани и растерните изображения от 
ЕТК (едромащабните топографски карти) в М 1:25 000. 

Схемата по вид собственост на община Чупрене (М 1:25 000) и Схемата по 
вид територия на община Чупрене (М 1:25 000) са пояснителни схеми, 
изработени с цел допълнително онагледяване на направените в аналитичната 
част на Заданието проучвания. Допълнителната информация, която се съдържа 
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в тези схеми, няма как да намери адекватно графично изражение върху 
основния Опорен план, което прави необходимо изобразяването им на отделни 
чертежи като самостоятелен елемент на графичната част. 

Всички чертежи са представени съобразно изискванията на Наредба №8 за 
графично оформление на ОУПО. 

 
Съгласно чл.125, ал.(6) и (7) от ЗУТ, настоящото Задание се съгласува с: 
• Министерството на културата, при условията и по реда на Закона за 

културното наследство; 
• Регионалната инспекция по околната среда и водите за определяне на 

приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната 
оценка е част от устройствения план. 

 
1.8. Териториален обхват на ОУПО 
Заданието и Опорният план се изготвят в същия териториален обхват, в който 

следва да бъде изработен и Общият устройствен план на общината (ОУПО). 
Съгласно изискванията на Възложителя, ОУПО следва да бъде разработен за 

територията на цялата община Чупрене с обхват всички землища в границите 
на общината. 

 
1.9. Прогнозен срок на действие на ОУПО 
В съответствие с философията на устройственото планиране и действащата 

нормативна уредба по устройство на територията у нас, Общият устройствен 
план е документ с дългосрочно действие. 

Нормативните изисквания, съдържащи се в ЗУТ и в чл.17, ал.(3) от Наредба 
№8, регламентират срока на действие на Общите устройствени планове на 
общини да бъде 15-20 години. 

На основата на така посочените нормативни изисквания със Заданието се 
указва прогнозният период на ОУП на община Чупрене да бъде 20 години. 
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2. АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  
 
2.1. Обща характеристика на общината 

 
2.1.1. Местоположение 

Община Чупрене е една от съставните общини на област Видин, която е част 
от Северозападен район за планиране в Р България. 

На северозапад, север и североизток община Чупрене граничи съответно с 
общините - Белоградчик, Димово и Ружинци (и трите общини са част от област 
Видин). На югоизток община Чупрене граничи с община Чипровци (част от 
област Монтана). Югозападната граница на община Чупрене е същевременно 
и държавна граница с Р Сърбия. 

Община Чупрене се причислява към граничните периферни региони на Р 
България, с произтичащите от това негативни и позитивни последици за нейното 
развитие. От една страна тя е сравнително изолирана от останалите населени 
места в страната, като остава встрани от важни транспортни коридори и 
значими вътрешни пазари. Това до голяма степен затруднява нейното социално-
икономическо развитие. От друга страна крайграничното й местоположение 
дава възможност за реализация на трансгранично сътрудничество с Р Сърбия и 
разработване на съвместни проекти за развитие със съседни сръбски общини. 

 
2.1.2. Основни параметри на общинската територия 

Селищната мрежа на община Чупрене включва 8 населени места (села) – 
Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище 
и Чупрене. До 2012г. в общината е съществувало още едно населено място – 
с.Бостаните, но то е заличено от Националния регистър на населените места в Р 
България, поради липсата на регистрирани жители в него. 

Площта на община Чупрене е 327,3 км2, което представлява 10,8% от общата 
територия на област Видин. По показателя „площ на територията“ община 
Чупрене попада в категорията на средните общини в България (с площ от 300 
до 500 км2). 

По землища на населени места площта се разпределя както следва: 
• с.Върбово - 41,21 км2; 
• с.Горни Лом - 83,17 км2; 
• с.Долни Лом - 39,81 км2; 
• с.Протопопинци - 10,74 км2; 
• с.Репляна - 37,70 км2; 
• с.Средогрив - 22,19 км2; 
• с.Търговище - 22,06 км2; 
• с.Чупрене - 70,44 км2. 
Данните показват, че с най-големи землища са селата Горни Лом (83,17 км2) 

и Чупрене (70,44 км2), а с най-малко землище е с.Протопопинци (10,74 км2). 
Населението на община Чупрене (по данни на текущата демографска 

статистика) е 1957д., което съставлява само 2% от това на област Видин. По 
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показателя „брой на населението“ община Чупрене попада в категорията на 
много малките общини в България (с население под 10 хил. души). 

По населени места населението се разпределя както следва: 
• с.Върбово - 95д.; 
• с.Горни Лом - 669д.; 
• с.Долни Лом - 202д.; 
• с.Протопопинци – 41д.; 
• с.Репляна - 154д.; 
• с.Средогрив - 135д.; 
• с.Търговище - 132д. 
• с.Чупрене - 529д.  
Данните показват, че с най-голямо население са селата Горни Лом (669д.) и 

Чупрене (529д.), а с най-малко население е с.Протопопинци (41д.). 
По отношение на общата оценка на социално-икономическия потенциал на 

отделните населени места, може да се каже, че селата Чупрене и Горни Лом 
заемат водещо място в общината.  

 
2.2. Природо-географски условия 

 
2.2.1. Релеф 

По отношение на земеповърхните форми и орографските особености (в т.ч. 
и по отношение на надморската им височина), релефът на общината може да 
бъде характеризиран като хълмист и планински. 

В териториалния обхват на общината попадат части от Предбалкана и Стара 
планина. Тук се включват части от североизточните склонове на Чипровска 
планина и северозападните склонове на Язова планина. На територията на 
община Чупрене е и най-високият връх в Западна Стара планина – връх Миджур 
(2168 м), който е със заоблено и затревено било и представлява специфична 
дестинация за познавателния туризъм. Планинските склонове на Чипровска и 
Язова планина, попадащи в община Чупрене, са прорязани от притоците на 
река Лом. 

От морфоскулпторите на Предбалкана в обхвата на община Чупрене се 
включва малка част от северозападните склонове на Широка планина, която е 
от моноклинален тип със стръмни склонове. Те попадат в землищата на селата 
Долни Лом и частично на Средогрив. 

Сравнително малка част от общината е с хълмисто-равнинен релеф. Тук се 
включват североизточните територии - землищата на селата Протопопинци и 
Средогрив. В тази част на общината са и териториите с надморска височина 
около 350-400м.  

На определени места в територията се срещат и карстови форми на 
релефа, доказателство за което е наличието на пещери в община Чупрене. По-
значимите от тях са: Десни сухи печ, Леви сухи печ, Водни печ и Суодолски печ. 
Всички те се намират в землището на с.Долни Лом. 
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По поречията на реките Лом и Чупренска релефът е речно-долинен, а на 
места с черти на котловинно-долинен. Долината на река Лом до района на 
с.Горни Лом е с дълбокодолинен характер, а след с.Долни Лом образува слабо 
изразени проломи. 

 
2.2.2. Геоложки строеж и полезни изкопаеми 

Разнообразието в релефните форми на община Чупрене до голяма степен 
е обусловено от геоложкия строеж. 

Геоложкият строеж на планинските части на територията се отличава от този 
в североизточните хълмисти и хълмисто-долинни части на общината. 

Чипровска и Язова планина (части от които попадат в обхвата на община 
Чупрене) са образувани върху Берковската антиклинала. Тя е изградена основно 
от палеозойски кристалинни скали и гранити. 

Широка планина (част от която също попада в обхвата на община Чупрене) 
е изградена от юрски и триаски варовици, конгломерати и пясъчници. 

Палеогена е представен от варовици, мраморизирани варовици, мергели, 
габро. 

Разкритите находища на полезни изкопаеми в община Чупрене днес са без 
стопанско значение. В миналото в землищата на селата Чупрене и Горни Лом 
са били експлоатирани находища на медна руда. Те са били част от Чипровско-
Мартиновския руден район. Добитата там руда е била преработвана във 
флотационната фабрика в с.Горни лом, в която се е произвеждал меден 
концентрат. Предприятията са закрити през 1960г. Част от земята е останала 
общинската собственост, а друга част е собственост на „ВИДЕКС” АД. Днес 
рудодобива и флотацията не представляват икономически интерес. 

 
2.2.3. Води 

Водното богатство на община Чупрене е представено предимно от речните 
води. Подземните води са основно с карстов произход или са локализирани в 
речните тераси. Те нямат голямо стопанско значение. 

Територията на общината се отводнява от две реки – Чупренска река и 
река Лом, с техните многобройни притоци. 

Чупренска река е десен приток на Стакевска река, която от своя страна е 
ляв приток на р.Лом. Водосборният й басейн е около 120км2. По-големи притоци 
на Чупренска река са: Манастирка, Голема река, Мала Равна, Буковец. 

Река Лом протича през източната част на община Чупрене. По-значимите й 
притоци в рамките на общинската територия са: Равна река, Бърза река, Лева 
река, Краставичка. 

Реките в общината се подхранват предимно от повърхностно оттичащи се 
валежни води, поради което се наблюдават резки колебания в речните водни 
количества. При проливни валежи, особено в съчетание със снеготопене, се 
отбелязват прииждания на речните води. Водният максимум е пролетен (през 
месец април), а минимумът е летен (през месеците юли и август). 
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Част от енергийния ресурс на речните води се използва за енергодобив. На 
територията на община Чупрене към момента са построени и функционират 
седем малки водноелектрически централи (МВЕЦ). Други две МВЕЦ са в процес 
на изграждане. Това е и причината отрасъл „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” да бъде един от 
водещите в общинската икономика. 

За ефективното използване на речните води в сезона на речното маловодие 
на територията на община Чупрене са изградени два микроязовира. 

Язовир „Търговище“ е в землището на с.Търговище. Той е с площ от 44 дка и 
295 хил.м3  полезен обем. 

Язовир „Върбово“ е в землището на с.Върбово и е с по-малък капацитет. Той 
е с площ от 5,6 дка и 26 хил.м3  полезен обем. 

И двата язовира са общинска собственост. Тяхното състояние към момента 
не е достатъчно добро. И при двата язовира се наблюдава теч в зоната на 
основните изпускатели, като изтичащата вода е видимо чиста, неизнасяща 
материал от язовирната стена. След оглед на специализирана комисия за 
оценка на състоянието им са отправени препоръки и двата язовира да останат 
с отворени спирателни кранове, което да снижи чувствително нивото на водата в 
язовирните чаши и да се оборудват с пунктове за измерване по обемен начин 
на наблюдавания теч. За язовир „Търговище“ е препоръчано разкриване на 
участъка на теча за установяване на причината за него и извършване на ремонт 
(такъв към момента не е извършен).  

Съществуващите в миналото напоителни канали, изградени към тези язовири, 
също са в много лошо състояние и тяхното функциониране е преустановено. 

Това на практика означава, че на територията на община Чупрене липсва 
работеща хидромелиоративна система. 

Подземните води на територията на общината нямат значим стопански 
потенциал. Те се използват основно за напояване и за домакински нужди. 

Изключение прави каптажът в землището на с.Търговище, който е включен 
във водопроводната мрежа и се използва частично за водоснабдяване на селата 
Търговище и Протопопинци, както и на няколко други населени места в съседни 
общини. 

На територията на община Чупрене са регистрирани общо 328бр. кладенци, 
използващи подземни води, които са разположени в частни имоти. Водата от тях 
се използва за бита и за напояване. Най-голям брой кладенци са регистрирани 
в селата – Горни Лом (104), Чупрене (92) и Средогрив (53). 

 
2.2.4. Климат 

Община Чупрене попада в умерено-континенталната климатична област, 
като в по-високите части на територията климатът е с черти на планински. 

В зависимост от влиянието на орографията, територията на общината се 
диференцира на два специфични климатични подпояса – хълмисто-планински 
(с надморска височина до 1000м) и високопланински (с надморска височина 
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над 1000м). Между тези два подпояса се наблюдават известни количествени 
разлики по основните климатични показатели. 

Средногодишната температура на въздуха в община Чупрене е около 11°C, 
като в първия климатичен подпояс стойностите варират между 10,6°C и 11,7°C, а 
във втория високопланински подпояс – между 4,8°C и 7,0°C. 

Средногодишната сума на валежите в общината е около 650мм, като в 
ниския климатичен подпояс тази стойност е в границите на 550-650мм, а във 
високия климатичен подпояс – между 800 и 1200мм. Валежният минимум е през 
месец февруари, а валежният максимум – през месеците май и юни. 

По отношение на сумарната средногодишна стойност на слънчево греене, 
община Чупрене попада в зона „А“ от районирането на страната (стойности 
под 1450 kWh/m2). Независимо от по-ниските стойности на слънчевото греене е 
налице инвестиционен интерес към развитието и внедряването на алтернативни 
източници на енергия. През последните години на територията на общината са 
изградени два броя фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) – по една в 
землищата на селата Върбово и Долни Лом. 

 
2.2.5. Почви 

Според новото почвено райониране, базирано на почвената класификация 
на FAO, територията на община Чупрене попада в обхвата на Западната 
Предбалканска провинция, която е част от Долнодунавската почвена подобласт. 

Най-разпространените почвени типове (като относителен дял от територията 
на общината) са кафявите и сивите горски почви. 

От разновидностите на кафявите почви се срещат кафяви преходни (около 
52% от общата площ), тъмнокафяви (около 13,4%) и светлокафяви почви. Сивите 
горски почви заемат около 20% от общата площ на територията. 

По речните долини се срещат и алувиално-ливадни почви, но те заемат не 
много големи площи и техният дял в общия баланс на територията е относително 
нисък. 

Кафявите и сивите горски почви се характеризират с това, че те са слабо 
хумусни, слабо запасени с хранителни вещества, силно кисели. Тези почвени 
характеристики предопределят и традиционно отглежданите селскостопански 
култури в землищата на отделните населени места. 

Основният проблем на почвената покривка в община Чупрене е свързан с 
почвената ерозия. Обстоятелството, че основната част от почвените типове и 
подтипове са с характеристики на бедни и кисели почви, прави неефективни 
мерките за тяхното опазване от последиците от ерозията. 

 
2.2.6. Растителна покривка 

Община Чупрене е с висок процент на залесеност на територията. Горският 
фонд заема площ от 170 хил. дка, което представлява над 50% от общата площ 
на общинската територия. Този показател е повече от 2 пъти по-висок от средния 
за област Видин (20,5%) и значително по-висок от средния за страната (33,7%). 
Това обуславя наличието и многообразието на растителни видове в общината. 
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Естествената горска растителност на територията на община Чупрене е от 
букови, дъбови и по-рядко смърчови гори (Чипровска планина). По-ниските части 
на общината са заети от габърови гори, а по протежение на речните долини се 
среща влаголюбива горска растителност. 

По данни от Лесоустройствения план на Държавно горско стопанство (ДГС) 
„Чупрене“, видовата структурата на горския фонд е както следва: 

• широколистни високостъблени – 35,8%; 
• издънкови – 28,9%; 
• иглолистни – 23,3%; 
• за реконструкция – 9,6%; 
• нискостъблени – 2,4%. 
Горският фонд играе значителна роля не само за стопанското развитие на 

община Чупрене, а и за опазване на биологичното разнообразие и околната 
среда. Голяма част от него е включен в обхвата на защитените територии (по 
смисъла на Закона за защитените територии) и/или в защитени зони по „НАТУРА 
2000“ (виж т.2.12.7 „Биологично разнообразие“ и т.2.12.8 „Национална екологична 
мрежа)“. 

 
2.2.7. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Община Чупрене притежава ценна и характерна от природо-географски 

аспект територия. Елементите на природния комплекс са сравнително добре 
съхранени, като значима част от тях са със статут на защитени територии и/или 
защитени зони по „НАТУРА 2000“. 

• Специфичните природни условия в общината са добра предпоставка за 
предимствено развитие на отдиха и туризма в разглежданата територия, както и 
на обитаването (в т.ч. висококатегорийно обитаване). 

• Релефните особености, климатичните условия и наличието на защитени 
природни обекти в общината създават благоприятни условия за реализирането 
на разнообразни туристически дейности – екотуризъм, познавателен туризъм, 
планински туризъм, спортен туризъм, зимен ски туризъм и др. 

• Горският фонд обхваща значителна част от територията на общината и в 
този смисъл се явява стратегически ресурс за развитието на някои основни за 
общината икономически отрасли като: дърводобив, дървообработване, туризъм 
и др. Този природен ресурс следва да бъде експлоатиран в разумни граници, 
гарантиращи опазването и съхраняването на значителното биоразнообразие и 
защитените природни обекти. 

• Водните ресурси в общината притежават хидроенергиен потенциал за 
производство на електроенергия, който може да бъде усвоен за стопански цели 
посредством изграждането на система от малки водноелектрически централи 
(МВЕЦ). Към момента този потенциал е в процес на интензивно усвояване. 

• Агроклиматичните ресурси на общината са подходящи за отглеждане на 
някои типични за условията на планинско земеделие култури. Това би помогнало 
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за съживяване на отрасъл „растениевъдство“ в разглежданата територия, като 
обогати набора от традиционно отглеждани култури в общината. 

 
2.2.8. Изисквания към ОУПО 

Бъдещият Общ устройствен план на община Чупрене следва да формира 
устройствени предпоставки за: 

• пълноценно усвояване на природните ресурси в община Чупрене, с цел 
развитие и стабилизиране на икономическите активности в разглежданата 
територия като: селско и горско стопанство, дърводобив и дървообработване, 
туризъм, производство на електроенергия и други перспективни за общинската 
икономика отрасли; 

• запазване на обема на обработваемите площи и опазване на почвите от 
ерозионни процеси и вредни антропогенни въздействия, с оглед създаване на 
оптимални условия за развитие на селското стопанство в общината; 

• запазване и доразвитие на горското стопанство и свързаните с него 
стопански дейности (дърводобив, залесяване, дървообработване, туризъм и др.), 
базирани на богатството на горския фонд в общината; 

• опазване на хидроложкия ресурс на община Чупрене чрез: правилно, 
рационално и икономически ефективно оползотворяване на повърхностните и 
подземните води; осигуряване на превенция срещу вредното въздействие върху 
водите; възстановяване и поддържане на хидромелиоративните съоръжения; 

• параметриране на свободния енергиен ресурс на реките, с оглед на 
разумното използване на хидроенергийния потенциал на речните води (имайки 
предвид интензитета на усвояване на този ресурс през последните години е 
възможно „претоварване” на природната среда); предвиждане на съответните 
устройствени мероприятия за ограничаване на вредното антропогенно 
въздействие върху този ценен природен ресурс; 

• оптимално оползотворяване на съществуващите природни дадености за 
реализиране на разнообразни форми на отдих и туризъм, базирани на 
благоприятните релефни и климатични особености на общината; 

• опазване и съхраняване на природните богатства на община Чупрене, 
съобразно съвременните принципи за екологосъобразно и устойчиво развитие 
на територията. 

 
2.3. Баланс на територията 
Балансът на територията на община Чупрене показва, че населените места 

и териториите със селищен характер представляват 1,60% от общата площ на 
общината (табл.1). Най-голям дял в площоразпределението се пада на горските 
територии, които заемат около 17007,32 ха, или 51,96% от общата площ. Това е 
обяснимо, като се има предвид предимно планинския и силно залесен 
характер на общинската територия. 

Земеделските територии заемат 12148,17 ха, което представлява 37,12% от 
общинската територия. Значителен е делът на необработваемите земеделски 
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земи, които обхващат 8561,81 ха (26,16%). Нивите заемат 3301,24 ха (10,09%), а 
трайните насаждения – едва 285,12 ха (0,87%). 

Териториите за транспортна и техническа инфраструктура са 557,09 ха, 
или около 1,70% от общата площ на територията на община Чупрене.  

Таблица №1 
Баланс на територията на община Чупрене 

№ Видове територии 
Площ 

Ха % 
Територии с най-общо предназначение 
1. Населени места и др. територии със селищен характер 523,62 1,60 
2. Територии за обслужващи дейности 3,37 0,01 
3. Територии за производствени дейности 45,66 0,14 
4. Територии за произв.-складови дейности и аграрни бази 72,21 0,22 
5. Територии за спорт и атракции 0,75 0,00 
6. Земеделски територии, в т.ч.: 12148,17 37,12 
 6.1. обработваеми земи – ниви 3301,24 10,09 
 6.2. обработваеми земи – трайни насаждения 285,12 0,87 
 6.3. необработваеми земи 8561,81 26,16 

7. Горски територии 17007,32 51,96 
8. Водни площи и течения 84,66 0,26 
9. Територии за транспорт и комуникации 550,36 1,68 

10. Територии за техническа инфраструктура 6,73 0,02 
Други територии 
11. Защитени територии за опазване на културното наследство 0,00 0,00 
12. Природни забележителности 0,20 0,00 
13. Резервати 1192,91 3,64 
14. Гробищни паркове 5,42 0,02 
15. Скали, пясъци, мочурища, дерета, сипеи, оврази, ями 1090,01 3,33 
Общо 32731,38 100,00 

Източник: Карти на възстановената собственост - КВС. 
 
Детайлна разбивка на баланса на територията по начин на трайно ползване 

по отделните землища на населените места в община Чупрене е дадена в 
Приложения №1÷8 към настоящото Задание. 

При изготвянето на Общия устройствен план на община Чупрене следва да 
се изготви актуален баланс на територията, съгласно изискванията, залегнали 
в Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 
2.4. Селищна мрежа 

 
2.4.1. Историческо развитие 

Историческото развитие на населените места в общината и формирането 
на общинската селищна мрежа се осъществява в продължение на векове. Това 
се подкрепя от разкритите в територията следи от стари поселища и запазените 
предания за историята на отделните населени места. 
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Първите данни за живот в посочената територия датират от древни времена. 
Доказателство за това са откритите керамични съдове, кремъци и животински 
кости в пещера, разположена в землището на село Върбово, които са датирани 
към Палеолита/Ранножелязната епоха. Значително повече са археологическите 
обекти от Античността и Средновековието (крепости – убежища, кастели, църкви 
и манастири), открити в землищата на отделните населени места в общината 
(виж т.2.13.1. „Недвижимо културно наследство”). Най-богати данни за развитието 
на селищната мрежа в територията има от 19 и 20 век. 

Селищата в общината са възниквали и са се развивали различно през 
отделните исторически епохи, като най-младо (по отношение на историческото 
си развитие) е село Търговище. Счита се, че то е възникнало в периода между 
1750г. и 1800г., т.е. в края на 18 век.  

Село Чупрене е едно от най-старите населени места в общината. За това 
говорят останки, открити в местността „Лалкин град”. Погледнато в исторически 
план основният поминък на местното население е било скотовъдството и 
отчасти земеделие, дърводобив и занаятчийство. Специфичното географско 
местоположение на селото е благоприятствало неговото развитие в миналото. 
Преди изграждането на пътя Лом - Пирот, транспортната връзка между България 
и Сърбия се е осъществявала през прохода „Свети Никола”. По това време 
селото е било най-близко разположеното до прохода населено място и в него 
са отсядали много пътници и търговци. Ето защо в селото е имало изградена 
митница и пощенска станция, които са споменати и от пътешественика Каниц. 
След Освобождението селото се развива бързо и населението през годините 
достига 1800-2000 души. През последните 30 години се наблюдава постепенно 
редуциране на населението и икономическите функции в населеното място. 
Подобно на много други малки населени места, и село Чупрене е сериозно 
засегнато от демографската и икономическата криза в страната. Към 2012г. 
населението на селото наброява едва 529д. През последните години селото се 
утвърждава като интересна туристическа дестинация. То се явява изходен пункт 
за практикуване на различни форми на познавателен, планински и еко туризъм. 
В землището на селото се намира част от Резервата „Чупрене” и Защитената 
местност „Чупренски буки”. Други туристически атракции са: Църквата „Свети 
Николай”, Часовниковата кула и Къщата – музей „Асен Балкански”. Към 2013г. 
селото е административен и обслужващ център на община Чупрене. 

Село Горни Лом също спада към по-старите населени места в общината. 
За това свидетелстват: „Калето” в Градишкия рът, Минната галерия на Коло и 
Църквата „Света Параскева”, която някои историци датират към управлението 
на Иван Срацимир (14 век). Църквата е обявена за архитектурно-художествен 
паметник с национално значение и е основна туристическа атракция в селото. В 
миналото поминъкът на местното население е бил свързан със земеделието, 
скотовъдството и дърводелството. Дърводобивът и обработката на дървесина са 
традиционен отрасъл за населеното място, базиран на богатството на горския 
фонд в разглежданата територия. В землището на селото има и три защитени 
територии – Защитена местност „Миджур”, част от Резерват „Чупрене” и част от 
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Защитена местност „Чупренски буки”, които също представляват туристически 
интерес. Селото е разположено в подножието на връх Миджур (най-високият 
връх в Западна Стара планина – 2168 м) и е изходен пункт за неговото ежегодно 
изкачване. Към 2013г. с.Горни Лом е с най-добри демографски и икономически 
показатели от осемте населени места в община Чупрене. 

Село Долни Лом е разположено по течението на река Лом, под село Горни 
Лом. Смята се, че двете села (Горни Лом и Долни Лом) са образувани от едно 
по-старо селище – Средно селище, което е отбелязано на европейските карти 
като „Лом”. Сегашните две отделни населени места (Горни Лом и Долни Лом) 
са отбелязани в първия турски регистър от 1454-1455г. В землището на селото са 
открити останки от древни селища (крепости – убежища от късната Античност), 
но някои от разкритията все още не са достатъчно добре проучени. Населеното 
място е известно с Природната забележителност „Леви и десни сухи печ”, която 
представлява две пещери, разположени на 2 км югоизточно от селото, на хълма 
„Чуката”. Освен това туристически интерес представлява и Църквата „Света 
Троица”, която е построена през 1834г. със средства на населението. Към 2013г. 
с.Долни Лом се нарежда на трето място по брой на населението в общината, 
след селата Горни Лом и Чупрене. 

Посочените три населени места са с най-добрите демографски показатели 
в общината. След тях се нареждат населените места – Репляна, Средогрив и 
Търговище, които към 2013г. са с население около 130-150д. С най-малобройно 
население са селата Върбово и Протопопинци. 

Село Репляна е разположено в хълмистата местност между селата Чупрене 
и Долни Лом. Историческите предания сочат, че селото вероятно е образувано 
от преселници от съседната Пиротска околия (територията на днешна Сърбия). 
Първите заселници са били от с.Черни връх и са формирали първата махала на 
селото, която и досега се нарича „Първенска махала”. В землището на селото 
са разкрити останки и от по-стари поселища – римски кастели от Античността. 

Село Средогрив е разположено по течението на река Лом, под село Долни 
Лом. То е наследник на по-старо поселище, за което свидетелстват следите от 
селищно развитие, разкрити в землището на селото и най-вече в местността 
„Бабу”. Тази местност се намира на границата между землищата на селата 
Средогрив и Гюргич. В околността е имало Римско селище и Римска крепост, 
чиито руини съществуват и до днес. На североизток от крепостта се откриват 
останки от манастир, а на северозапад от нея личат останки от църква. 

Село Търговище се счита за най-новото населено място в общината. Смята 
се, че е възникнало в периода 1750г. - 1800г. Тълкуванията за името на селото са, 
че неговите основатели са били търговци. Поминъкът на местното население 
през следващите години е бил основно земеделие и скотовъдство. На базата на 
вълната, осигуряване от овцевъдството и козевъдството, се развиват и занаятите – 
производство на аби и шаяци. За тази цел били изградени множество тепавици, 
като се смята, че в даден исторически момент броят им е достигал 24. Така 
селото постепенно се превръща от земеделско в занаятчийско. Най-голямата 
забележителност в населеното място е Църквата „Свети Николай”, която е 
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обявена за архитектурно-художествен паметник с национално значение. Храмът 
представлява трикорабна базилика, с каменен градеж. Построен е в периода 
между 1870 и 1872г., а е осветен през 1873г. 

Село Върбово е с най-много регистрирани археологически обекти, съгласно 
Археологическата карта на България - АКБ (виж т.2.13.1. „Недвижимо културно 
наследство”). В землището на селото са открити следи от селище в пещера 
(датирано към Палеолита и Ранножелязната епоха), крепости – убежища (от 
късната Античност) и манастир (от Средновековието). В селото се намира и 
един от архитектурно-художествените паметници с национално значение в 
общината – Църквата „Свети Йоан Кръстител”, която е образец на българското 
църковно строителство от периода на османско владичество. 

Село Протопопинци е най-малкото село в община Чупрене. Счита се, че то е 
създадено по времето на Иван Срацимир. Поминъкът на населението е бил 
основно земеделие и скотовъдство. В землището на селото са разкрити останки 
от средновековен манастир. Специфичен интерес в територията представляват 
Природната забележителност „Гардата” и Църквата „Свети Николай”. 

 
2.4.2. Пространствена структура на селищната мрежа 

Съвременната селищна мрежа на община Чупрене се състои от осем 
населени места, като всички са села. Това са: Върбово, Горни Лом, Долни Лом, 
Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище и Чупрене. Съотношението 
между броя на селищата (8) и площта на общинската територия (327,3км2) дава 
гъстотата на селищната мрежа в общината. Тя е 2,4 селища/100км2, което е два 
пъти по-ниско от средното за страната – 4,8 селища/100км2. При това делът на 
урбанизираните територии е едва 1,60% от общата площ на общината, което е 
значително по-ниско от средния показател за област Видин (3,24%). 

Община Чупрене се характеризира с относително компактна структура на 
селищната мрежа. Осемте населени места са концентрирани предимно в 
централната и северната зона на общинската територия, докато южната част от 
територията е заета предимно от горски фонд и е слабо урбанизирана. Селата 
са разположени сравнително близко, на относително равни отстояния едно от 
друго. Това улеснява не само транспортните връзки между отделните селища, 
но и пътуванията на населението с цел труд, отдих и обществено обслужване до 
съседните села и общинския център – село Чупрене. 

При по-задълбочен анализ на структурата на общинската селищна мрежа 
се установява наличието на две главни урбанизационни оси, които съвпадат с 
трасетата на двата третокласни пътя от Републиканската пътна мрежа в чертите 
на общината. Едната урбанизационна ос е с посока североизток – югозапад. Тя 
следва направлението на третокласен път III – 114 и включва населените места: 
Протопопинци, Търговище и Чупрене. Втората урбанизационна ос е с посока 
север – юг. Тя съвпада с направлението на третокласен път III – 102 и общински 
път VID – 1182 и обхваща населените места: Средогрив, Долни Лом и Горни Лом 
(виж т.2.10. „Транспортна инфраструктура”). Характерното в случая е, че тези 
две урбанизационни оси съвпадат и с двете основни водни течения в общината – 
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Чупренска река и река Лом. Така на основата на комбинация от природни и 
антропогенни дадености са се формирали две ясно изразени урбанизационни 
оси, съставени от по три населени места. Ситуирането на тези селища по 
протежението на базови линейни елементи (пътища и водни течения) е причина 
структурата на отделните населени места също да бъде с подчертан линеен 
характер. 

Встрани от посочените оси на урбанизация остават само две от населените 
места в общината – Върбово и Репляна. Те са свързани със селищната мрежа в 
територията, посредством общински пътища VID – 1180 и VID – 1181. Тези села 
се различават от разгледаните по-горе селища, по това, че са с относително 
по-компактна форма. Те формират една вторична напречна урбанизационна 
ос с направление северозапад – югоизток, по протежение на т.нар. „Глами” 
(специфични природни форми на релефа в територията на община Чупрене). 

 
2.4.3. Категоризация на населените места 

Агломерирането (групирането) на населените места в общината, според 
броя на населението в тях, показва, че те попадат в 2 основни категории – малки 
и много малки села. Според градоустройствената класификация възприетият 
критерий за малки села е брой на населението от 250 до 1000д., а за много 
малки села – брой на населението под 250д. Съгласно този критерий, селата в 
община Чупрене се разделят на две групи: 

• малки села (население от 250 до 1000д.) - две села - Горни Лом (669д.) и 
Чупрене (529д.); 

• много малки села (население под 250д.) – шест села - Долни Лом (202д.), 
Репляна (154д.), Средогрив (135д.), Търговище (132д.), Върбово (95д.) и 
Протопопинци (41д.).  

Според големината и функциите на отделните села е определен и техният 
административен статут. Към 2013г. село Чупрене е със статут на общински 
административен център, а село Горни Лом е с функции на кметство. Поради 
малкия брой на населението в останалите шест населени места на общината, 
те изпълняват административни функции на кметски наместничества. 

Съгласно функционалната категоризация на териториалните единици и 
населените места в Р България, утвърдена със Заповед №РД-02-14-2021 от 14 
август 2012г. на Министъра на регионалното развитие, селата от общината са 
категоризирани, както следва: 

• 5 категория - Чупрене; 
• 6 категория – Горни Лом; 
• 7 категория – Долни Лом, Репляна, Средогрив, Търговище и Върбово; 
• 8 категория – Протопопинци. 
  

2.4.4. Функционална характеристика на населените места 
Посочената функционална категоризация на селата в община Чупрене е 

резултат от степента на застъпеност на основните селищни функции в отделните 
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населени места, а именно: обитаване, труд, обществено обслужване, отдих, 
транспортна инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения. 

Обитаването е равностойно застъпено във всички селища на общината. То е 
функция от демографската характеристика на съответното населено място. Във 
всички села е постигнат относително добър стандарт на обитаване. Жилищният 
фонд е представен основно от индивидуални нискоетажни жилищни сгради, 
разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти. Характеризират 
се с ниски устройствени показатели (ниска плътност на застрояване и висок 
процент на озеленяване на имотите). Оценката на качествените характеристики 
на жилищния фонд показва, че те варират в определени граници. Една част от 
сградите са с добри показатели и отговарят на съвременните изисквания за 
качествена жилищна среда. Това са предимно жилищните сгради, строени в 
периода между 60-те и 80-те години на миналия век. Друга част от жилищния 
фонд е с влошени качествени параметри, що се отнася до конструктивните му 
особености и степента на благоустроеност на сградите. Много висок е делът на 
необитаваните жилища в общината (над 50% от общия брой). Голяма част от 
тези жилища са с влошени качествени параметри. Не се констатират значими 
различия между степента на жилищна изграденост на общинския център и 
останалите населени места в общината. По-подробна информация за 
състоянието и развитието на жилищния фонд в община Чупрене може да бъде 
намерена в т.2.7. „Обитаване”. 

Трудът също е представен във всички населени места, но отделните сектори 
на икономиката са различно застъпени в осемте села. Повечето от населените 
места в общината са с доминираща икономическа функция – селско и горско 
стопанство. С развита индустриална функция е само с.Горни Лом и частично 
селата – Чупрене и Долни Лом. В останалите селища промишлената функция е 
по-скоро инцидентна. Ето защо в рамките на урбанизираните територии не се 
наблюдават ясно формирани зони за труд. Дори и Завод „Миджур”, който е 
една от най-площните производствени територии в общината, е изнесен извън 
строителните граници на с.Горни Лом и не е част от урбанизираната територия 
на селището. Като зони с потенциал за развитие на промишлени дейности се 
очертават бившите стопански дворове на агро-промишлените комплекси. По-
подробна информация за състоянието на икономическия комплекс на община 
Чупрене може да бъде намерена в т.2.6. „Икономически активности”. 

Общественото обслужване на населението е разделено в три йерархични 
нива (ежедневно, периодично и епизодично). На територията на общината 
функционират обекти най-вече от ежедневното обслужване. Отчасти е развито и 
периодичното обслужване. То е представено само в общинския център – село 
Чупрене, който осъществява административното обслужване на населението в 
цялата община. Останалите форми на периодично и епизодично обслужване 
се осъществяват в съседните общини и областния център (най-вече в градовете 
Видин и Белоградчик). Анализът на обектите за ежедневно обслужване показва, 
че те са концентрирани основно в двете най-големи села  Чупрене и Горни Лом. 
В тези две населени места са ситуирани всички обекти на образованието и 
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здравеопазването в общината, както и голяма част от обектите на социалното 
подпомагане. Те обслужват и населението от останалите селища в общината. 
Единствено културата е по-равномерно развита като инфраструктура. Само в 
две от селата няма функциониращи читалища – Върбово и Протопопинци. По-
подробна информация за общественото обслужване на населението може да 
бъде намерена в т.2.8. „Социална инфраструктура”. 

Отдихът на населението може да се диференцира в три групи – ежедневен, 
седмичен и годишен. В общинския център и съставните села има обособени 
паркови територии за ежедневен отдих, зелени площи около училищните сгради, 
църквите и гробищните паркове.  В същото време в землищата на населените 
места има качествени природни ресурси, които предлагат възможности за 
седмичен и годишен отдих както на местното население, така и на външни за 
общината лица (туристи). По-подробна информация за състоянието на отдиха в 
територията може да бъде намерена в т.2.9. „Отдих, спорт и зелена система”. 

Транспортната инфраструктура в община Чупрене е представена само от 
пътна инфраструктура. Тя включва две трасета на третокласни пътища от РПМ - 
Републиканската пътна мрежа (с дължина 39,900 км) и три общински пътя (с 
дължина 29,900 км). Общата дължина на пътната мрежа в общината е 69,800 км. 
Транспортната инфраструктура е сравнително добре изградена и се намира в 
задоволително състояние. Единствено пътища III – 114 и VID – 1180 са с влошени 
параметри, но те са включени в плановете за рехабилитация на общината и на 
Областно пътно управление – Видин за следващия планов период. Само три от 
общо осем населени места в общината нямата директен достъп до пътищата 
от РПМ и се обслужват от общински пътища. В повечето случаи трасетата на 
пътната мрежа (републикански и общински) играят ролята и на главни улици в 
населените места. Като цяло община Чупрене има добре изградени връзки със 
съседните общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и Чипровци) и оттам и с по-
отдалечените областни градове (Видин, Монтана и София). По-подробни данни 
за състоянието на пътната мрежа в общината могат да бъдат намерени в т.2.10. 
„Транспортна инфраструктура”. 

Инженерните мрежи и съоръжения в община Чупрене са представени от 
водоснабдяване, канализация, електроенергийни и съобщителни мрежи. Всички 
осем населени места в общината са водоснабдени, но водопроводните мрежи 
са остарели и амортизирани. Общината е стартирала поетапна подмяна на 
мрежите в границите на урбанизираните територии. Основният източник на 
питейна вода за населението е водоснабдителна група „Репляна – Чупрене”. 
Състоянието на планинските речни водохващания и на главния довеждащ 
водопровод е лошо. Необходима е подмяна на водопровода и изграждане на 
пречиствателни съоръжения към основните водохващания. Канализационна 
мрежа (и то само частична) има в общинския център Чупрене и в село Горни 
Лом. В останалите села няма изградена канализация. Липсват и пречиствателни 
съоръжения за отпадни води. Община Чупрене е изцяло електрифицирана и 
има достатъчно енергийни мощности. Състоянието на съобщителната мрежа е 
добро. По-слабо са развити телекомуникационните и интернет услугите, които 
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са достъпни само в по-големите населени места. Предстои свързването на 
общинския център Чупрене с оптичен кабел за широколентов интернет. По-
подробни данни за състоянието на техническата инфраструктура  са дадени в 
т.2.11. „Инженерни мрежи и съоръжения”. 

 
2.4.5. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Съвременната селищна мрежа на община Чупрене е формирана в 

продължение на векове. В резултат на историческата еволюция постепенно са 
се оформили две главни урбанизационни оси (с направление североизток – 
югозапад и север – юг), около които са групирани по-голямата част от селата в 
общината. Извън посочените оси на урбанизация остават само две от селата в 
територията – Върбово и Репляна. Те формират едно вторична урбанизационна 
ос с направление северозапад – югоизток. 

• Функционалната характеристика на населените места показва наличие 
на значими териториални диспропорции в селищната мрежа. Това е резултат 
от териториалното разпределение на населението и от неговата структура 
(полова, възрастова, образователна и етническа).  

• Две от селата в територията са с подчертани водещи функции спрямо 
останалите населени места – Чупрене и Горни Лом. Село Чупрене изпълнява 
роля на главен административен и обществено – обслужващ център в община 
Чупрене, а село Горни Лом се е установило като основен икономически фокус.  

• Останалите шест населени места в община Чупрене са с по-ограничени 
демографски и икономически показатели. В тях се наблюдава и по-слабо 
развитие на част от основните селищни функции, като труд, отдих и обществено 
обслужване. 

• Относително компактната селищна мрежа и близкото разположение на 
населените места благоприятства развитието на интензивни връзки между тях 
(транспортни, функционални и пространствени). 

  
2.4.6. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Да се създадат устройствени условия за по-нататъшното развитие на 
отделните населени места, съобразно техните налични ресурси и потенциали. 
Като ресурси за развитието на дадено селище се оценяват: традиционните за 
него икономически дейности, защитените природни територии, наличието на 
обекти на културното наследство, съществуващият сграден фонд, свободните от 
застрояване урегулирани поземлени имоти и др. Като потенциал за развитие 
се оценява възможността на дадено населено място да поеме нетрадиционни 
за него нови функции (съвременни технологии за преработка на аграрна 
продукция, туристическа инфраструктура и други подобни дейности), което се 
планира само при доказана целесъобразност. 
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• Определянето на перспективното развитие на отделните селища следва 
да се извършва не само въз основа на демографската прогноза, а и на базата 
на съществуващия и проектен капацитет на териториите, при спазване на 
оразмерителните параметри за отделните устройствени зони. 

• Да се предвидят устройствени решения за запазване и доразвиване на 
съществуващите интеграционни връзки между отделните селища в общината. 
Да се определи йерархичната структура на населените места в територията и 
да се изяснят функциите и взаимовръзките между отделни села. 

• Да се очертаят проектните граници на населените места, като се избягва 
тяхното необосновано разширяване. Устройствените решения в бъдещия план 
следва да се насочат първо към оползотворяване и по-ефективно използване на 
териториалния ресурс в рамките на строителните граници на селищата и чак 
тогава, ако е целесъобразно, да се ориентират към тяхното увеличаване. 

• Да се определят резервните терени за нарастване на населените места 
в случай на доказана необходимост. Като основен резерв за териториално 
развитие на селищата следва да се считат инфраструктурно осигурени терени, 
чиято първоначална функция е отпаднала. Към тях спадат бившите стопански 
дворове, чиито статут и актуално състояние следва да се проучат обстойно. 
Друга възможност за потенциално териториални нарастване са прилежащите 
нискокатегорийни земеделски земи, чиито теренни и геоложки характеристики 
са подходящи за застрояване и инфраструктурно обзавеждане. 

• Да се дефинират подходящи локализации за бъдещото формиране на 
селищни образувания за нуждите на туризма (ваканционни селища, спортни 
съоръжения, развлекателни центрове и други обекти на специализираната 
туристическа инфраструктура), селското стопанство ( пунктове за изкупуване и 
съхраняване на селскостопанска продукция и/или други обекти на аграрната 
инфраструктура), преработващата промишленост (малки/микро предприятия, 
работещи предимно в сферата на хранително-вкусовата промишленост). 

• Да се предложат устройствени решения за развитие на инженерната 
инфраструктура, с оглед обезпечаване на съществуващите и проектни селища 
и селищни образувания с необходимите количества енергия и вода, комунално 
обслужване, благоустрояване и други мрежи и съоръжения (вкл. изграждането 
на пречиствателни станции за питейни и отпадни води). 

 
2.5. Демография 
Демографската характеристика на община Чупрене е определящ фактор 

не само за социално-икономическото развитие на територията, но и за нейното 
устройствено планиране. ОУПО следва да даде насоки за развитие на 
различните функционални системи на общинската територия като: обитаване и 
жилищен фонд, социална инфраструктура, зелена система, отдих и спорт, 
транспортна инфраструктура, инженерно-техническа инфраструктура и др. 
Функционалното и пространствено развитие на тези системи се параметрира в 
ОУПО на основата на броя и териториалното разпределение на населението. 
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Аналитичните проучвания за състоянието на населението в община Чупрене 
обхващат както неговите количествени параметри (брой, динамика, естествено 
и механично движение на населението), така и качествените му характеристики 
(полова и възрастова структура, образователен ценз, етническа принадлежност, 
икономическа характеристика). 

  
2.5.1. Численост и динамика на населението 

Както вече посочихме (виж т.2.1.2) по данните на текущата демографска 
статистика на НСИ, в община Чупрене живеят едва 1957д. Броят на населението 
в общината съставлява само 2,0% от това на област Видин. По показателя „брой 
на населението” община Чупрене попада в категорията на много малките 
общини в България (с население под 10 хил. души). Тя е една от най-слабо 
населените общини в област Видин, заедно с общините Грамада, Макреш и 
Бойница. 

Динамиката в броя на населението за периода между двете последни 
преброявания (през 2001г. и 2011г.) показва, че населението на община Чупрене 
е намаляло от 3004д. на 2083д., или с 921д. (30,7%). Този темп на обезлюдяване на 
общината е по-висок от този за област Видин (22,3%) и значително по-висок от 
средния за страната (7,1%) за същия период. 

Всички осем населени места в община Чупрене се обезлюдяват (табл.2). 
Анализът на данните показва ясно изразена тенденция на намаляване на броя 
на населението във всички населени места. Това е един от индикаторите за 
влошената демографска жизненост на общината. 

Таблица №2 
Динамика в броя на населението по населени места в община Чупрене за периода 
2007-2012г. 

Населени места 
Брой население към: 

2007г. 2009г. 2010г. 2012г. 
Община Чупрене 2399 2285 2220 1957 

с.Бостаните* 0 0 0 * 
с.Върбово 140 128 122 95 
с.Горни Лом 789 777 776 669 
с.Долни Лом 247 229 217 202 
с.Протопопинци 90 91 88 41 
с.Репляна 218 193 171 154 
с.Средогрив 147 129 121 135 
с.Търговище 173 162 155 132 
с.Чупрене 595 576 570 529 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
Забележка: * - с.Бостаните е заличено от Националния регистър на населените места в 
Р България през 2012г. 

 
Темповете на обезлюдяване на населените места в общината за периода 

2007-2012г. варират в много широки граници – от 8,2% за с.Средогрив до 54,4% 
за с.Протопопинци. Средният темп на обезлюдяване за цялата община е 18,4%. 
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Този показател е сравнително по-нисък за двете най-големи села в общината - 
с.Чупрене (11,1%) и с.Горни Лом (15,2%). 

Данните на системата ГРАО („Гражданска регистрация и административно 
обслужване”) за броя на населението по постоянен и по настоящ адрес в 
община Чупрене не показват съществени отклонения от данните, подадени от 
текущата демографска статистика (табл.3). 

Таблица №3 
Брой на населението по населени места в община Чупрене по постоянен и настоящ 
адрес към 15.03.2013г. 

Населено място Постоянен 
адрес 

Настоящ 
адрес 

Постоянен и 
настоящ адрес 

Община Чупрене 1959 2070 1714 
с.Върбово 90 104 57 
с.Горни Лом 721 716 670 
с.Долни Лом 200 210 179 
с.Протопопинци 29 73 25 
с.Репляна 144 158 121 
с.Средогрив 119 115 94 
с.Търговище 119 134 95 
с.Чупрене 537 560 473 

Източник: ГРАО – Община Чупрене. 
 
Структурата в броя на населението по местоживеене (град-село) показва, 

че 100% от населението в община Чупрене живее в селата. Това се дължи на 
факта, че всичките осем селища в общината са села (вкл. общинския център).  

Агломерацията на населените места в общината, по отношение на броя на 
населението в тях към 2012г., показва, че осемте села могат да бъдат групирани 
по следния начин: 

• селища с население до 100д. – 2бр. (Върбово, Протопопинци); 
• селища с население 101д.÷250д. – 4бр. (Долни Лом, Репляна, Средогрив, 

Търговище); 
• селища с население 251д.÷500д. – няма; 
• селища с население 501д.÷1000д. – 2бр. (Горни Лом, Чупрене). 
Териториалното разпределение на броя на населението по населени места 

в община Чупрене показва, че относително най-многолюдни са селата Горни 
Лом (669д.) и Чупрене (529д.). В тях живее 61,2% от цялото население в общината. 
Неслучайно това са двете селища в разглежданата територия с най-съхранени 
и жизнени селищни функции – труд, обитаване, обществено обслужване. 

Поради тази причина тези села са и с по-висок административен статут от 
останалите селища в общината – с.Чупрене е общински център, а с.Горни Лом 
е с функции на кметство. Поради малкия брой на населението си, останалите 
шест села изпълняват административни функции на кметски наместничества. 

Пак в тези две села са съсредоточени и основните обекти на социалната 
инфраструктура на територията на общината (образование, здравеопазване, 
административно обслужване на населението и др.). 
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2.5.2. Естествено и механично движение на населението 
Факторите, които оказват влияние върху броя на населението в общината са 

естественото движение (раждаемост и смъртност) и механичното движение – 
миграция (вътрешна и външна). 

 
Естественият прираст на населението в общината е резултативна величина 

от раждаемостта и смъртността. Състоянието на раждаемостта е един от 
индикаторите за възможностите за увеличаване на дела на младото население в 
населените места. Естественото възпроизводство на населението също така 
може да се разглежда и като водещ фактор за демографската жизненост на 
общината. Компонентите на естественото възпроизводство оказват влияние и 
върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта 
се определят и параметрите на някои специфични възрастови контингенти. На 
тази база се оразмеряват и някои обекти на образователната инфраструктура – 
детски заведения, училища и др. 

Анализът на данните за естествения прираст на населението в община 
Чупрене за периода 2007-2012г. (табл.4) показва, че колебанията в числовите 
стойности варират в не много широки граници. Коефициентът на раждаемост 
(брой родени деца на 1000д.) се колебае между 5,3‰ и 7,5‰. Не е много голям 
и вариационният размах при коефициента на смъртност – той варира между 
23,4‰ и 41,4‰. Естественият прираст е отрицателен, като за отделните години 
варира между -17,3‰ и -34,8‰.  

Таблица №4 
Естествен прираст на населението в община Чупрене за периода 2007-2012г. 

Години 
Раждаемост Смъртност Естествен прираст 

Брой ‰ Брой ‰ Брой ‰ 
2007 18 7,5 79 32,9 -61 -25,4 
2009 12 5,3 61 26,7 -49 -21,4 
2011 13 6,1 50 23,4 -37 -17,3 
2012 13 6,6 81 41,4 -68 -34,8 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика.  
 
Данните за естественото движение на населението в община Чупрене през 

разглеждания период са важни не толкова от гледна точка на състоянието на 
отделните демографски показатели към съответната година, колкото за 
очертаване на определени тенденции. Тези тенденции би следвало да се 
отчитат при разработването на демографските прогнози в процеса на 
изготвяне на предварителния проект на ОУПО. 

Анализът на данните показва, че показателите на смъртността надвишават 
многократно стойностите на раждаемост. В резултат на това се формира 
отрицателен естествен прираст със сравнително високи показатели. Този факт, 
комбиниран с почти нулевия механичен прираст, обосновава трайната 
неблагоприятна демографска тенденция на обезлюдяване на територията на 
община Чупрене. 
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Посочените данни за естественото възпроизводство на населението и 
очерталата се тенденция за намаляване на естествения прираст имат пряко 
отношение към развитието на някои важни функционални системи - „социална 
инфраструктура“, „труд“ и др. Това състояние на естественото възпроизводство 
следва да бъде отчитано при прогнозните разчети както за броя на лицата в 
специфичните възрастови контингенти (0-2, 3-6, 7-14 и 15-18 годишна възраст), с 
които се съобразява развитието на образователната система, така и за 
стандартните възрастови контингенти, които формират работната сила и броя 
на заетите лица. 

 
Броят на населението, освен от естественото възпроизводство, е функция и 

от механичното движение (миграцията). Анализът на данните за механичното 
движение на населението в община Чупрене за периода 2007-2012г. (табл.5) 
показва, че механичният прираст през последните няколко години е около 
нулата (с минимални положителни стойности). 

Таблица №5 
Динамика в състоянието на механичното движение на населението в община 
Чупрене за периода 2007-2012г. 

Показатели 
Състояние към: 

2007г. 2009г. 2012г. 
Население на общината (общо) 2399 2285 1957 
Заселени лица (брой) 41 66 31 
Коефициент на заселване (‰) 17,1 28,9 15,8 
Изселени лица (брой) 57 64 29 
Коефициент на изселване (‰) 23,8 28,0 14,8 
Механичен прираст (брой) -16 2 2 
Коефициент на механичен прираст (‰) -6,7 0,9 1,0 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
 
Наблюдава се тенденция към слабо повишаване на механичния прираст на 

населението, като след 2009г. той запазва (макар и минимални) положителни 
стойности. Той обаче, не е в състояние да компенсира високите стойности на 
отрицателния естествен прираст. Поради тази причина се наблюдава трайна 
тенденция към обезлюдяване на всички населени места в общината. 

Тази тенденция може да бъде най-лесно проследена при териториалното 
отлагане на естественото и механичното движение на населението по отделни 
населени места (табл.6). 
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Таблица №6 
Естествено и механично движение на населението в община Чупрене по отделни 
населени места към 2012г. 

Населено място 
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с.Върбово 
Брой 95 1 9 -8 2 3 -1 
Коеф.(‰)  10,5 94,7 -84,2 21,1 31,6 -10,5 

с.Горни Лом Брой 669 3 32 -29 9 11 -2 
Коеф.(‰)  4,5 47,8 -43,3 13,4 16,4 -3,0 

с.Долни Лом Брой 202 1 8 -7 6 4 2 
Коеф.(‰)  5,0 39,6 -34,6 29,7 19,8 9,9 

с.Протопопинци 
Брой 41 0 3 -3 1 2 -1 
Коеф.(‰)  0,0 73,2 -73,2 24,4 48,8 -24,4 

с.Репляна 
Брой 154 0 9 -9 5 1 4 
Коеф.(‰)  0,0 58,4 -58,4 32,5 6,5 26,0 

с.Средогрив 
Брой 135 0 3 -3 0 0 0 
Коеф.(‰)  0,0 22,2 -22,2 0,0 0,0 0,0 

с.Търговище 
Брой 132 0 2 -2 4 5 -1 
Коеф.(‰)  0,0 15,2 -15,2 30,3 37,9 -7,6 

с.Чупрене Брой 529 8 15 -7 4 3 1 
Коеф.(‰)  15,1 28,3 -13,2 7,6 5,7 1,9 

Общо Брой 1957 13 81 -68 31 29 2 
Коеф.(‰)  6,6 41,4 -34,8 15,8 14,8 1,0 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
 

Проекцията на естественото и механичното движение на населението по 
отделни населени места показва значителни териториални дисбаланси. 

Сравнително по-високи нива на раждаемост се наблюдават само в две от 
селата – Чупрене и Горни Лом, в които през разгледания период са се родили 
съответно 8 и 3 деца. Това е напълно разбираемо, предвид факта, че това са и 
най-многолюдните населени места в общината. В 4 от общо 8 населени места 
коефициентът на раждаемост е 0‰. 

Значителни са териториалните различия и в коефициента на смъртност. Той 
варира от 15,2‰ (с.Търговище) до 94,7‰ (с.Върбово), при среден за общината – 
41,4‰. По аналогичен начин стои и въпросът с естествения прираст – той варира 
между -13,2‰ (с.Чупрене) и -84,2‰ (с.Върбово), при средна стойност за община 
Чупрене – 34,8‰. 

Анализът показва, че някои от населените места  в община Чупрене са със 
сравнително съхранена демографска жизненост (Чупрене, Горни Лом), докато 
други са с много влошени демографски показатели (Върбово, Протопопинци). 
Останалите четири села (Долни Лом, Репляна, Средогрив, Търговище) заемат 
междинно положение в общата характеристика на общината. При тях отделните 
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показатели се движат в рамките на средните за общината, но предвид нулевата 
раждаемост в тях не се очертава благоприятна демографска прогноза. 

Посочените териториални дисбаланси в разпределението на населението 
по отделните населени места, следва да се отчитат при разработването на 
демографските прогнози за целите на бъдещия ОУПО. 
 

2.5.3. Полова структура 
Данните от преброяването през 2011г. показват, че половата структура на 

населението в община Чупрене е с пропорции близки до тези, характерни за 
страната. Преобладава броят на жените, които към 2011г. са 1074д., т.е. 51,6% от 
общия брой на населението на общината. 

Според данните от текущата демографска статистика на НСИ, към 2012г. 
съотношението жени/мъже на територията на община Чупрене е 50,8%/49,2%, 
т.е. не се е променило значително. 

В териториален аспект броят на мъжете варира в много тесни граници, но 
като цяло е малко по-нисък от този на жените. Изключение от тази тенденция 
правят три села (Долни Лом, Репляна и Средогрив), където броят на мъжете 
слабо преобладава над този на жените. 

 
2.5.4. Възрастова структура 

Възрастовата структура на населението е от особено значение за вземането 
на устройствени решения, касаещи развитието на някои базови функционални 
системи като „труд“ и „социална инфраструктура“. С оглед адекватното 
прогнозиране и планиране на развитието на посочените системи е необходимо 
да се анализират стандартните и специфичните възрастови групи. 

Стандартните възрастови групи от населението са контингентите „в под 
трудоспособна“, „в трудоспособна“ и „в над трудоспособна възраст“. Тези 
възрастови групи имат отношение както към фактическото състояние, така и към 
прогнозите за броя на активното население (в т.ч. и броя на заетите лица). Тези 
групи определят трудовия потенциал на община Чупрене. Същите разчети се 
залагат и в устройствените решения за развитието на функционална система 
„труд“ в бъдещия ОУПО. 

Специфичните възрастови групи от населението са контингентите от лица, 
които са обхванати от образователната система - 3-6 години, 7-14 години и 15-18 
години. Тези възрастови групи са демографски фактор, който се отчита основно 
при параметрирането на потребностите от инфраструктура на образованието 
(като елемент на системата на „социалната инфраструктура“). 

 
Анализът на стандартните възрастови групи в разглежданата територия, 

показва, че, подобно на преобладаващата част от общините в България, община 
Чупрене е с проблемна възрастова структура на населението (табл.7).Това се 
изразява в относително ниския дял на населението в подтрудоспособна възраст 
спрямо делът на населението в надтрудоспособна възраст. Съотношението 
между основните възрастови групи в общината към 2012г. е 13,2%:45,7%:41,1%. 
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Таблица №7 
Възрастова структура на населението в община Чупрене (по основни възрастови 
групи) за периода 2007-2012г. 

Основни възрастови групи 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Под трудоспособна възраст 259 283 265 272 265 275 
В трудоспособна възраст  1019 1006 985 975 974 948 
Над трудоспособна възраст 1121 992 983 934 893 854 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
 

Анализът на данните показва, че населението в надтрудоспособна възраст 
превишава трикратно броя на населението в подтрудоспособна възраст. Освен 
това очертаната трайна тенденция на намаляване на абсолютния брой на 
населението в трудоспособна възраст, ограничава възможностите на община 
Чупрене за формиране на достатъчен брой икономически активно население, в 
т.ч. и на работна сила. Този факт се отразява негативно върху развитието на 
функционална система „труд” в разглежданата територия. 

 
Неблагоприятни изводи се налагат и при анализ на състоянието и развитието 

на контингентите от специфичните възрастови групи - 3-6 години, 7-14 години и 
15-18 години (табл.8).  

Таблица №8 
Динамика в  броя на специфичните възрастови контингенти от населението в община 
Чупрене за периода 2008-2012г. 

Възрастови групи 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
3-6 годишна възраст 118 108 110 111 111 
7-14 годишна възраст 92 90 99 101 105 
15-18 годишна възраст 73 67 63 53 59 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика. 
 
Очертава се тенденция на запазване на относително стабилен брой на тези 

специфични възрастови групи, като за контингента от лица между 7 и 14 годишна 
възраст даже се наблюдава леко повишаване на абсолютния брой деца. Само 
при контингента от лица между 15 и 18 годишна възраст е налице по-значително 
редуциране. Въпреки това, поради ниския абсолютен брой на децата в тези 
възрастови групи, се появява значителен проблем с развитието на елементите 
на образованието в община Чупрене (детски градини и училища). 

Поради недостатъчния брой лица в специфичните възрастови групи, през 
последните няколко години образователните обекти в повечето населени места 
в общината са закрити. Към момента обекти на образованието функционират 
само в двете най-големи населени места – Чупрене и Горни Лом. Във всяко едно 
от тези села е ситуирана по една целодневна детска градина (ЦДГ) и по едно 
основно общообразователно училище (ОУ). При това и двете основни училища 
са със статут на „защитени”, а това в с.Чупрене изпълнява роля и на средищно 
училище, в което се обучават ученици от съседните села. 
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2.5.5. Образователна структура 
Анализът на образователната структура на населението показва, че в 

община Чупрене преобладава ниско образованото население (с основно и по-
ниско образование). Съгласно резултатите от преброяването, към 2011г. ниско 
образованите лица в общината са 1090д., което представлява 55,8% от общия 
брой лица на 7 и повече навършени години. Лицата с високо (средно и висше) 
образование са 865д., или 44,2% от населението (табл.9). 

Таблица №9 
Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование в 
община Чупрене към 2011г. (по отделни населени места) 

Населено място 

Население по степен на образование 
Високо образовано 

(висше и средно 
образование) 

Ниско образовано 
(основно и по-ниско 

образование) 
Брой % Брой % 

Община Чупрене 865 44,2 1090 55,8 
с.Върбово 43 41,3 61 58,7 
с.Горни Лом 241 35,9 430 64,1 
с.Долни Лом 111 53,9 95 46,1 
с.Протопопинци 26 56,5 20 43,5 
с.Репляна 71 49,0 74 51,0 
с.Средогрив 75 54,3 63 45,7 
с.Търговище 70 51,5 66 48,5 
с.Чупрене 226 44,4 283 55,6 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011г. 
 

Най-голям е делът на лицата, завършили средно образование – 737д. (37,7%), 
следван от този на хората с придобито основно образование – 642д. (32,8%). 
Броят на лицата, завършили висше образование е 128, или 6,6% от населението. 
Останалата част от населението на общината (448д., или 22,9%) е с начално и 
по-ниско образование. Броят на неграмотните лица е 16, което представлява 
едва 0,8% от населението над 7 годишна възраст в общината. 

Анализът на данните показва, че не се наблюдават големи териториални 
различия (по населени места), както по отношение на високо образованите, 
така и по отношение на ниско образованите лица. Относителните им дялове 
варират в определени граници. 

С по-високо образовано население е с.Протопопинци (56,5%), а с най-ниско 
образователно равнище е с.Горни Лом (35,9%). За общинския център с.Чупрене 
съотношението високо образовано/ниско образовано население е 44,4%/55,6%, 
което съвпада със средните за общината стойности. 

Значим фактор за ниското образователно равнище в някои населени места 
е и етническата структура на населението – селищата с по-компактно ромско 
население са с по-неблагоприятна образователна структура (Горни Лом, 
Върбово и Чупрене). 
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2.5.6. Етническа структура 
Анализът на населението по етнически признак към 2011г. показва, че в 

община Чупрене преобладава българската етническа група. Като българи са 
се самоопределили 1573д., или 84,0% от общия брой на лицата, посочили своята 
етническа принадлежност. Втората етническа група е ромската. Като роми са 
се самоопределили 300д., или 16,0% от жителите на общината. 

Селищата, населени изцяло с представители на българската етническа 
група, са селата – Долни Лом, Протопопинци и Репляна. Ромската етническа 
група е представена най-добре в селата – Горни Лом (24,4%), Върбово (17,4%) и 
Чупрене (16,8%).  

 
2.5.7. Икономическа характеристика на населението 

Икономическата характеристика на населението в общината се определя 
от три основни параметъра: икономически активно население, заети/наети 
лица и безработица. 

 
2.5.7.1. Икономически активно население 

Икономически активното население по същество определя параметрите на 
работната сила. В тази категория попадат лицата във възрастовата група над 15 
годишна възраст, които са икономически активни. 

Данните за община Чупрене показват, че към 31.01.2011г. общият брой на 
населението над 15 години в общината е 1855д. От този брой лица само 585д. 
са икономически активно население (или едва 31,5%), а останалите 1270д. са 
икономически неактивно население (68,5%). 

Съпоставката на цитираните по-горе данни показва, че в община Чупрене 
икономически активното население съставлява по-малко от една трета от 
общия брой на населението над 15 годишна възраст. Това е индикатор за 
непълноценното оползотворяване на трудовия потенциал на населението и се 
явява значим проблем за социално-икономическото развитие на общината. Тази 
негативна тенденция е свързана и с последиците от икономическата криза в 
страната, която рефлектира пряко върху заетостта на населението. 

Териториалното разпределение на икономически активното население в 
общината не показва значими различия по населени места. 

С по-висок относителен дял на икономически активното население са само 
селата – Чупрене (42,6%) и Горни Лом (34,0%). В останалите шест населени 
места в общината икономически активните лица са с много нисък относителен 
дял. Това се дължи на много високия дял на населението в надтрудоспособна 
възраст в тези селища. 

Структурата на икономически активното население в общината се определя 
от броя (съответно относителния дял) на заетите и безработните лица. 

 
2.5.7.2. Заети/наети лица 

Тъй като статистическите наблюдения за броя и структурата на заетите лица 
са правени като цяло за община Чупрене, а не по отделни населени места, то и 
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настоящите анализи и оценки на трудовата заетост на населението са изготвени 
на ниво община. Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието 
на общинската икономика. 

Към 2011г. общият брой на заетите лица в община Чупрене е 450д. Важна 
особеност, която следва да бъде отбелязана е, че като заети са отчетени и тези 
лица, които през 2011г. работят и извън община Чупрене. 

Заетите лица представляват 76,9% от икономически активното население в 
общината. Този дял е най-висок за двете най-многолюдни села в общината – 
Горни Лом (89,4%) и Чупрене (74,9%). В останалите населени места в общината 
този показател е значително по-нисък. 

Тъй като това състояние е моментно, за да се проследи по-точно динамиката 
в броя и относителния дял на наетите лица в отделните сектори на икономиката 
е необходим анализ за по-продължителен период от време (табл.10). 

Таблица №10 
Динамика в броя и относителния дял на наетите лица в отделните сектори на 
икономиката на община Чупрене за периода 2007-2012г. 

Икономически сектори 
Брой наети лица – състояние към: 

2007г. 2012г. 
Брой % Брой % 

Първичен (селско и горско стопанство) 8 3,6 32 26,7 
Вторичен (индустрия и строителство) 12 5,4 10 8,3 
Третичен (услуги) 204 91,0 78 65,0 
Общо 224 100,0 120 100,0 

Източник: НСИ. 
 

Анализът на данните показва, че за периода 2007-2012г. е налице сериозен 
спад в броя на наетите лица в община Чупрене. Техният брой е намалял почти 
два пъти. Това до голяма степен се дължи и на факта, че разглежданият период 
съвпада с настъпилата икономическата криза в страната. 

Освен редуциране на абсолютния брой на заетите лица се наблюдават и 
определени изменения в отрасловата структура на наетите лица. Налице е 
тенденция на увеличаване на относителния дял на наетите лица в първичния и 
вторичния сектор. Същевременно значително е намалял броят на заетите лица в 
третичния сектор. Независимо от това, третичният сектор се очертава като 
основна сфера, в която се реализира трудовият потенциал на общината. 
Неговият относителен дял продължава да бъде сравнително висок – 65%. 

Динамиката в броя на наетите лица за разглеждания период показва, че във 
всички отрасли протичат разнопосочни процеси, които говорят за постепенна 
промяна на икономическия профил на община Чупрене. 
 

2.5.7.3. Безработица 
Като резултат от слабата динамика в броя на наетите лица и очерталата се 

тенденция на нарастване на дела на икономически неактивното население в 
общината, се увеличава и равнището на безработица (табл.11). 
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Таблица №11 
Динамика в броя на безработните лица и в равнището на безработица в община 
Чупрене за периода – 2007 - 2012г. (средногодишно) 

Показатели 
Състояние към: 

2007г. 2009г. 2012г. 
1.Икономически активни лица (бр.) 965 965 710 
2.Регистрирани безработни (бр.) 186 117 194 

в т.ч. до 29 години вкл. (бр.) 39 32 30 
с регистрация повече от 1 година (бр.) 123 28 70 

3.Равнище на безработица (%) 19,24 12,09 27,26 
Източник: НСИ.  

 
Анализът на данните показва, че през разглеждания шестгодишен период 

община Чупрене е с високо равнище на безработица. През 2009г. то бележи 
лек спад в сравнение с 2007г., като след това нараства повече от два пъти. Това 
до голяма степен е резултат от икономическата криза, настъпила в страната. 

Тази тенденция на увеличаване на равнището на безработица продължава 
и към настоящия момент. Нивото на безработица в община Чупрене към месец 
април 2013г. е 29,8% или 173 безработни лица. По професионален признак, най-
висок е броят на безработните лица без квалификация (110д.), а броят на 
специалистите без работа е 22д. Подобна е и структурата на безработните, 
съобразно признак „образование”. Безработните лица с основно и по-ниско 
образование са 107д., а на тези със средно – 65д. Младежката безработица 
(безработни лица до 29 год.) включва общо 43д., което представлява 24,9% от 
общия брой на безработните лица в общината.  

Броят на безработните лица, съотнесен към броя на заетите/наетите лица, 
също индикира за проблеми в пазара на труда в община Чупрене. 

 
2.5.8. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• В демографско отношение община Чупрене може да се характеризира 

като малка (по отношение на населеността) и като проблемна (по отношение 
на структурата и характеристиките на населението в нея). 

• Демографското развитие на община Чупрене през последните 10 години 
е неблагоприятно. Подобно на по-голямата част от общините в България, и тук се 
наблюдава ясно изразен процес на трайно обезлюдяване на всички населени 
места в разглежданата територия. 

• Очертаните негативни тенденции на нивата на раждаемост и смъртност 
на населението формират отрицателен естествен прираст, със сравнително 
високи стойности. Той не може бъде компенсиран от минималния положителен 
механичен прираст, поради което общият брой на населението в общината 
намалява. 

• Община Чупрене е с ограничени възможностите за възпроизводство на 
населението по естествен път. Някои от населените места в общината са с 
много влошена демографска жизненост (като Върбово и Протопопинци). 
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• Моментната възрастова структура на населението в общината също е 
неблагоприятна. Налице е траен процес на застаряване на населението. Броят 
на населението в над трудоспособна възраст значително надвишава броя на 
това в под трудоспособна възраст. Специфичните възрастови групи също са 
проблемни. Абсолютният брой на лицата в тях е доста нисък, което се отразява 
върху нормалното функциониране на детските градини и училищата в община 
Чупрене. 

• Относително голям е и делът на ниско образованите лица в общината. 
Въпреки очерталата се тенденция на повишаване на образователното равнище 
на населението в общината, все още броят на ниско образованите лица е 
твърде голям. Това поражда сериозни проблеми с квалификационната и 
образователната структура на работната сила. 

• Като резултат от неблагоприятното демографско развитие намалява и 
броят на икономически активното население в общината. Налице е трайна 
негативна тенденция на нарастване на дела на икономически неактивното 
население, което към 2011г. преобладава над икономически активното. 

• В структурата на наетите лица (без самонаетите и работодателите) в 
общинския социално-икономически комплекс водещи функции изпълняват 
отраслите от първичния и третичния сектор. Това е резултат от структурата на 
общинската икономика и състоянието на услугите (бюджетни услуги и услуги, 
развиващи се на пазарен принцип). 

• Неблагоприятната тенденция в развитието на заетостта е свързана и с 
негативното отражение на световната икономическа и финансова криза, в 
резултат на което е налице съществен спад в трудовата заетост на населението 
и значително нарастване на равнището на безработица. 

 
2.5.9. Изисквания към ОУПО 

В бъдещия Общ устройствен план на община Чупрене следва да се изготви 
демографска прогноза, включваща: 

• перспективен брой на населението на общината (в т.ч. и по населени 
места) с прогнозен хоризонт, съвпадащ със срока на действие на ОУПО; 

• прогнозен брой на специфичните възрастови контингенти от населението 
(3-6 години, 7-14 години и 15-18 години) и на стандартните възрастови групи (в 
под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст); 

• прогноза за работната сила, в т.ч. и броя на заетите лица. 
 
Демографската прогноза следва да отговаря на следните изисквания: 
• Тя се разработва във варианти (най-малко два), при отчитане на влиянието 

на задържащи и стимулиращи фактори за демографското развитие. 
• Тя отчита изводите от анализа и очертаните тенденции в демографското 

развитие през последните 10 години. 
• В прогнозните разчети (в частта им за работната сила, в т.ч. за броя на 

заетите лица) следва да се обърне внимание на вероятността в границите на 
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общината да се осигури потребността от квалифицирана работна сила за 
нуждите на отрасли, за които съществува потенциал за развитие. 

• В демографските разчети следва да се предвиди и броя на обитателите, 
които имат второ жилище в община Чупрене или са временно пребиваващи, 
както и потенциалния брой туристи. 

 
С оглед постигането на балансирано развитие на отделните населени 

места, ОУПО трябва да спазва следните принципи: 
• При определяне на прогнозата за устройствено развитие на отделните 

населени места следва да се отчитат съществуващите териториални различия в 
перспективното им демографско развитие. 

• При устройственото планиране на територията следва да се предложат 
мерки за ограничаване на неблагоприятното териториално разпределение на 
населението, с цел преодоляване на диспропорциите между развитието на 
отделните части на общинската територия. 

 
2.6. Икономически активности 

 
2.6.1. Обща характеристика и структура на общинската икономика 

За оценяване на състоянието на икономическия комплекс на общината се 
използват и анализират няколко основни икономически показателя. Това са: 

• брой на регистрираните предприятия; 
• размер на произведената продукция; 
• брой на заетите лица; 
• размер на дълготрайните материални активи (ДМА). 
Като малка община Чупрене се характеризира със скромни икономически 

показатели. Данните за състоянието на икономиката към 2012г. (по посочените 
показатели), показват, че община Чупрене може да бъде характеризирана като 
слабо развита в икономическо отношение (табл.12). 

През 2012г. в община Чупрене са били регистрирани едва 50 предприятия. 
По критерия „брой на заетите”, тези предприятия попадат основно в категорията 
на „микро” и „малките” предприятия. Към първата група спадат предприятията с 
численост на персонала до 9д., а към втората група спадат предприятията с 
численост на персонала между 10 и 49д. 

Размерът на произведената в общината продукция за същата година е 
само 3 911 хил. лв., или 1 998 лв./жител. Само за сравнение може да се посочи, 
че за същия период този показател средно за област Видин е 5 260 лв./жител, а 
средно за страната е 16 256 лв./жител. 

При общ брой на икономически активното население в общината – 585д., 
броят на заетите лица е едва 120д. Коефициентът на икономическа активност 
на населението е много нисък. 

Нисък е и размерът на дълготрайните материални активи (ДМА), който към 
2012г. възлиза на 9 818 хил. лв. 
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Таблица №12 
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Чупрене 
за 2012г. (по икономически дейности) 

Икономически дейности 

Показатели 

Пр
ед

пр
ия

ти
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(б
ро

й)
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Общо за община Чупрене, в т.ч.: 50 3 911 120 9 818 
Селско, горско и рибно стопанство 9 950 32 1 143 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива 

9 2208 25 8 193 

Търговия и ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

13 152 26 ... 

Хотелиерство и ресторантьорство 10 ... 23 ... 
Източник: ТСБ - Видин. 
Забележка: „…“ – конфиденциална информация. 
  

Икономическият комплекс на община Чупрене се състои от неголям брой 
икономически дейности. От анализа на данните е видно, че в общината са 
застъпени четири основни икономически дейности: 

• „Селско, горско и рибно стопанство”; 
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива”; 
• „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”; 
• „Хотелиерство и ресторантьорство”. 
В тези четири икономически дейности са регистрирани 82% от общия брой 

стопански субекти (предприятия) в общината, в които работят 88% от общия 
брой заети лица. Те произвеждат над 85% от общата продукция на общинската 
икономика. В тях са съсредоточени над 95% от дълготрайните материални 
активи в общината. Останалите сектори и отрасли на общинската икономика 
са сравнително по-слабо развити. 

За изясняване на перспективите и проблемите пред отделните икономически 
дейности в община Чупрене е направен по-подробен секторен анализ на 
общинската икономика. 

 
2.6.2. Първичен сектор 

Първичният сектор (селско, горско и рибно стопанство) в община Чупрене се 
отличава с водеща роля на „горското стопанство” в него. Това е резултат най-
вече от структурата на поземлените ресурси – горският фонд заема над 50% от 
общата площ на общинската територия. 
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През 2012г. в първичния сектор осъществяват дейност 9 стопански субекта, с 
общо 32д. зает персонал. В периода 2007-2012г. този сектор бележи значителен 
ръст в броя на заетите в него лица – от 8д. през 2007г. (3,6% от общия брой наети 
лица в общината) на 32д. през 2012г. (26,7% от наетите лица). 

В този сектор през 2012г. е произведена продукция в размер на 950 хил. лв., 
или 24,3% от общия й размер в социално-икономическия комплекс на община 
Чупрене. Размерът на дълготрайните материални активи (ДМА) за този период 
е 1 143 хил. лв., което представлява 11,6% от общия им размер. 

 
2.6.2.1. Селско стопанство 

Производственият профил на аграрния сектор в община Чупрене към 2012г. 
е растениевъдно - животновъден. Добре развитото в миналото животновъдство е 
отстъпило от водещите си позиции и към настоящия момент е по-слабо развито 
от растениевъдството в разглежданата територия. 

 
• Растениевъдство 
Растениевъдството е водещ отрасъл на селското стопанство в общината. 

Повечето от регистрираните селскостопански производители осъществяват 
дейност в растениевъдни производства (табл.13).Най-големият селскостопански 
производител в общината е ЕТ „ВЕНТО – Тошко Тодоров”, който обработва 500 
дка земеделски земи в землището на с.Протопопинци. 

Таблица №13 
Брой на селскостопанските производители по категории в община Чупрене към 
стопанската 2012/2013г. (по населени места) 

Населено място 

Показатели 
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с.Върбово 11 6 5 4 267 
с.Горни Лом 4 3 1 2 1302 
с.Долни Лом 8 4 4 4 1683 
с.Протопопинци 8 3 5 4 1987 
с.Репляна 13 8 5 7 1011 
с.Средогрив 11 4 7 3 540 
с.Търговище 10 4 6 2 3681 
с.Чупрене 8 1 7 4 6399 

Общо за общината 73 33 40 30 16870 
Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 
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От 73 регистрирани селскостопански производители в община Чупрене, 33 
са земеделските стопани и 40 са регистрираните земеделски производители. 
Разпределението на селскостопанските производители по населени места е 
функция от размера на обработваемите земеделски земи и от броя на 
икономически активното население в отделните селища. 

За стопанската 2012/2013г. са регистрирани общо 30 арендатора, които 
обработват 16 870 дка земя. Средният размер на арендуваната земя е около 560 
дка/арендатор. Това е твърде скромна площ, дори и за земеделие в условията 
на хълмист и планински релеф, с които се характеризира община Чупрене. 

От цялата обработваема земеделска земя в общината, реалният размер на 
използваемите земеделски площи (ИЗП) за стопанската 2012/2013г. е твърде 
малък. Засетите площи през разглеждания период са едва 5069 дка, които са 
разпределени между 11 вида култури (табл.14). 

Таблица №14 
Структура на засетите площи в община Чупрене по видове култури и средни добиви 
от тях за периода 2007-2013г. 

Култура 
Засети площи (дка) Среден добив (кг/дка) 

2007г. 2010г. 2013г. 2007г. 2010г. 2013г. 
Пшеница 1500 1300 2400 100 260 252 
Царевица (зърно)   5   350 
Овес   17   150 
Тритикале   712   300 
Слънчоглед  555 1000  150 180 
Люцерна   840   1000* 
Шипка   20   ** 
Ягоди   30   50 
Малини   20   25 
Картофи   11   1000 
Орехи   14   ** 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 
Забележка: „* ”– зелена маса; „ ** ” – не плододават. 

 
От използваемите земеделски площи (ИЗП), през стопанската 2012/2013г., 

основно място заемат площите, засети с пшеница и слънчоглед. За периода 
2007-2013г. площите, засети с пшеница нарастват от 1500 на 2400 дка. Площите, 
засети със слънчоглед също се увеличават от 555 дка (през 2010г. ) на 1000 дка 
(през 2013г.). Средните добиви от декар не са много високи – около 250 кг/дка за 
пшеницата и около 180 кг/дка за слънчогледа. На второ място по показателя 
„засети площи” се нареждат други две култури - люцерна (840 дка) и тритикале 
(712 дка). Останалите култури са сравнително по-слабо застъпени през 
стопанската 2012/2013г. Трайните насаждения заемат относително малки 
площи – по около 20-30 дка за дребни насаждения (ягоди и малини). Още около 
20 дка са площите, заети от шипки. Създаден е орехов масив от 14 дка, който 
все още не плододава. В общината се отглеждат в ограничени количества и още 
няколко култури като: овес (17 дка), картофи (11 дка), царевица – зърно (5 дка). 
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Влияние върху развитието на земеделието оказва и размерът на поливните 
площи. Състоянието на напоителните съоръжения на територията на общината 
е лошо. Двата микроязовира се нуждаят от ремонтни дейности, а изградените в 
миналото напоителни канали към тях не функционират. На практика в община 
Чупрене няма работеща хидромелиоративна система. 

За да се проследят традициите в развитието на растениевъдния отрасъл в 
община Чупрене обаче, не е достатъчен само анализ на моментното състояние 
на отрасъла към дадена стопанска година. Историческата справка показва, че 
въпреки планинския и хълмист характер на релефа, в миналото земеделието е 
било доста широко застъпен отрасъл на икономиката в общината. Отглеждали 
са се предимно традиционни култури, като пшеница и царевица, и в по-малки 
количества – слънчоглед, овес, люцерна и картофи. Общината има традиции и в 
отглеждането на ягоди и малини, за които в миналото са били устроени значими 
площи от насаждения. Поради големия обем продукция от тези масиви, тяхната 
обработка се е извършвала организирано (чрез бригади). Овощарството не е 
било застъпено в голяма степен и не е играло значителна роля в земеделието на 
общината. 

След унищожаване на агро-промишлените комплекси (АПК), земеделието 
изпада в криза. Направени се опити за съживяване на отрасъла, посредством 
отделни частни инициативи, но те са сравнително малки като капиталовложения 
и не отговарят на изискванията за модерно растениевъдство. През последните 
години известни инвестиции в отрасъла са правени и по оперативните програми 
на Европейския съюз. В резултат на това, растениевъдството в община Чупрене 
през последните години започва бавно да се съживява. Степента на развитие 
на земеделието в отделните села е различна (в зависимост от даденостите на 
съответното землище), но като цяло няма крупни земеделски площи. В отделни 
случаи те достигат до 2000-2500 дка. 

По данни на общинската администрация към 2014г. по-големите земеделски 
площи са концентрирани в землищата на салата – Репляна, Чупрене, Търговище 
и Средогрив. В землището на с.Репляна са разработени: 200 дка картофи, 320 
дка люцерна и 280 дка малини. В землищата на селата Чупрене и Търговище са 
засадени около 900 дка люцерна. 

През последните години започва слабо възстановяване и на традиционните 
за общината насаждения от ягоди и малини. В землищата на селата Средогрив 
и Търговище са засадени около 600 дка ягоди и малини. 

В община Чупрене, в сравнително ограничен мащаб, се развиват и някои 
форми на алтернативно земеделие (събиране на билки, гъби и горски плодове). 
Тази дейност обаче, е силно зависима от конкретните климатични дадености на 
съответната година и не може да представлява устойчив източник на доходи за 
местното население. Тя има по-скоро спомагателен характер и е ограничен 
източник на средства предимно за социално слаби лица. 

На територията на община Чупрене няма изградени пунктове за събиране и 
изкупуване на земеделски продукти. Липсват и предприятия за преработка или 
складове за съхранение на добитата продукция. Съществува инвестиционно 
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намерение бившата фурна в село Средогрив да бъде преустроена в хладилна 
база за съхранение на плодове (ягоди и малини), но на този етап инициативата 
не е реализирана. 

През последните години се наблюдава перманентен, макар и слаб интерес 
към инвестиции в растениевъдния отрасъл в общината, но до този момент не 
са реализирани конкретни по-мащабни инвестиционни инициативи. 

 
• Животновъдство 
Животновъдството в община Чупрене към настоящия момент е сравнително 

по-слабо развито от растениевъдството. То е отстъпило от добрите си позиции 
в миналото и сега заема подчинена роля в аграрния сектор на общината. 

Анализът на данните показва, че за периода 2007-2013г., животновъдството в 
община Чупрене се намира в криза. Този извод се налага поради факта, че за 
посочения период броят на всички видове отглеждани селскостопански животни 
намалява (табл.15). Изключение прави само броят на отглежданите зайци, който 
се запазва относително постоянен. 

Таблица №15 
Динамика в броя на селскостопанските животни в община Чупрене за периода 2007-
2013г. 

Видове животни 
Брой към: 

2007г. 2009г. 2013г. 
Говеда 292 285 212 
       в т.ч. крави 193 188 151 
Овце 2252 2280 1580 
       в т.ч. овце – майки 2086 2054 1384 
Кози 1429 1250 579 
       в т.ч. кози – майки 1106 1086 495 
Свине 164 28 18 
       в т.ч. свине – майки 15 2 0 
Зайци 208 183 220 
Пчелни семейства 712 705 647 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” - Видин. 
 

Най-силно изразен е спадът в броя на отглежданите животни при свинете. Те 
са намалели от 164 бр. (през 2007г.) на 18 бр. (през 2013г.), т.е. повече от 9 пъти. 
Сравнително голям е този спад и при козите. Техният брой е намалял от 1429 бр. 
(през 2007г.) на 579 бр. (през 2013г.), т.е. повече от 2 пъти. 

Най-стабилен остава броят на пчелните семейства, който за разглеждания 
период е намалял само с 65 бр., или около 9%. При останалите видове животни 
(овце и говеда) се наблюдава редуциране на броя на отглежданите животни 
средно с по 25-30%.  

Анализът на данните показва, че водеща роля в животновъдството на община 
Чупрене има овцевъдството. На второ и трето място се нареждат отглеждането 
на кози и говеда. Все по-устойчив е и броят на пчелните семейства. 
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В общината има много добри условия за развитие на посочените дейности, 
както и традиции в тази област. В минало животновъдството в разглежданата 
територия е било разгърнато в значителни мащаби, но през последните години 
броят на отглежданите животни значително е намалял. Изграденият навремето 
сграден фонд е разрушен или е закупен от частни собственици. Към настоящия 
момент голяма част от животните се отглеждат в личните стопанства с цел 
самозадоволяване на населението. 

През последните години се наблюдава известно съживяване и в този 
отрасъл на общинската икономика, но инвестициите са много ограничени и не 
отговарят на съвременните технологични и хигиенни изисквания в сектора. 

Частни инициативи са довели до създаването на няколко малки съвременни 
животновъдни ферми, в които се отглеждат овце, кози и говеда (табл.16). 

Таблица №16 
По-големи животновъдни ферми в община Чупрене към м. април 2014г. 

Видове животни Населено място Брой ферми Брой животни 

Говеда 

с.Чупрене 1 36 
с.Средогрив 1 70 
с.Долни Лом 1 100 

Говеда (общо):  206 

Овце 

с.Горни Лом 3 120 
с.Средогрив 2 170 

с.Репляна 1 400 
Овце (общо):  690 

Кози 
с.Средогрив 1 50 

Кози (общо):  50 
Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 
Анализът на данните показва, че най-значими инвестиции са направени в 

овцевъдството. Най-голямата овцевъдна ферма е разположена в землището 
на село Репляна. В нея се отглеждат 400 броя животни от автохтонната порода 
„Реплянска овца”. Съществуват инвестиционни намерения за разширяване на 
дейността на фермата. В момента се изгражда и мандра, ситуирана в бившия 
стопански двор на селото, в която ще се преработва добитата от фермата 
продукция. Това е и единственото предприятие за преработка на продукция от 
местното животновъдство на територията на община Чупрене. 

Другият перспективен за общината подотрасъл – пчеларството също 
бележи устойчив растеж. По данни на общинската администрация, към 2014г. в 
разглежданата територия се отглеждат близо 1000 пчелни семейства. Те са 
разпределени между голям брой стопани, които осъществяват тази дейност по-
скоро като спомагателна към основното им занимание и допълнителен източник 
на доходи. Потенциалът на територията в това отношение не се използва изцяло. 
Благоприятните природо-георгафски условия, наличието на достатъчно горски и 
ливадни формации и много доброто екологично състояние на средата са 
предпоставка за по-мащабно и пълноценно разгръщане на тази икономическа 
дейност. 
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През последните години се появява и инвестиционен интерес за увеличаване 
на броя на отглежданите говеда и кози на територията на общината, но реални 
инвестиционни действия на този етап не са предприети. 

 
2.6.2.2. Горско стопанство 

Горското стопанство има водеща роля в първичния сектор на икономиката 
на общината. Това се дължи най-вече на структурата на поземления фонд. 
Горският фонд заема над 50% от общата площ на община Чупрене (табл.17). 

Таблица №17 
Площоразпределение на горския фонд в община Чупрене към 2013г. 
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Държавни гори 11177,7 48,0 585,4 11811,1 65,5 
Частни гори 2636,1 2,6 27,5 2666,2 14,8 
Общински гори 2751,3 1,5 115,7 2868,5 15,9 
Гори на религиозни 
организации 

51,7 - 2,4 54,1 0,3 

Гори на юридически лица и 
организации 

435,5 0,7 2,4 438,6 2,4 

Гори, върху територии 
временно стопанисвани от 
общината 

199,0 - - 199,0 1,1 

Всичко 17251,3 52,8 733,4 18037,5 100,0 
Източник: Общинска администрация - Чупрене. 

 
Анализът на данните показва, че залесените площи заемат 95,6% от общата 

площ на горския фонд. Недървопроизводителните площи са около 4%. По 
формата на собствеността преобладават държавните гори (65,5%), следвани от 
общинските (15,9%) и частните (14,8%) гори. 

Стопанисването на горския фонд се осъществява от Държавно горско 
стопанство (ДГС) „Чупрене”. Икономическата дейност на ДГС „Чупрене” е 
свързана основно с дърводобив и ловен туризъм. 

Дърводобивът се извършва съгласно предвижданията на Лесоустройствения 
план. Общият размер на средногодишното ползване на дървесина към 2013г. е 
в размер на 7630 м3 от всички видове сечи, в т.ч.: 

• възобновителна сеч – 3987 м3; 
• отгледна сеч – 3423 м3; 
• санитарна сеч – 129 м3; 
• сеч на надлесни дървета – 88 м3; 
• реконструкционна сеч – 3 м3. 
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В тясна връзка с дърводобива се развива и дървообработването в общината. 
В село Горни Лом функционират два дърводелски цеха. 

Втората икономическа дейност на ДГС е ловният туризъм. Община Чупрене 
е с традиции в областта на дивечовъдството и ловно-стопанската дейност. За 
целите на ловния туризъм е изградена и съответната ловна инфраструктура. Тя 
включва: 

• над 20 дка дивечови ниви; 
• общо 7 чакала за наблюдение на дивечовите запаси и трофеен отстрел 

на дивеча; 
• 30 ха дивечова ограда, в която по проект „Реинтродукция на балканската 

дива коза в Западна Стара планина” на Оперативна програма „Околна среда”, 
се размножава балканската дива коза. 

Ловният туризъм се обслужва от две ловни бази с по 12 легла. 
 

2.6.2.3. Рибно стопанство 
Рибното стопанство не е широко застъпено в общинската икономика. 
Община Чупрене е сключила договор с юридическо лице за отдаване под 

наем на язовир „Търговище” с цел рибовъдство. Други действащи към момента 
рибарници в територията няма. Липсва и инвестиционна инициатива към 
развиване на подобен род икономическа дейност. 

 
2.6.3. Вторичен сектор 

Вторичният сектор на икономиката (промишленост и строителство) е 
представен в община Чупрене от четири основни отрасъла: 

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива”; 

• „Производство на химически продукти”; 
• „Производство на изделия от дърво”; 
• „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия”. 
При по-задълбочен анализ става ясно, че вторичният сектор на общинската 

икономика е с подчертано моноструктурен характер. 
 
Водещо място в този сектор заема отрасъл „Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. 
Общият размер на произведената от този отрасъл продукция към 2012г. 

възлиза на 2 208 хил.лв., което представлява 56,5% от общия размер на цялата 
произведена продукция в общината. В този отрасъл са съсредоточени и 83,4% 
от дълготрайните материални активи на общината (8 193 от общо 9 818 хил.лв.). 
За същата година в този отрасъл осъществяват дейност 9 стопански субекта, с 
общо 25д. зает персонал. Производството на електрическа енергия в община 
Чупрене се осъществява посредством: 

• малки водноелектрически централи (МВЕЦ); 
• фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ). 
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Малките водноелектрически централи (МВЕЦ) се базират на усвояването на 
хидроенергийния потенциал на речните води в община Чупрене. На територията 
на общината към момента са построени и функционират седем броя МВЕЦ. 
Други два броя МВЕЦ са в процес на изграждане (табл.18). 

Таблица №18 
Малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на територията на община Чупрене към м. 
април 2014г. 

№ Наименование Населено 
място Собственост Етап на 

завършеност 
1. ВЕЦ „Китка” с.Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД Функционира 
2. МВЕЦ „Горни Лом” с.Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД Функционира 
3. МВЕЦ „Миджур” с.Горни Лом „РУНО – Казанлък” АД Функционира 
4. МВЕЦ „Флеш” с.Горни Лом „ФЛЕШ” ЕООД Функционира 
5. МВЕЦ „Мега 1” с.Долни Лом „Мегастрой – 2004” ЕООД Функционира 

6. МВЕЦ „Бързи вир” с.Горни Лом 
„Биоенергийни технологии” 

ЕООД 
Функционира 

7. МВЕЦ „Манастирка” с.Чупрене „СТИС” ЕООД Функционира 
8. МВЕЦ -1 с.Горни Лом - изгражда се 
9. МВЕЦ -2 с.Горни Лом - изгражда се 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
 

Първите 3 от функциониращите МВЕЦ са обединени в каскада „Горни Лом“ 
(„Китка“, „Горни Лом“ и „Миджур”). Останалите 4 броя МВЕЦ са самостоятелни 
(„Флеш“, „Мега 1“, „Бързи вир” и „Манастирка“). Двете нови МВЕЦ, които се 
изграждат в момента, също са планирани като самостоятелни съоръжения. 

Териториалното отлагане на обектите показва, че почти всички МВЕЦ се 
намират в землището на с.Горни Лом (седем от общо девет). Само две МВЕЦ 
(„Мега 1” и „Манастирка”) се намират в землищата на други населени места 
(съответно с.Долни Лом и с.Чупрене). Това поставя въпроса за възможното 
антропогенно претоварване на хидроенергийния потенциал на речните води в 
землището на село Горни Лом. 

Освен системата от водноелектрически централи, от 2012г. на територията 
на общината има изградени и две фотоволтаични електрически централи 
(ФВЕЦ). Едната се намира в с.Върбово, а другата – в с.Долни Лом (табл.19). 

Таблица №19 
Фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ) на територията на община Чупрене към 
м. април 2014г. 

№ Наименование Населено 
място Собственост Етап на 

завършеност 

1. ФВЕЦ „Върбово” с.Върбово 
ЕТ „ЗДДРАВКАУ - 

Здравко Съботинов” 
Функционира 

2. ФВЕЦ „Долни Лом” с.Долни Лом 
ЕТ „СОЛАРИС – 

Здравка Вълкова” 
Функционира 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
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Друг значим в икономиката на община Чупрене отрасъл е „Производство на 
химически продукти”. Той е представен от дейността на Завод „Миджур”, който 
е собственост на „ВИДЕКС” АД и се намира в землището на с.Горни Лом. Това 
предприятие произвежда промишлени взривни вещества, както за износ, така и 
за вътрешния пазар. В миналото заводът е осигурявал близо 250 работни места, 
но през последните години персоналът е редуциран значително.  

Останалите два отрасъла на вторичния сектор на общинската икономика са 
сравнително по-слабо развити. В отрасъл „Производство на изделия от дърво” 
основният производител е ТПК „23 септември”, намираща се в землището на 
с.Горни Лом. В отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” 
дейност осъществяват няколко малки и микро фирми, като водеща роля има ЕТ 
„ВЕНИДОС” (с.Чупрене), която произвежда безалкохолни напитки. 

През последните години не се наблюдава инвестиционен интерес към 
развитие на други форми на икономическа дейност. Налице са отделни малки 
инициативи. Например в землището на с.Търговище съществува инвестиционно 
намерение за разкриване на цех за бутилиране на алкохолни напитки. 

 
Териториалното отлагане на производството показва, че предприятията от 

преработващата промишленост в община Чупрене са съсредоточени в две от 
селата - Горни Лом и Чупрене. 

 
2.6.4. Третичен сектор 

Третичният сектор на икономика (сферата на услугите) в община Чупрене е 
сравнително слабо развит. Въпреки че в него работят най-голям брой заети лица, 
той формира сравнително малка част от произведената в общината продукция. 
Нисък е и делът на дълготрайните материални активи (ДМА). 

Към третичния сектор спадат два типа услуги: 
• „бюджетни” социални услуги; 
• услуги, развиващи се на пазарен принцип. 
Първият тип услуги включва обслужващи дейности с бюджетно финансиране. 

В община Чупрене те са представени от отраслите: „Държавно управление”, 
„Образование” и „Хуманно здравеопазване и социални дейности”. Отрасъл 
„Култура” е сравнително по-слабо застъпен. За издръжката на посочените 
бюджетни отрасли се заделят и съответните средства от общинския бюджет. За 
периода 2007-2013г. в общинските бюджети се осигуряват средства за издръжка 
на образователните дейности, които съставляват около 25% от общите разходи в 
общинския бюджет. В абсолютна стойност бюджетните разходи за образование 
са в диапазона 400-430 хил.лв./год. За дейностите по социално подпомагане с 
общинския бюджет също се осигуряват около 350-400 хил.лв/год. 

Тези т.нар. „бюджетни социални дейности“ ще бъдат подробно разгледани в 
т.2.8. „Социална инфраструктура“. Затова тук ще анализираме само втората 
група услуги - отраслите, които се развиват и регулират на пазарен принцип. 

Анализът на обслужващите отрасли, регулирани на пазарен принцип, 
показва, че в община Чупрене се развиват две основни дейности: 
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• търговия (отрасъл „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”); 
• туризъм (отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство”). 

 
2.6.4.1. Търговия 

В отрасъл „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” към 2012г. са 
били регистрирани общо 13 стопански субекта с общо 26д. зает персонал. В 
отрасъла е произведена продукция на стойност 152 хил.лв., което съставлява 
само 3,9% от общия обем произведена продукция в общината. Тези показатели 
сочат, че търговската дейност в община Чупрене не е достатъчно добре развита. 
Тя е представена най-вече от дейността на няколко частни фирми. Дейността на 
потребителските кооперации е със затихващи функции и се свежда основно до 
събиране на наеми от търговските площи. На територията на община Чупрене 
функционират три потребителски кооперации: 

• ПК „Братство” – с.Чупрене; 
• ПК „Доверие” – с.Горни Лом; 
• ПТК „Светлина” – с.Долни Лом. 
 

2.6.4.2. Туризъм 
Туристическите функции на община Чупрене са основният фактор за 

развитие на отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“, който притежава 
потенциал да се утвърди като един от перспективните отрасли в третичния 
сектор на икономиката. На този етап обаче, той все още не е достатъчно добре 
развит. Причината за това е фактът, че потенциалът на общината за развитие на 
туристическа дейност не е реализиран в пълната си степен. За по-голяма яснота 
на изложението ще разгледаме тази икономическа дейност по три признака: 

• наличие на туристически ресурси за развитие на туризъм в общината; 
• степен на изграденост на необходимата туристическа инфраструктура; 
• общинска политика в сферата на туризма. 
 

 Туристически ресурси 
Община Чупрене разполага с много разнообразни туристически ресурси, 

които не са достатъчно добре проучени и експлоатирани. Част от тези ресурси 
са с природен характер (съхранена природна среда, защитени територии и 
зони, природни забележителности, биологично разнообразие), а друга част от 
ресурсите са с антропогенен характер (обекти на културното наследство). 

Основен фактор и потенциален стимулатор за развитието на туризма в 
община Чупрене е наличието на туристически ресурси с природен характер. 
Към тях спадат всички защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии (виж. т.2.12.8. „Национална екологична мрежа”). Това са: 

• Резерват „Чупрене”; 
• Защитените местности „Чупренски буки” и „Миджур”; 
• Природните забележителности „Гардата” и „Леви и десни сухи печ”. 
Съгласно Закона за биологичното разнообразие, община Чупрене попада 

изцяло в границите на две защитени зони от „НАТУРА 2000”: 
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• ЗЗ BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” (за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна); 

• ЗЗ BG 0002002 „Западен Балкан” (за опазване на дивите птици). 
Наличието на добре развита мрежа от защитени територии в общината и 

съхраненото биоразнообразие се допълват и от следните няколко фактора: 
• общинската територия е с предимно планински и хълмист релеф, което 

стимулира развитието на разнообразни туристически дейности, базирани на 
фактора „планина”; 

• регионът е екологично чист (няма сериозни замърсители в и в близост до 
общинската територия, които да компрометират компонентите на околната 
среда и биологичното разнообразие); 

• преобладаващата част от общинската територия е заета от горски фонд, 
стопанисван от Държавно горско стопанство (ДГС) „Чупрене”, като при това са 
изградени и две ловни бази с необходимата ловна инфраструктура към тях, 
обслужваща нуждите на ловния туризъм. 

Изброените природни компоненти обосновават значителния потенциал на 
община Чупрене за развитие на различни туристически дейности. Част от тях все 
още не са достатъчно добре развити, а друга част са в процес на развитие: 

• екологичен туризъм; 
• планински туризъм; 
• спортен туризъм; 
• ловен туризъм; 
• орнитоложки туризъм; 
• фото туризъм; 
• други алтернативни форми на туризъм. 
Освен посочените вече туристически дейности, в община Чупрене са налице 

предпоставки за развитие и на други форми на туризъм, базирани на наличните 
антропогенни ресурси (виж т.2.13. „Културно наследство”). Например: 

• културно - познавателен туризъм (свързан с посещенията на обекти на 
недвижимото културно наследство в общината – предимно църкви); 

• селски туризъм (базиран на елементите на нематериалното културно 
наследство, местните традиции, свързани със запазения турлашки фолклор и 
бит, съхранената автентична селищна среда). 

Всички изброени тук туристически дейности имат малко или много сезонен 
характер. Повечето от тях се практикуват само през по-топлите (предимно летни) 
месеци на годината. Поради тази причина се наблюдава и сезонна заетост на 
населението в туристическата сфера, което прави икономическият отрасъл 
неефективен. 

С оглед създаване на предпоставки за целогодишното развитие на туризма в 
общината (респ. целогодишна заетост на населението, развиващо 
туристическа дейност в разглежданата територия), би следвало да се проучат 
възможностите за развитие и на зимните форми на туризъм. Към този момент 
те не са част от туристическите дейности в община Чупрене. Евентуалното им 
включване в туристическия профил на общината би създало възможност за 
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предлагане на по-разнообразен туристически продукт и привличане на по-
разнородни и многобройни групи от потенциални туристи. 

Община Чупрене притежава значителен потенциал за развитие на зимните 
форми на туризъм, включително зимен ски туризъм. 

От една страна това се дължи на благоприятното географско положение на 
територията. Общината се намира в близост до Р Сърбия и е относително лесно 
достъпна в транспортно отношение от Румъния, посредством Трансевропейски 
коридор №4. Това създава предпоставки за привличането и на чуждестранни 
туристи в разглежданата територия. Прогнозният туристопоток, който може да 
генерира общината, в радиус от 100 км, включва следните по-големи български 
градове: Видин, Лом, Монтана, Враца, Плевен и София. Това на практика 
представлява целият Северозападен район и част от Югозападния район за 
планиране в Р България.  

Следващият важен фактор са наличните природо-географски условия в 
територията. Температурата на въздуха, количеството на валежите и височината 
на снежната покривка са благоприятен фактор за развитието на целогодишен 
туризъм, в това число и на зимен ски туризъм. Не е маловажен и фактът, че 
горното течение на река Лом може да се използва за създаване и поддържане и 
на технологична снежна покривка (ако е необходимо) и затваряне на водния 
цикъл в определен ареал. 

Определянето на конкретните територии за развитие на зимен ски туризъм 
може да се осъществи след подробно проучване на релефа и ослънчаването 
на скатовете в планинската част на общината. Анализът на данните показва, че 
най-подходящите в това отношение терени се намират в землището на с.Горни 
Лом. Там се наблюдават територии с подходящ наклон на терена и северно 
изложение, които са благоприятни за развитие на подобен тип дейности. 

Нагледна представа за потенциала, който землището на с.Горни Лом има, 
може да даде сравнителната характеристика. В непосредствена близост до 
община Чупрене, на територията на Р Сърбия, се развива ски зона „БАБИН ЗУБ”, 
която е със следните показатели: 

• 3 основни писти, с обща дължина 3000 м; 
• 1 кабинков лифт; 
• 2 седалкови лифта; 
• 1 влек; 
• 3 детски учебни влека; 
• надморска височина от 1170 м до 1700 м. 
Възможностите за развитие на туристическа дейност в землището на с.Горни 

Лом, под връх Миджур, са значително по-големи от тези в съседна Сърбия. Те 
включват потенциал за развитие както на зимен ски туризъм, така и на различни 
форми на целогодишен туризъм. За тази цел е необходимо изграждането на 
съответната туристическа инфраструктура: 

• екопътеки; 
• велопътеки; 
• ски писти; 
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• лифтови съоръжения; 
• детски лагери и учебни центрове; 
• атракциони за различни възрасти и с различна тематична насоченост; 
• съоръжения за поддържане на естествената снежна покривка и създаване 

на технологична такава (при необходимост). 
На фона на това богатство от туристически ресурси, с които територията 

разполага, туристическите функции в община Чупрене към този момент не са 
достатъчно добре развити. Това дава отражение и върху степента на развитие 
на туристическата инфраструктура в региона. 

 
 Туристическа инфраструктура 

Базов елемент на тази инфраструктура са средствата за подслон и местата 
за настаняване. На територията на общината няма категоризирано средство за 
подслон. Всички съществуващи обекти са в категорията „места за настаняване”. 
Тe включват: хижи, ловни бази, туристическа спалня и къща за гости (табл.20). 
Това са обекти с относително малък капацитет и сравнително ниска категория. 

Таблица №20 
Списък на местата за настаняване в община Чупрене към 2013г. 

№ Вид и наименование на обекта Местоположение Капацитет 

1. Хижа „Горски рай” 
Местността 
„Бекинска шобърка” 

38 легла 

2. Хижа „Миджур” 
на изходния пункт за 
изкачване на връх Миджур 

15 легла 

3. Ловни бази (2бр.) местността „Бела вода” 24 легла 
4. Туристическа спалня „Чупрене” с.Чупрене 15 легла 
5. Къща за гости с.Средогрив 8 легла 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
 

Общият капацитет на легловата база на местата за настаняване в община 
Чупрене е 100 легла. Най-голяма е легловата база в хижите (53 легла), следвана 
от ловните бази (24 легла) и туристическата спалня (15 легла). Най-оскъдна е 
легловата база в къщите за гости. Има само една къща за гости с капацитет 8 
легла и тя се намира в с.Средогрив. 

Анализът на териториалното разпределение на обектите показва, че значима 
част от тях са разположени извън границите на урбанизираните територии (хижи, 
ловни бази). Обектите, които се намират в селищна среда са концентрирани в 
селата Чупрене и Средогрив (туристическа спалня и къща за гости). 

Освен местата за настаняване, туристическата инфраструктура включва и 
заведенията за хранене и развлечения. Всяко село в общината разполага с по 
едно питейно заведение. Тези обекти са с малък капацитет и ниска категория и 
имат много ограничени възможности за посрещане на туристически поток. 

Посочените данни затвърждават констатацията, че степента на развитие на 
туристическите функции на община Чупрене (респ. отрасъл „Хотелиерство и 
ресторантьорство“) не съответстват на нейните потенциални възможности за 
разгръщане на пълноценна туристическа дейност. 
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 Общинска политика в сферата на туризма 
За преодоляване на този дисонанс, през последните години общината 

инициира различни проекти и реализации в сферата на туризма. 
През 2003г. на територията на община Чупрене са изградени 10 екопътеки 

(табл.21). Село Чупрене е изходен пункт на четири от тях. Най-дългата екопътека е 
„Миджур”. Тя започва от село Горни Лом и достига връх Миджур. Маршрутите на 
четири от екопътеките минават и през интересни карстови хълмове, наречени 
„Глами”. По този начин с обхванати и селата Върбово, Търговище и Репляна. 

Таблица №21 
Списък на изградените екопътеки в община Чупрене 

№ Наименование Маршрут Дълж. 
(км) 

1. Мартинов камък с.Чупрене – Манастирка – Края на 
асфалта – м.Фуния – връх Ветерник 

3,5 

2. Бекинска шобърка с.Чупрене – Манастирка – Миина падина – 
Цурински преслап – Бекинска шобърка 

4 

3. Витошко лале с.Чупрене – Бела вода – Горски 
разсадник – Окукье – Свети Никола 

4 

4. Дом на овчаря с.Чупрене – Младежки дом – Лещевица – 
Стефанова ливада – Дом на овчаря 

11 

5. Миджур с.Горни Лом – Мандра – Джурджин кръш – 
Козя гърбина – връх Миджур 

15 

6. Жълта тинтява с.Горни Лом – Летовището – 
м. Преслап 

5 

7. Сръбска рамонда с.Върбово – моста на пътя за Белоградчик – 
Венеца 

0,5 

8. Аполонова пеперуда с.Върбово – Чешмата при овчарника – 
м. Преслап 

4 

9. Скален орел - Римски пост с.Репляна – м. Добро утро – Гламата – 
м. Болван 

4 

10. Тъмната дупка с.Търговище – Тъмната дупка – Римския 
път – м. Болван 

5 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
 
През територията на община Чупрене преминава веломаршрут Фалковец – 

Чупрене – хижа „Горски рай” – Репляна, като общата му дължина е 59,4 км. 
За популяризирането на община Чупрене като туристическа дестинация 

спомагат и двете най-значими организирани туристически мероприятия, които 
се провеждат през месец август: 

• организирано изкачване на връх Миджур – то стартира от с.Горни Лом и е 
включено в националния туристически календар; 

• честване на „Празника на Чупренския Балкан” – той се провежда в местн. 
„Бекинска шобърка”, с.Чупрене. 

С оглед подобряване на информационната обезпеченост на туризма е 
създаден и туристически информационен център (ТИЦ), който се помещава в 
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сградата на туристическата спалня в с.Чупрене. Той има филиал в читалището в 
с.Горни Лом. 

През последните няколко години общината е кандидатствала и спечелила 
финансиране по няколко проекта, свързани с развитието на туризма и опазване 
на културното наследство. Това са проектите: 

• „Туристически посетителски център и малки по размер атракции на 
открито и закрито в община Чупрене” - по Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР). Обектът е изграден и въведен в експлоатация през юни 2014г. 

• „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община 
Чупрене”– по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия 
за местно развитие на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур”. 
Очаква се проектът да приключи през 2015г. 

• „Мост над планината: Модернизация на местни културни центрове в 
трансграничен регион Чупрене – Пирот” – по Програма за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия. Очаква се проектът да приключи през 2015г. 

• „Изграждане на туристическа инфраструктура – места за отдих и 
развлечение, път и пътека „Към връх Миджур” – по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР). Очаква се проектът да приключи през 2015г. 

• „Изграждане на туристическа инфраструктура и поставяне на 
архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма в района на село 
Долни Лом и село Горни Лом, община Чупрене” – по Програма за развитие на 
селските райони (ПРСР). Очаква се проектът да приключи през 2015г. 

 
2.6.5. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Община Чупрене разполага със сравнително ограничени потенциали за 

развитие на комплекс от икономически дейности. Поради тази причина тя 
заема относително скромно място в икономиката на област Видин. Анализът на 
общинската икономика показва, че основните икономически показатели са по-
ниски от средните за областта и за страната. 

• В икономическия профил на общината са представени специфични 
сектори и отрасли, базирани на наличните в територията ресурси и традициите 
в развитието на подобен род икономически дейности. 

•  Водещи позиции в икономическия комплекс на община Чупрене заемат 
вторичният и третичният сектор на икономиката. Вторичният сектор е водещ по 
отношение на количеството на произведената в него продукция и размера на 
дълготрайните материални активи (ДМА), но в него са заети сравнително малък 
брой лица. При третичния сектор тенденцията е противоположна. Той е водещ по 
отношение на броя на заетите лица и броя на регистрираните предприятия, но в 
същото време този сектор формира относително нисък процент от общата 
продукция в общинската икономика. 

•   Първичният сектор заема подчинена роля в икономическия комплекс на 
общината. Основна роля в този сектор има отрасъл „горско стопанство”, което 
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е пряк резултат от структурата на поземлените ресурси (горският фонд заема 
над 50% от общинската територия). 

• Традиционният за общинската икономика отрасъл „селско стопанство” 
се намира в криза през последните години. Наблюдава се тенденция към слабо 
увеличаване на инвестиционния интерес към тази дейност, но към настоящия 
момент това не е достатъчно да се възвърнат водещите позиции на отрасъла в 
общинската икономика. 

•  Вторичният сектор на икономиката на общината е с моноструктурен 
характер. Водеща роля в него има отрасъл „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, следван от отрасъл 
„Производство на химически продукти”. Останалите отрасли в сектора имат 
второстепенна роля в икономическия комплекс на общината. 

• Третичният сектор на икономиката на община Чупрене не е достатъчно 
добре развит. На този етап той е свързан най-вече с реализирането на търговски 
и туристически дейности, което дава пряко отражение върху състоянието на 
отраслите „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” и  „Хотелиерство и 
ресторантьорство“. 

• Туристическите функции на община Чупрене (към този момент) не са 
разработени в необходимата степен. Общината разполага с разнообразни 
туристически ресурси, които не се експлоатират оптимално. 

• Към настоящият момент туризмът в общината е слабо развит и включва 
само форми на сезонния туризъм (най-вече летен). Няма постоянна заетост в 
туристическата сфера, което прави отрасъла икономически неефективен. 

• Изцяло липсват зимните форми на туризъм, за които община Чупрене 
има значителен потенциал. Той е съсредоточен основно в землището на село 
Горни Лом. 

• Съществуващата туристическа инфраструктура (средства за подслон и 
места за настаняване) е недостатъчна като брой, капацитет и предлагани 
услуги. Легловата база е недостатъчна като количество и качество. Местата за 
настаняване са съсредоточени предимно в стари хижи. 

 
2.6.6. Изисквания към ОУПО 

С Общия устройствен план на община Чупрене следва да се създадат 
устройствени предпоставки за развитието на общинската икономика, с оглед 
стабилизиране на работната сила и повишаване на качеството на живот, при 
спазване на изискванията за съхраняване на природните ресурси и устойчиво 
развитие. В бъдещия ОУПО следва да се спазват следните изисквания: 

 
 Първичен сектор 

• Да се проучат и разкрият възможностите за ориентиране на аграрния 
сектор към развитието на екологично селско стопанство (биоземеделие и био- 
животновъдство). Продукцията на този отрасъл може да бъде интегрирана и в 
системата за обезпечаване на туристическата дейност в общината. 
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• С оглед стимулиране развитието на съвременно земеделие следва да 
се потърсят опции за запазване (и увеличаване) на площта на използваемите 
земеделски земи, повишаване на добива и качеството на произвежданата 
продукция. В устройствен план това е свързано и с увеличаването на поливните 
площи и изграждането на съвременни напоителни съоръжения. 

• С цел намаляване на площта на необработваемите земеделски земи, 
да се предложат възможни алтернативи за използването на нископродуктивни 
и/или изоставени земеделски земи за отглеждането на различни видове култури. 
Това могат да бъдат както дребни трайни насаждения (ягоди, малини, арония и 
др.), така и култивирани плододаващи храсти (шипка, лешник и др.). Още 
повече, че общината има традиции в отглеждането на подобен род култури. 

• За подобряване развитието на животновъдството в общината, следва 
да се потърсят решения за изграждане на логистика на аграрния сектор, която 
може да включва: малки ферми за биоживотновъдство, складови комплекси за 
инвентар или продукция, ветеринарно обслужване и др.  

• За подпомагане на развитието на аграрния сектор като цяло следва да 
се анализират и възможностите за затваряне на цикъла „добив – преработка” на 
продукция. Това е свързано най-вече с реализацията на малки преработващи 
предприятия, развиващи се на базата на местната селскостопанска продукция 
(напр. малки млекопреработващи предприятия за стимулиране на млечното 
овцевъдство и говедовъдство в общината). 

•  За стабилизиране и развитие на традиционния за общината отрасъл 
„горско стопанство” следва да се проучат възможностите за разнообразяване и 
дообогатяване на икономическите дейности, свързани със стопанисването на 
горския фонд. На този етап те се свеждат единствено до дърводобив и развитие 
на ловен туризъм, но горският фонд в община Чупрене има значително по-голям 
потенциал. Територията е подходяща за развитие на разнообразни туристически 
дейности, които следва да получат своето адекватно устройствено третиране в 
бъдещия ОУПО. 

• Предложенията за развитие на нови икономически дейности в горския 
фонд следва да бъдат прецизирани и оптимизирани, така че да се минимизира 
вредното антропогенно въздействие върху естествената природна среда. При 
това следва да се отчита наличието на защитени територии и такива с уникална 
запазена природна среда. Друг важен акцент при стопанисването на горския 
фонд е опазването на биологичното разнообразие. 

 
 Вторичен сектор 

• Да се създадат устройствени условия за запазване и доразвиване на 
традиционни за общината отрасли като: „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Производство на 
химически продукти”, „Производство на изделия от дърво” и „Производство на 
храни, напитки и тютюневи изделия”. 

• При доказана целесъобразност, да се предвидят зони за микро и малки 
предприятия и в други перспективни отрасли (например малки предприятия за 
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преработка на горски плодове, малки мандри и др.). Тези нови локализации 
следва да бъдат проучени и посочени като местоположение и териториална 
организация, а в отделни случаи е възможно и определянето на отрасловия им 
профил, с цел съблюдаване на изискванията от санитарно-хигиенно естество. 

• При определянето на нови територии за разполагане на обекти на 
вторичния сектор да се спазват следните принципи: 

 Новите локализации следва да се потърсят приоритетно в рамките на 
съществуващите урбанизирани територии. Ако за целите на промишлеността 
е необходимо урбанизирането на нови територии, то би трябвало да се потърси 
решение с минимално засягане на обработваеми земеделски земи, пасища 
и/или горски фонд. 

 Обектите следва да се разположат по начин, който позволява тяхното 
безпрепятствено обезпечаване с елементи на техническата инфраструктура. 
При ситуирането на нови обекти да се вземат предвид съществуващите терени 
с вече изградена довеждаща инфраструктура. Такива са, например, бившите 
стопански дворове, които са загубили първоначалното си предназначение и на 
този етап са готови да поемат нови функции. 

  При локализирането на тези обекти да се гарантира възможността за 
пряка връзка с общинската и републиканската пътна мрежа, без преминаване 
през населени места и селищни образувания за отдих. В същото време да се 
спазват необходимите санитарно-хигиенни изисквания за защита на селищната 
среда. 

 За осигуряване провеждането на общинската политика в тази област 
е възможно местоположението на новите локализации да бъде съобразено с 
наличието на поземлени имоти – общинска собственост или обобщаването на 
удребнени такива, чрез комасация с ПУП по чл.16 на ЗУТ. 

 
 Третичен сектор 

• Да се създадат устройствени предпоставки за пълноценно разгръщане 
на туристическите функции на община Чупрене съобразно съществуващите в 
територията туристически ресурси. Това включва развитието на разнообразни 
форми на туризъм като: екологичен, планински, спортен, ловен, орнитоложки, 
фото, културно-познавателен, селски и други алтернативни форми на туризъм. 

• Да се проучат и оценят възможностите за развитие и на зимните форми 
на туризъм, които към този момент не са застъпени в туристическия профил на 
общината. При доказана целесъобразност за развитие на подобен тип туризъм, 
да се предвиди необходимата съпътстваща туристическа инфраструктура. Тази 
инфраструктура следва да бъде съобразена с изискванията и ограниченията, 
произтичащи от наличието на защитени територии в горския фонд. 

• Да се създадат устройствени предпоставки за съвместно развитие на 
различните форми на туризъм, които да гарантират целогодишна заетост на 
населението в територията и утвърждаване на община Чупрене като атрактивна 
туристическа дестинация с регионално значение, с потенциал за привличане на 



Планово задание и Опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене  57 

 

туристически поток не само от страната, а и от съседните държави – Румъния и 
Сърбия. 

• При формирането на концепцията за изграждане на туристическата 
инфраструктура да се отчитат ограниченията, произтичащи от специфичния 
природозащитен статут на защитените територии в общината. Да се използват 
възможностите, които териториите, включени в „НАТУРА 2000”, дават за развитие 
на разнообразни форми на туризъм. 

• С устройствените решения да се предложи приемлив баланс между 
прогнозния капацитет на легловата база (средства за подслон и места за 
настаняване) и предвидената за изграждане туристическа инфраструктура 
(спортни съоръжения, ски писти, пешеходни и вело маршрути, екопътеки и др.). 

• Да се създадат устройствени условия за развитие на инфраструктура с 
развлекателен характер, която да допълва туристическата инфраструктура. 

• Устройствените предвиждания, касаещи развитието на туристическата 
инфраструктура, следва да гарантират както експонирането и социализацията 
на туристическите ресурси, така и опазването на всички ценни природни и 
антропогенни дадености в територията (защитени територии, биологично 
разнообразие, характерен ландшафт, недвижимо културно наследство и др.).  

 
2.7. Обитаване 
Функционална система „обитаване” е от изключително важно значение при 

устройственото планиране на населените места, тъй като изисква значителни 
териториални ресурси. Анализът на обитаването има социално-икономически 
характер. Той изследва количествените и качествените параметри на жилищата 
и жилищните сгради, като прави обобщена оценка на постигнатите нива на 
жилищно задоволяване в общината. 

 
2.7.1. Количествени параметри на жилищния фонд 

Резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Р България 
показват, че към 2011г. в община Чупрене има 2308 жилища и 2280 жилищни 
сгради. Сравнението между посочените две стойности показва, че в общината 
преобладават еднофамилните жилищни сгради. 

За да се установи какво е развитието на жилищния фонд в общината, трябва 
да се съпоставят някои обобщени данни по основните показатели за периода 
между двете последни преброявания  - 2001г. и 2011г. (табл.22). 

Таблица №22 
Динамика в жилищния фонд на община Чупрене за периода 2001-2011г. 

Показатели 
Състояние към: 

2001г. 2011г. 
Общ брой жилища 2762 2308 
Полезна площ на жилищата (м²) 157837 157837 

в т.ч. жилищна площ (м²) 123320 122781 
Източник: НСИ.  
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През анализирания период се наблюдава намаление на броя на жилищата, 
запазване на размера на полезната площ на жилищата и намаляване на т.нар. 
„чиста жилищна площ”. Причините за редуцирането на броя на жилищата в 
общината са основно от демографски характер. Намаляването на броя на 
населението в разглежданата територия води до намаляване и на потребността 
от жилища. Друг фактор е постепенното амортизиране и компрометиране на 
съществуващия сграден фонд. В общината почти няма строителство на нови 
жилища за постоянно обитаване. 

За да се установи жилищният стандарт на населението в община Чупрене е 
необходимо да се анализират по-подробно характеристиките на жилищния 
фонд (табл.23).  

Таблица №23 
Характеристика на жилищния фонд в община Чупрене (по населени места) към 2011г. 

Населени места Население Жилища 
(брой) 

Полезна 
площ (м²) 

Жилищна 
площ (м²) 

Жилищна 
площ на 

човек (м²) 
Община Чупрене 1957 2308 157837 122781 62,7 

с.Бостаните 0 6 405 353 0,0 
с.Върбово 95 254 14216 10538 110,9 
с.Горни Лом 669 490 33242 23367 34,9 
с.Долни Лом 202 271 22936 18258 90,4 
с.Протопопинци 41 128 8653 5522 134,7 
с.Репляна 154 217 13328 12454 80,9 
с.Средогрив 135 190 13458 11257 83,4 
с.Търговище 132 257 17438 14540 110,2 
с.Чупрене 529 495 34161 26492 50,1 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011г. 
 
Съпоставката между броя на жилищата и тяхната полезна площ показва, че 

средната площ на 1 жилище в община Чупрене към 2011г. е 68,4м². 
Друг важен параметър, определящ жилищния стандарт на населението, е 

съотношението между общата полезна площ на жилищата и чистата жилищна 
площ. Данните показват, че в община Чупрене жилищният стандарт е доста 
висок – 62,7м2/обитател. Най-нисък е този показател за двете най-големи села в 
общината – Горни Лом (34,9%) и Чупрене (50,1%). В по-малките населени места, 
поради незначителния брой на населението в тях, разглежданият показател е с 
много високи стойности – над 100м2/обитател (с.Върбово, с.Протопопинци и 
с.Търговище). В останалите населени места в общината този показател се 
движи около 80-90м2/обитател (с.Долни Лом, с.Репляна и с.Средогрив). 

По-ниски обаче са показателите, ако се разглежда жилищната площ на 
човек само в обитаваните жилища. Средно за общината за 2011г. тази стойност 
е по-ниска – около 27,3м2. В устройственото планиране обаче, е възприето да се 
използва стандартното съотношение между цялата налична жилищна площ (не 
само в обитаваните жилища) и общия брой на населението. 
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Намаляването на броя на населението в територията се отразява и върху 
използваемостта на жилищния фонд в общината. Само 946 от общо 2308 броя 
жилища са обитавани, което представлява едва 41,0% от общия им брой. С над 
100 обитавани жилища са само три от селата в общината – Горни Лом, Чупрене 
и Долни Лом. Значителен е броят на необитаваните жилища – 1362, или 59% от 
общия брой жилища в община Чупрене. Във всички населени места броят на 
необитаваните жилища е голям. С над 40% необитавани жилища са селата – 
Чупрене, Долни Лом, Репляна и Търговище. 

Необитаваните жилища са на практика свободен жилищен фонд, който при 
определени обстоятелства може да бъде използван по предназначение (напр. 
за постоянно обитаване от лица, заети с развитието на туристическа дейност 
или като „второ жилище” за хора от други части на страната). 

 
2.7.2. Качествени параметри на жилищния фонд 

 
• Форма на собственост 
Преобладаващата част от наличните към 2011г. 2308 жилища в общината са 

частна собственост. По статута на собственост, жилищата в община Чупрене 
се разпределят както следва: 

 собственост на частни физически лица – 2267 жилища (98,2%); 
 собственост на частни юридически лица – 12 жилища (0,5%); 
 собственост на държавата или общината – 29 жилища (1,3%). 

Жилищата, които са държавна и общинска собственост, са локализирани в 
две от селата в общината – Чупрене и Долни Лом. 

 
• Структура на жилищата по брой на стаите в тях 
В структурата на жилищата в община Чупрене (по брой на стаите в тях) 

преобладават многостайните жилища – с три и повече стаи (табл.24).  
Таблица №24 

Разпределение на жилищата по брой на стаите в тях в населените места в община 
Чупрене към 2011г. 

Населени места 
Жилища по брой на стаите (бр.) 

Общ 
брой 

1 
стая 

2 
стаи 

3 
стаи 

4 
стаи 

5 
стаи 

над 6 
стаи 

Община Чупрене 2308 99 408 779 642 205 175 
с.Бостаните 6 0 0 5 1 0 0 
с.Върбово 254 23 79 110 39 3 0 
с.Горни Лом 490 33 61 118 167 57 54 
с.Долни Лом 271 4 27 99 76 35 30 
с.Протопопинци 128 10 37 56 14 6 5 
с.Репляна 217 4 23 61 78 15 36 
с.Средогрив 190 0 26 38 66 44 16 
с.Търговище 257 20 44 88 95 5 5 
с.Чупрене 495 5 111 204 106 40 29 

Източник: НСИ. Резултати от преброяването на населението и жилищния фонд – 2011г. 
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Анализът на данните показва, че броят на многостайните жилища е 1801 от 
общо 2308, или 78,0% от всички налични жилища. Броят на малките жилища в 
общината (с 1 или 2 стаи) е малък – 507 жилища, или 22,0% от общия им брой.  

 
• Степен на благоустроеност 
Анализът на данните показва, че всичките 2308 жилища в община Чупрене са 

електроснабдени и водоснабдени. 
От общо 946 обитавани жилища в общината, 211 жилища са без баня, или 

22,3% от общия им брой. Останалите 735 жилища (77,7%) са снабдени с баня, 
разположена в или извън жилището. 

Обитаваните жилища с баня, разположена в самото жилище, са 560, което е 
около 59,2% от общия им брой. Най-голям брой обитавани жилища с баня в 
самото жилище има в селата Горни Лом и Чупрене. 

 
• Конструктивни особености 
Структурата на жилищата по вида на конструкцията им (материалите, които 

са вложени в тях) показва, че преобладаващата част от тях са тухлени – 1791 
жилища, или 77,6% от жилищата в общината. От тях с подова конструкция с 
гредоред са 1625 жилища, а с бетонна плоча са 166 жилища. 

Жилищата от кирпич (сурови тухли) са общо 428 бр., или 18,5% от жилищния 
фонд в общината. Малък е броят на панелните жилища (32) и на жилищата със 
стоманобетонна конструкция (16). Панелните жилища се намират основно в 
селата Чупрене и Долни Лом, а жилищата със стоманобетонна конструкция са 
сравнително равномерно разпределени (по 1-2 жилища в населено място). 

 
2.7.3. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Наличният жилищен фонд и разполагаемата жилищна площ, съотнесени 

към общия брой на населението в община Чупрене, показват, че е постигнат 
висок стандарт на обитаване във всички населени места. 

• В структурата на жилищния фонд преобладават многостайните жилища 
(с 3 и повече стаи) с относително голяма площ (средната площ на 1 жилище 
към 2011г. е 68,4м2). 

• Част от жилищата са с влошени параметри по отношение на степента 
им на благоустроеност. Това са предимно жилища без баня и такива, в които 
банята е извън жилището/жилищната сграда. 

• Много голям е броят на необитаваните жилища в общината. Те са повече 
от половината от наличния жилищния фонд и част от тях са с лоши качествени 
параметри (конструктивни особености и степен на благоустроеност). 

• Поради постигнатия много висок жилищен стандарт и същевременно 
намаляване на населението в община Чупрене, на практика не съществува 
реална потребност от увеличаване на жилищните територии. 
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2.7.4. Изисквания към ОУПО 
При изготвянето на Общия устройствен план на община Чупрене следва да 

се спазват следните изисквания: 
• Да се предвидят терени за разширяване на функцията „обитаване” само в 

онези населени места, които имат потенциал за развитие и утвърждаване като 
„опорни центрове” в селищната мрежа и то при доказана целесъобразност. 

• При определянето на прогнозните потребности от жилища в общината, да 
се отчита потенциалът, базиран на съществуващите необитавани жилища, 
като се имат предвид качествените им характеристики (година на построяване, 
конструктивни особености, степен на благоустроеност и др.). 

• В случай, че се установи необходимост от изграждане на нов жилищен 
фонд (за жители на общината или външни лица), терените за нови жилища 
следва да се предвиждат приоритетно в рамките на строителните граници на 
населените места. 

• При наличие на инвестиционен интерес да се изследват възможностите за 
разкриване на подходящи територии в селищната среда за създаване на 
структури за висококатегорийно обитаване в индивидуални поземлени имоти с 
необходимите устройствени параметри – ниска плътност на застрояване, висок 
процент на озеленяване и малка гъстота на обитаване. 

 
2.8. Социална инфраструктура 
В този раздел обект на анализ са онези социални дейности (и свързаната с 

тях социална инфраструктура), които са ангажимент на местната общинска 
власт и държавата. Това са бюджетни социални дейности, чието финансиране 
и цялостна издръжка се осъществява с публични (основно бюджетни) средства. 
Такива дейности са: образование, здравеопазване, социално подпомагане, 
култура. През последните години се наблюдава слабо включване и на частния 
сектор във финансирането на посочените социални дейности (например 
здравеопазване). Въпреки това публичният сектор запазва своята водеща роля в 
изграждането и поддържането на елементите на социалната инфраструктура. 

 
2.8.1. Образование 

Инфраструктурата на образованието в община Чупрене е представена от 
обекти на предучилищното обучение и на общото образование (в неговата 
основна степен). Образователната система в общината е с публичен характер. 
Към момента няма учебни институции, финансирани от частния сектор. 

Броят и капацитетът на елементите на образователната инфраструктура е 
функция от контингентите от лица в специфичните възрастови групи в общината 
(виж т.2.5.4. „Възрастова структура на населението”). Сравнително малкият брой 
лица в посочените възрастови групи е причина на територията на общината да 
функционират ограничен брой учебни институции. Те включват два обекта на 
предучилищното обучение и два обекта на основното образование. 

Предучилищното обучение в общината е представено от две целодневни 
детски градини (ЦДГ), които са разположени в двете най-големи села – Чупрене 
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и Горни Лом. През учебната 2013/2014г. в тях се обучават общо 66 деца, които са 
разпределени по възрастови групи – от 3 до 5 годишна възраст и предучилищна 
възраст (табл.25). 

Таблица №25 
Обекти на предучилищното обучение в община Чупрене към учебната 2013/2014г. 

Образователна 
институция 

Населено 
място 

3 до 5 годишна 
възраст 

Предучилищна 
възраст Общо 

Групи 
(бр.) 

Деца 
(бр.) 

Групи 
(бр.) 

Деца 
(бр.) 

Групи 
(бр.) 

Деца 
(бр.) 

ЦДГ „Здравец” Чупрене 1 15 1 16 2 31 
ЦДГ „Хр. Ботев” Горни Лом 1 14 1 21 2 35 
Общо 2 29 2 37 4 66 

  
Съпоставката на данните за броя на децата в групите на двете ЦДГ със 

стандартните нормативи за пълняемост на групите показва, че и в двете детски 
заведения групите от 3 до 5 годишна възраст на децата са около границите на 
минималния норматив. При това е налице негативна тенденция на намаляване 
на абсолютния брой на лицата в тази възрастова група през последните години. 
През 2007г. техният брой е бил 39, докато през учебната 2013/2014г. броят им е 
намалял на 29. Всичко това поставя под съмнение възможността за запазване на 
тези детски заведения в срока на действие на ОУП на община Чупрене. 

Анализът на състоянието на материалната база показва, че и двете ЦДГ са с 
добри физически качества и характеристики. 

Общото образование в общината включва две основни общообразователни 
училища (ОУ), които също са ситуирани в двете най-големи села – Чупрене и 
Горни Лом. През учебната 2013/2014г. в тях се обучават общо 117 ученика на 
възраст между 7 и 14 години (табл.26). 

Таблица №26 
Обекти на общото образование в община Чупрене към учебната 2013/2014г. 

Образователна институция Населено място Брой ученици 
ОУ „Акад. Михаил Димитров” Чупрене 48 
ОУ „Христо Ботев” Горни Лом 69 
Общо 117 

 
Независимо от неблагоприятното демографско развитие, броят на лицата от 

7 до 14 годишна възраст (които влизат в обхвата на основното образование) през 
последните години се стабилизира. Към 2007г. броят на учениците е бил 104, а 
през учебната 2013/2014г. този брой се е увеличил на 117 ученика. Въпреки това, 
общият брой на децата в тази възрастова група остава сравнително нисък, което 
е предпоставка за формиране на паралелки от „слети класове”, а това се 
отразява на качеството на учебния процес. 

Поради граничното положение на общината и отдалечеността й от училища 
в съседни общини, и двете основни училища са със статут на „защитени”. 
Освен това ОУ ”Акад. Михаил Димитров” (с.Чупрене) изпълнява ролята и на 



Планово задание и Опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене  63 

 

„средищно училище”, т.е. в него се обучават и ученици от съседните населени 
места, в които няма действащи училища. 

Училищата в община Чупрене участват в реализацията на различни проекти, 
финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

ОУ „Акад. Михаил Димитров” – с.Чупрене работи по проект „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес”. 

ОУ „Христо Ботев” – с.Горни Лом работи по проект „Да направим училището 
привлекателно за младите хора” – УСПЕХ. За целта са сформирани 2 групи за 
извънкласни дейности, в които за учебната 2012/2013г. са обхванати 30 ученици. 
Основната част от тях са от ромската етническа група. 

И двете училища участват в реализацията на проект „Нов шанс за успех”. За 
целта са сформирани 2 групи с 27 лица, които нямат придобито образование 
(начално или основно). 

Материалната база на общото образование в общината е в много добро 
физическо състояние. През 2012г. са извършени цялостни ремонти и на двете 
училища по проект, финансиран от ОПРР „Енергоефективни мерки в общинска 
образователна инфраструктура”. Освен това в ОУ „Акад. Михаил Димитров”, 
което е „средищно”, е извършена цялостна подмяна на подовите настилки и са 
закупени мебели за оборудване на занимални за целодневно обучение, което е 
във връзка с нормативните изисквания за въвеждане на целодневна форма на 
обучение. Основен недостатък на материалната база на общообразователните 
училища в общината е липсата на подходяща спортна база в тях (училищни 
спортни салони). 

Средното общо и средното професионално образование не е представено 
в община Чупрене. Учениците от възрастовата група между 15 и 18 години, които 
желаят да продължат образованието си, учат в средните училища на съседните 
общини или области. 

Специфичен проблем на образователната инфраструктура в общината е 
наличието на неизползван сграден фонд. Влошаването на демографските 
показатели през последните 15-20 години, постепенно е довело до закриване на 
пет училища, разположени в селата – Долни Лом, Репляна, Търговище, Върбово и 
Средогрив. Сградите на три от училищата (в Долни Лом, Репляна и Търговище) 
са публична общинска собственост. Другите две училищни сгради (във Върбово 
и Средогрив) са продадени и към момента са частна собственост, но все още 
не е реализирана конкретна инвестиционна инициатива в тях.  

 
2.8.2. Здравеопазване 

Инфраструктурата на здравеопазването в община Чупрене е представена 
само от обекти на извънболничната лечебна помощ, която включва първична 
медицинска и стоматологична помощ. 

Първичната медицинска помощ се осъществява от 2 общопрактикуващи 
лекари, разпределени в две индивидуални практики, със седалища в селата – 
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Чупрене и Горни Лом. Те обслужват и здравноосигурените лица от останалите 
населени места в общината. 

Първичната стоматологична помощ е организирана в една амбулатория за 
първична дентална помощ, която се обслужва от 1 стоматолог и се намира в 
общинския център – с.Чупрене. Тя обслужва всички жители на общината. 

Съществуващите лекарски практики (амбулатории) са индивидуални. Не са 
разкрити групови лекарски практики. 

Вида и структурата на здравеопазването, в т.ч. и здравната инфраструктура в 
община Чупрене, са определени и заложени в Регионалната здравна карта на 
област Видин. Съотношението между броя на населението и броя на лекарите 
показва, че средният брой на пациентската листа на един общопрактикуващ 
лекар в общината е около 800 пациента. 

Специализираната извънболнична лечебна помощ на пациентите от община 
Чупрене се оказва в съответните специализирани амбулатории в по-големите 
градове на съседни общини и области (предимно Видин и Белоградчик). 

Болничното обслужване на населението от община Чупрене се извършва  в 
МБАЛ (многопрофилни болници за активно лечение) в градовете – Белоградчик, 
Монтана и Видин. 

Неотложната и спешна медицинска помощ на населението от общината се 
поема от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - гр.Белоградчик. 

 
2.8.3. Социално подпомагане 

Общинската политика по социално подпомагане на индивидите и групите в 
риск в община Чупрене се осъществява на базата на приетата „Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги – 2010-2015г.” Съгласно този 
документ основните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и 
мерките за социално включване в общината са: уязвими семейства с деца в 
риск; деца, отглеждани в специализирани институции; деца в риск, включително 
необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; хора с увреждания; 
етнически общности в неравностойно положение; стари хора, със специален 
фокус към самотно живеещите. 

Част от предвидените в стратегията социални дейности са планирани като 
„съвместни” със съседната община Белоградчик. Такива са например двата 
центъра – Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за социална 
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), които са ситуирани в Белоградчик, но е 
предвидено формирането на филиали или мобилни екипи, които да обхванат и 
населените места в община Чупрене. 

Друга част от социалните дейности са организирани самостоятелно на ниво 
община. Към 2013г. на територията на община Чупрене функционира система 
за съвременно социално подпомагане, която е в съответствие с възприетата 
държавна политика за предоставяне на социални услуги на нуждаещите се в 
тяхната обичайна среда. Тази система за социално подпомагане включва: 

• Защитено жилище (ЗЖ) за хора с психични разстройства; 
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• Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с психични 
разстройства; 

• Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с умствена 
изостаналост; 

• Домашен социален патронаж; 
• Обществена трапезария; 
• Клубове на пенсионера. 
Защитеното жилище за хора с психични разстройства (ЗЖ) се намира в 

село Чупрене. То е с капацитет 10 места. Ползватели на услугата са хора с лека 
и умерена степен на психично разстройство. Материалната база е в много 
добро състояние. Тя включва сграда със застроена площ 200м2 и дворно място 
2500м2. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене. 

Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 
разстройства (ЦНСТ) е разположен в село Долни Лом. Той е с капацитет 10 
места. Ползватели на услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на 
психично разстройство. Материалната база е в много добро състояние. Тя 
включва масивна двуетажна сграда със застроена площ 150м2 и дворно място 
2000м2. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене. 

Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 
изостаналост (ЦНСТ) е разположен в село Репляна. Той е с капацитет 14 места. 
Ползватели на услугата са мъже и жени с лека и умерена степен на умствена 
изостаналост. Материалната база е в много добро физическо състояние. Тя 
включва сграда със застроена площ 150м2 и дворно място 2000м2. Теренът и 
сградата са собственост на община Чупрене. 

Домашният социален патронаж (ДСП) е предназначен за обслужване на 
лица с увреждания и самотно живеещи стари хора, които имат нужда от грижа 
в семейна среда. Той е с капацитет 60 места. Предоставят се различни битови 
услуги и доставка на храна. Предвижда се постепенно разширяване на тези 
дейности и с други функции като: посредничество, помощ в домакинството, 
обгрижване в дома и др. ДСП обхваща всички населени места в общината. 

Обществената трапезария е социална услуга, която се финансира от Фонд 
„Социална закрила” към МТСП. Ползватели на услугата са 90 лица от всички 
села в общината. Основните потребители на услугата са лица и семейства, 
подпомагани по чл.9 от ППЗСП, както и самотно живеещи лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии. 

Клубове на пенсионера функционират в 5 от населените места в общината: 
Чупрене, Горни Лом, Долни Лом, Репляна и Търговище. Те са насочени към лица 
в пенсионна възраст, които нямат значими здравословни проблеми и могат да 
се обслужват сами. Основна цел на услугата е осигуряване на лични социални 
контакти, здравно и правно информиране и консултиране. 

С цел осъществяване на социална подкрепа на старите хора и уязвимите 
общности в общината се предвижда разкриване на две нови социални услуги. 
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Първата от тях е планирането, изграждането и разкриването в началото на 
2015г. на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в с.Върбово с капацитет 
16 места.  

Втората социална услуга е свързана със създаване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция. Социалната услуга е насочена предимно към 
осигуряване на необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни 
грижи, информация и консултации за деца и възрастни хора с увреждания. 

 
2.8.4. Култура 

Инфраструктурата на културата в общината е представена предимно от 
комплексната читалищна дейност. В регистъра на читалищата в Р България са 
включени 6 читалища, осъществяващи дейност на територията на общината: 

• Читалище „Христо Ботев – 1897” – с.Чупрене; 
• Читалище „Нов живот – 1927” – с.Горни Лом; 
• Читалище „Наука – 1927” – с.Долни Лом; 
• Читалище „Христо Ботев – 1927” – с.Средогрив; 
• Читалище „Съзнание – 1928” – с.Репляна; 
• Читалище „Проф. Асен Златаров” – с.Търговище. 
Във всички 6 читалища основната културна дейност е библиотечната. Тя се 

допълва от различни форми на любителско творчество и самодейни състави. 
Два от най-значимите културни центъра в общината са читалищата в Чупрене и 
Горни Лом. Библиотеките към тези две читалища са целеви по програма 
„Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”. 

Читалище „Христо Ботев – 1897” се намира в общинския център (с.Чупрене) 
и е с основна културна функция - библиотечна дейност. Библиотечният фонд на 
читалището включва около 15990 единици. Освен това в него се осъществяват и 
различни форми на художествена самодейност. Към читалището има: детски 
фолклорен състав, детски танцов фолклорен състав, женска певческа група, 
група за изворен фолклор и естрадно – сатиричен състав. 

Читалище „Нов живот – 1927” се намира в с.Горни Лом. Тук също основната 
културна функция е библиотечната дейност. Библиотечният фонд включва около 
8700 библиотечни единици. Към читалището е сформирана мъжка фолклорна 
певческа група. 

В две от селата в общината (Върбово и Протопопинци) няма читалища или 
други алтернативни форми на инфраструктура на културата. 

Освен читалищната дейност в община Чупрене е развита слабо и музейната 
дейност. Тя е представена от два обекта – Къща – музей „Асен Балкански”, която 
се намира в село Чупрене и Къща – музей, разположена в село Горни Лом. В 
двата музея се помещават етнографски сбирки с предмети от бита и трудовото 
ежедневие на местното население.  
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2.8.5. Изводи 
От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
 Образование 

• Инфраструктурата на образованието в община Чупрене удовлетворява 
потребностите на населението. Броят, видът и капацитетът на образователните 
институции е съобразен с броя на лицата от специфичните възрастови групи, 
които подлежат на обучение. 

• Образователната система в общината е представена от обекти на 
предучилищното обучение и основното общо образование. Липсват обекти на 
средното образование (общо и професионално). Лицата между 15 и 18 години 
продължават своето обучение в средните училища в съседни общини и области. 

• В общината функционират ограничен брой учебни институции, което е 
резултат от влошените демографки показатели (2 целодневни детски градини и 
2 основни общообразователни училища). 

• Наблюдава се ясно изразена териториална концентрация на обектите 
на образованието в двете най-големи села в общината – Чупрене и Горни Лом. 
Четирите образователни институции са разположени в тези две населени места. 
И в двете села има по една детска градина и по едно основно училище. 

• Поради малкият брой лица във възрастовата група между 3 и 5 години, 
някои от групите в детските градини са с пълняемост, близка до нормативния 
минимум. 

• Относително ниският брой на лицата от 7 и 14 години създава известни 
трудности и при функционирането на основните училища. И двете училища са 
със статут на „защитени”, а това в с.Чупрене е и „средищно училище”. 

• Неблагоприятната тенденция на намаляване на населението поставя 
под съмнение възможността за запазване на образователните институции в 
срока на действие на Общия устройствен план на община Чупрене. 

• Материалната база на функциониращите детски и учебни заведения в 
общината е много добра. Основен недостатък е липсата на адекватна спортна 
база в основните училища. 

• Налице е свободен неизползван сграден фонд от бивши училища в пет 
от селата в общината. Три от тях са публична общинска собственост, а други 
две са частна собственост.  

 
 Здравеопазване 

• Инфраструктурата на здравеопазването в общината е представена 
само от обекти на извънболничната лечебна помощ. 

• Тя включва първична медицинска и стоматологична помощ, които са 
организирани в три индивидуални практики (две първични медицински и една за 
първична стоматологична помощ). 

• И трите амбулатории са разположени в селата Чупрене и Горни Лом. Те 
обслужват и населението от останалите селища на общината. 

• Другите форми на лечебна помощ на пациентите от община Чупрене 
(като болнично обслужване, специализирана извънболнична лечебна помощ и 
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спешна медицинска помощ) се поемат от съответните амбулатории, центрове 
и лечебни заведения в градовете Белоградчик, Монтана и Видин. 

 
 Социално подпомагане 

• Социалните дейности в община Чупрене се развиват в съответствие с 
възприетия в страната модел за деинституциализация, като през последните 
години са разкрити няколко организационни структури, предоставящи социални 
услуги на нуждаещите се в обичайна среда. 

• Най-популярните и достъпни форми на социални услуги в общината са: 
Домашен социален патронаж, Обществена трапезария и Клуб на пенсионера. 

• Предвид влошената възрастова структура на населението може да се 
очаква, че в периода на действие на ОУП на община Чупрене, водещо място в 
социалното подпомагане ще имат услугите, свързани с подкрепа на старите 
хора, с акцент върху самото живеещите. 

 
 Култура 
• Инфраструктурата на културата в община Чупрене е представена най-

вече от комплексната читалищна дейност. Музейната дейност е много слабо 
развита (представена е от два обекта – къщи – музеи). 

• На територията на общината функционират 6 читалища. В две от селата 
няма читалища или други културни институции. 

• Основната културна функция на читалищата е библиотечната дейност. Тя 
се допълва от различни форми на любителско творчество. 

• Като основни културни центрове на общината са се утвърдили селата 
Чупрене и Горни Лом. 

 
2.8.6. Изисквания към ОУПО 

При изготвянето на Общия устройствен план на община Чупрене следва да 
се спазват следните изисквания: 

• Инфраструктурата на образованието (като брой и капацитет) да бъде 
оразмерена чрез прилагане на действащите нормативи за пълняемост на 
групите и паралелките в детските заведения и училищата. Да се има предвид и 
специфичния статут на училищата в общината (и двете са „защитени”, а едното 
е със статут и на „средищно училище”). 

• Броят и локализациите на амбулаториите за общопрактикуващи лекари и 
лекари по дентална медицина да се определи според действащите нормативи 
за броя на лицата в пациентските листи. 

• Предвид влошената демографска характеристика на населението да се 
проучи възможността за запазване на броя и вида на обектите на образование 
и здравеопазване в срока на действие на ОУПО. 

• Да се предложат форми за алтернативно използване на обектите на 
социалната инфраструктура, които по различни причини са преустановили 
своята дейност и към момента не функционират по предназначение. Да се 
обърне особено внимание на онези от тях, които са общинска собственост. 
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• Да се създадат условия за разширяване на обхвата и повишаване на 
качеството на предлаганите в общината социални услуги в унисон с действащия 
в страната модел за деинституциализация. 

• В схемата на центровата система, включена в съдържанието на ОУПО, да 
се посочат нивата на обслужване на населението, както и връзките с другите 
обслужващи обекти, разположени извън територията на община Чупрене, които 
участват в периодичното и епизодичното обслужване на населението. 

 
2.9. Отдих и спорт 

 
2.9.1. Отдих 

Има три основни форми на отдих на населението: ежедневен, седмичен и 
годишен. За реализацията на тези функции е необходима съответната мрежа 
от обекти – паркови пространства, озеленени площи, извънселищна природна 
среда. Тази мрежа от обекти на отдиха формира зелената система в община 
Чупрене. Тя може да бъде разгледана в два териториални аспекта: 

• зелена система в границите на урбанизираните територии (служи за 
реализация на ежедневния отдих на населението); 

• зелена система извън границите на урбанизираните територии (служи за 
реализация на седмичния и годишния отдих на населението). 

Зелената система в границите на урбанизираните територии включва 
всички паркови пространства, градини и озеленени площи, които са изградени в 
строителните граници на населените места от община Чупрене и които служат 
за реализация на ежедневния отдих на населението. 

Селищата в общината се отличават със слабо развита система от публични 
зелени площи. Това се дължи на факта, че всичките осем населени места в 
територията са в категорията на малките и много малките села. Шест от селата 
са с население под 250д., а останалите две -  са с население между 500 и 700д. 
При подобен малък мащаб на населените места в общината изграждането и 
поддържането на публични зелени площи за ежедневен отдих на населението 
не винаги е ефективно и финансово оправдано. Още повече, че характерът на 
застрояването в селата обуславя непрекъснатото присъствие на зеленината в 
урбанизираната територия и създава усещането за силно залесена селищна 
среда. Имотите са с ниски устройствени показатели (плътност и коефициент на 
интензивност на застрояването) и с много висок процент на озеленяване. По този 
начин съществуващото богато озеленяване в частните имоти участва активно във 
формирането на зелената система на урбанизираната територия. 

Нормативната уредба на страната също не изисква реализирането на 
значими по площ паркови територии в населени места от подобен мащаб. 
Съгласно чл.31, ал.(1) на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони, нормативът за площта на 
обществените озеленени площи за широко и специфично ползване за селата е 
много нисък - 4м2 /жител. Ето защо публичните зелени терени в община Чупрене 
са сравнително малко като брой и площ. 
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Единствената устроена паркова територия се намира в общинския център – 
село Чупрене. Тя е с площ около 40 дка и има изградена алейна мрежа и кътове 
за отдих. Отделни озеленени пространства има и в село Горни Лом. Парковите 
територии в тези две населени места частично са благоустроени чрез средства, 
отпуснати от Национална кампания за чиста околна среда (през 2011г. и 2013г.). 
Подобрена е флористичната компонента на зелените площи. В тези две 
населени места са и единствените функциониращи детски площадки на 
територията на общината. Това е логично следствие от териториалното 
разпределение на населението и неговата възрастова структура. 

Зелената система в селищата на общината се допълва и от обособените 
зелени площи около по-значимите обществено - обслужващи обекти – училища 
и църкви. Към нея следва да се включат и специфичните паркови територии, 
като гробищните паркове и линейното озеленяване по поречията на реките. 

Като недостатъчно може да се определи озеленяването и благоустрояването 
на основните комуникационни артерии. Предвид факта, че в повечето случаи 
трасетата на републиканската пътна мрежа и общинските пътища играят роля и 
на главни улици в границите на населените места, е желателно последните да 
бъдат подходящо третирани с озеленяване, за ограничаване на възможното 
вредно въздействие върху селищната среда. 

Зелената система извън границите на урбанизираните територии включва 
всички извънселищни паркови и лесопаркови територии, както и естествената 
природна среда, в която се реализира седмичния и годишния отдих не само на 
местното население, а и на външни за общината лица (туристи). 

В община Чупрене няма изградени извънселищни паркови и лесопаркови 
територии. Това обаче, се компенсира от факта, че селата са малки по площ и 
са ситуирани в богата естествена природна среда. Горският фонд съставлява 
значителна част от общинската територия, като създава много добри условия за 
реализация на отдиха на местното население и туристическия контингент. 

Територията на общината е с много добри екологични показатели и попада 
изцяло под природозащита (виж т.2.12. „Околна среда”). Всички землища на 
населените места в общината са включени в Защитена зона (ЗЗ) BG 0002002 
„Западен Балкан” (по Директива за птиците) и Защитена зона (ЗЗ) BG 0001040 
„Западна Стара планина и Предбалкан” (по Директива за хабитатите). Освен 
това на територията на общината са регистрирани пет защитени територии (по 
Закона за защитените територии), от които най-значим е биосферният резерват 
„Чупрене”. Той е създаден за опазване на значими компоненти на флората 
(единствените запазени компактни смърчови дървостои в западния дял на Стара 
планина) и на фауната (най-вече богатата орнитофауна, както и на нови за 
Северозападна България животински видове, като мечка и рис). 

Посочените природни дадености се явяват значим ресурс за развитие на 
туризма в община Чупрене и реализация на седмичния и годишен отдих на 
населението (виж т.2.6.4.2. „Туризъм”). Територията е подходяща за развитието 
на – екологичен, познавателен, планински, спортен, ловен, фото, орнитоложки и 
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други алтернативни форми на туризъм. Налице са и добри условия за развитие 
на зимните форми на туризъм, включително ски туризъм. 

 
2.9.2. Спорт 

За реализация на активния отдих на населението е необходим и определен 
набор от спортни съоръжения в границите на населените места. Независимо, 
че в община Чупрене няма регистрирани спортни клубове, за желаещите да 
спортуват е изградена определена спортна инфраструктура. Спортната база, 
с която разполага община Чупрене включва две волейболни площадки и две 
футболни игрища (табл.27).  

Таблица №27 
Обекти на спортната инфраструктура на територията на община Чупрене към 2013г. 

Вид на обекта Населено място Капацитет 
(брой места) 

Физическо 
Състояние 

волейболна площадка Горни Лом 50 Добро 
волейболна площадка Чупрене 200 Добро 
футболно игрище Горни Лом 0 Лошо 
футболно игрище Търговище 0 Лошо 

Източник: Общинска администрация - Чупрене. 
 

Анализът на данните показва, че броят и капацитетът на спортните обекти на 
територията на община Чупрене е недостатъчен. Тези обекти са концентрирани 
основно в двете най-големи села – Чупрене и Горни Лом. Състоянието на някои 
от спортните съоръжения е лошо. 

Към спортната база в общината следва да се включат и спортните площадки 
в училищата. Към двете основни училища в селата Чупрене и Горни Лом има 
изградени физкултурни стаи, които изпълняват ролята на физкултурни салони. Те 
са в процес на допълнително обзавеждане.   

В спортния календар на общината се откроява футболният турнир за купата 
на общината. Участие в него вземат детски и възрастови отбори от населените 
места на община Чупрене. Младежките отбори на селата Чупрене и Горни Лом 
вземат участие и в регионалните турнири, организирани от БФС – Видин. 

 
2.9.3. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Селищата в община Чупрене са със слабо развита система от публични 

озеленени площи. Устроена паркова територия за отдих има само в общинския 
център с.Чупрене и частично в с.Горни Лом. В останалите населени места на 
общината зелената система е представена предимно от озеленените площи в 
имотите на църквите и училищата, гробищните паркове и озеленяването по 
поречието на реките. 

• Въпреки това зеленината активно присъства в селищните територии, под 
формата на висок процент озеленяване на частните поземлени имоти. Освен 
това населените места са малки по площ и са ситуирани в богата естествена 
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природна среда, което създава впечатлението за силно залесена селищна 
територия и добра интеграция на природния компонент. 

• Необходимо е допълнително озеленяване и благоустрояване на уличните 
пространства, с цел подобряване на микроклимата в селата и редуциране на 
вредното въздействие на автотранспорта, което е свързано със замърсяването 
на въздуха и акустичното натоварване на средата. 

• Община Чупрене предлага много добри възможности за туристически 
дейности и реализиране на седмичния и годишния отдих на населението. Има 
възможност за практикуване на различни форми на алтернативен туризъм, като 
екологичен, познавателен, планински, спортен, ловен, фото, орнитоложки и др. 
Налице са и добри условия за практикуване на зимен ски туризъм. 

• Спортната база в община Чупрене е ограничена като брой и капацитет. 
Някои от обектите се намират в лошо състояние. Спортната инфраструктура 
към училищата също не е на достатъчно добро ниво. Има две физкултурни стаи, 
които играят ролята на физкултурни салони. 

• Обектите за отдих и спорт са съсредоточени в двете най-големи села на 
общината – Чупрене и Горни Лом (паркови територии, спортни съоръжения, 
детски площадки). В останалите населени места такива обекти почти няма. Това 
е пряк резултат от териториалното разпределение на населението и от неговата 
възрастова структура. 

 
2.9.4. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Да се изследват и определят териториите с потенциални възможности за 
развитие на различни форми на отдих в и извън границите на урбанизираните 
територии. При това да се осигури безпрепятствена връзка и интеграция на 
вътрешноселищната зеленина и околоселищните озеленени територии. 

• Да се проучат опциите за включване на речните корита и зеленината 
около тях в системата на отдиха и спорта в общината, с оглед превръщането 
на тези линейни елементи в структуроопределящи фактори, формиращи 
зелената система на община Чупрене. Още повече, че основните водни течения 
(Чупренска река и река Лом) съвпадат като направление с двете основни оси 
на урбанизация в посочената територия (виж т.2.4.2. „Пространствена структура 
на селищната мрежа”). 

• Да се анализират възможностите за увеличаване на броя и капацитета 
на спортните съоръжения в общината, с оглед задоволяване на нуждите на 
населението от този вид активен отдих. Тези обекти биха могли да се използват 
не само от местното население, а и от приходящия туристически контингент. 

• Да се създадат устройствени условия за реализация на туристическия 
потенциал на община Чупрене. Да се изследват възможностите за изграждане 
на необходимата туристическа инфраструктура (екопътеки, информационни 
центрове, леглова база, атракции и др.). При това следва стриктно да се спазват 
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ограниченията и изискванията, произтичащи от специфичния природозащитен 
статут на територията. 

• Да се оцени потенциалът на общината за развитие и на други форми на 
туризъм през зимните периоди на годината. Ако се установи такъв потенциал, 
да се набележат териториите, подходящи за реализиране на туристическата 
дейност, както и необходимата за целта инфраструктурна съоръженост. 

• Да се проучат вариантите за териториална интеграция на системата за 
отдих, спорт и туризъм с тези на съседните общини (например Белоградчик). 

 
2.10. Транспортна инфраструктура 
Транспортната инфраструктура на община Чупрене включва само обекти 

на пътната инфраструктура. Разглежданата територия остава извън обхвата на 
железопътната мрежа в Р България. Липсват и обекти на други видове транспорт 
(воден или въздушен). 

 
2.10.1. Пътна инфраструктура 

Пътната инфраструктура в община Чупрене е представена от пътища от 
Републиканската пътна мрежа (РПМ) и общински пътища. Общата дължина на 
пътната мрежа в общината е 69,800 км, от които 39,900 км републиканска пътна 
мрежа и 29,900 км общинска пътна мрежа. 

През общинската територия преминават две трасета от Републиканската 
пътна мрежа (Приложение №9): 

• Път III – 102 /Бела – Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана/ от км 
22+000 до км 25+000 и от км 29+000 до км 43+400, с обща дължина 17,400 км; 

• Път III – 114 /Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – 
м.”Бялата вода”/ от км 48+000 до км 72+100, с обща дължина 24,100 км. 

Тъй като има застъпване на път III – 102 и път III – 114 в участък с дължина 1,600 
км, общата дължина на пътищата от РПМ в границите на община Чупрене е 
39,900 км. Това прави плътност на пътната мрежа от 0,1219 км/км2, което е под 
средното за страната 0,1716 км/км2. 

Натоварването на републиканската пътна мрежа в разглежданата територия 
е леко. Състоянието на пътната настилка на път III – 102 е добро. Състоянието на 
път III – 114 може да се определи по-скоро като лошо. Ето защо през следващия 
планов период Областно пътно управление - Видин предвижда рехабилитация 
на път III – 114 от км 49+000 до км 62+390. Общата дължина на подлежащия на 
рехабилитация участък е 13,390 км. 

Общинската пътна мрежа включва най-вече бившите IV - класни пътища. 
Съгласно данните, предоставени от Общинската администрация, общинската 
пътна мрежа е представена от три пътни участъка (Приложение №10):  

• VID - 1180 /III - 102 – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /III - 114/ с обща 
дължина 10,400 км; 

• VID - 1181 /Репляна – Долни Лом/ с обща дължина 9,500 км; 
• VID - 1182 /Долни Лом – Горни Лом/ с обща дължина 10,000 км. 
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Общата дължина на общинските пътища в границите на община Чупрене е 
29,900 км. Това прави плътност на пътната мрежа от 0,0914 км/км2, което е доста 
по-ниско от средното за страната (0,1614 км/км2). 

Натоварването на общинската пътна мрежа в разглежданата територия е 
леко. Състоянието на пътната настилка на два от трите общински пътя - VID – 1181 
и VID – 1182 е добро. Като лошо може да се определи състоянието на общински 
път VID – 1180. Този пътен участък има нужда от основен ремонт и рехабилитация. 
Община Чупрене работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на път VID – 
1180 /III – 102/ - м.Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114/” по ПРСР (Програма за 
развитие на селските райони), който се очаква да приключи до 2015г. 

Община Чупрене се характеризира със сравнително добре изградена пътна 
мрежа. Пътищата от Републиканската пътна мрежа (РПМ) осигуряват връзките 
на територията със съседните четири общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и 
Чипровци), а оттам и с по-отдалечените областни градове (като Видин, Монтана 
и София). Същевременно с това, двете третокласни републикански трасета се 
явяват основни комуникационни артерии в границите на общинската територия. 
Те осигуряват транспортен достъп до по-голямата част от населените места в 
общината. Път III – 102 представлява основна комуникационна връзка на две от 
селата в разглежданата територия (Долни Лом и Средогрив), а път III – 114 
обезпечава комуникационно още три населени места (Чупрене, Търговище и 
Протопопинци). На практика само три от общо осем населени места в община 
Чупрене нямат директна връзка с пътищата от Републиканската пътна мрежа. Те 
се обслужват от общински пътища (бившите IV-класни пътища). Това са селата – 
Върбово (VID – 1180), Репляна (VID – 1181) и Горни Лом (VID – 1182). 

Като цяло общината има сравнително компактна структура на селищната 
мрежа. Отделните населени места са разположени относително близко едно 
до друго, на приблизително равни отстояния. Това благоприятства улеснената 
транспортна достъпност между селата в границите на общинската територия. 

 
2.10.2. Масов обществен пътнически транспорт 

Масовият обществен пътнически транспорт в община Чупрене е представен 
единствено от автобусен междуселищен транспорт. 

Общината няма сключен договор с превозвач за обслужване на автобусни 
линии от републиканската транспортна схема. Преминаващите през 
територията автобуси са елемент от автобусни линии, функциониращи по 
договори, сключени между превозвачи и съседната община Белоградчик. През 
общинската територия преминава една автобусна линия от републиканската 
транспортна схема – Белоградчик – София. 

Община Чупрене се обслужва основно от автобусни линии от областната 
транспортна схема. Те са четири на брой: 

• Белоградчик – Чупрене – Репляна – Долни Лом – Горни Лом (и обратно); 
• Белоградчик – Чупрене – Видин (и обратно); 
• Белоградчик – Чупрене – Орешец (и обратно); 
• Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин (и обратно). 
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Тези автобусни линии осигуряват директна връзка на община Чупрене с 
градовете – Белоградчик, Монтана и Видин, както и връзка с жп гара Орешец. 

Община Чупрене разполага с 2 училищни автобуса, които извозват ученици 
от и до „средищното” Основно училище „Акад. Михаил Димитров” в с.Чупрене. 

 
2.10.3. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Транспортната обезпеченост на общината е сравнително добра. Има 

осигурени удобни транспортни връзки както между отделните населени места, 
така и между общината и съседните й общини. 

• Транспортната инфраструктура на община Чупрене е представена само 
от елементи на пътната инфраструктура. 

• Тя включва третокласни пътища от Републиканската пътна мрежа (с обща 
дължина 39,900 км) и общински пътища (с обща дължина 29,900 км). Общата 
дължина на пътищата в границите на общината е 69,800 км. 

• Плътността на пътната мрежа в територията е по-ниска от средната за 
страната. Това се дължи на сравнително компактната структура на селищната 
мрежа и относително малките разстояния между отделните населени места. 

• Състоянието на по-голямата част от пътищата в общината е добро. 
Изключение правят само два пътни участъка: третокласен път III – 114 и общински 
път VID – 1180, за които се предвижда рехабилитация. 

• Пътищата от Републиканската пътна мрежа осигуряват връзките на 
община Чупрене със съседните й общини (Белоградчик, Димово, Ружинци и 
Чипровци), а оттам и с по-големите областни градове (Видин, Монтана, София). 

• Само три от общо осем населени места в общината нямат директна 
връзка с Републиканската пътна мрежа. Това са селата – Върбово, Репляна и 
Горни Лом. Транспортният достъп до тях се осигурява посредством общинските 
пътища (VID – 1180, VID – 1181 и VID – 1182). 

• В община Чупрене функционират автобусни линии за междуселищен 
транспорт. Територията се обслужва от четири автобусни линии от областната 
транспортна схема и една автобусна линия от републиканската транспортна 
схема. 

• Осигурен е транспорт за учениците от населените места в общината, в 
които няма действащи учебни заведения. 

 
2.10.4. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Да се оцени състоянието на отделните пътни участъци от транспортната 
инфраструктура на територията на община Чупрене. Да се определят 
трасетата, които се нуждаят от ремонт, рехабилитация и/или подобряване на 
геометричните параметри. Да се предложи възможна етапност на провеждане 
на дейностите, свързани с подобряване на състоянието на пътната мрежа. 
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• Да се изследва капацитета и натоварването на съществуващата пътна 
мрежа и да се предвидят съответните мероприятия за нейното развитие (при 
доказана необходимост). 

• Ако с ОУПО се предвижда изграждането на нови зони за отдих, туризъм, 
труд или други форми на човешка дейност, извън границите на урбанизираните 
територии, да се проучи възможността за изграждане на нови пътни трасета за 
комуникационно обезпечаване на посочените територии. 

• Да се изследват опциите за допълнителна оптимизация на масовия 
обществен пътнически транспорт, обслужващ населението на общината. 

• Да се предложат решения за подобряване на състоянието на уличната 
мрежа в строителните граници на населените места в общината. 

 
2.11. Инженерни мрежи и съоръжения 

 
2.11.1. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на община 
Чупрене се стопанисва от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин. 

Всичките осем населени места в общината са водоснабдени. По данни на 
„ВиК” – Видин, съотношението доставена / консумирана вода в община Чупрене 
за периода 2010-2013г. по населени места е както следва (табл.28): 

Таблица №28 
Количества доставена и консумирана вода по отделни населени места в община 
Чупрене за периода 2010-2013г. 

Населено място 
Доставена вода Консумирана вода 

м3 м3 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

с.Върбово 11760 12750 14033 13003 6005 6611 6894 6211 
с.Горни Лом 48290 47780 47281 45966 22533 22428 24028 22683 
с.Долни Лом 17230 18835 22766 20966 8975 11066 11114 11284 
с.Протопопинци 4481 10956 9879 8197 2264 2133 1884 1722 
с.Репляна 19520 18085 21448 18054 9718 9787 10426 9564 
с.Средогрив 12250 19970 15351 13646 6250 7372 7638 6688 
с.Търговище 13603 18878 29370 19658 7260 6806 6104 5156 
с.Чупрене 46353 68460 76123 61204 32334 62628 36798 30451 
Общо: 173487 215714 236251 200694 95339 128831 104886 93759 

Източник: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин. 
 
От анализа на данните е видно, че най-голямо е водопотреблението в двете 

най-големи населени места на общината – Чупрене (40 553 м3/средногодишно) 
и Горни Лом (22 918 м3/средногодишно), а най-малко е водопотреблението в 
най-слабо населеното място – Протопопинци (около 2 000 м3/средногодишно). 

За водоснабдяването на населените места в община Чупрене се използват 
повърхностни и подземни води. Основните водни количества се осигуряват от 
повърхностни водоизточници (табл.29). 
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Таблица №29 
Водоснабдяване на населените места в община Чупрене – повърхностни води 

Воден 
обект 

Водовземно 
Съоръжение 

Место- 
положение 

(ЕКНМ) 

Водно 
количество 

(л/сек) 

Място на 
водо-

ползването 

Категория 
на 

водата 
СОЗ 

Голема 
река 

Речно 
водохващане 

 
Речно 

водохващане 
 

Речно 
Водохващане 

Чупрене 
81757 

 
Чупрене 

81757 
 

Репляна 
62493 

21,8 
 
 

20,1 
 
 

16,5 

Белоградчик 
Чупрене 
Репляна 

Средогрив 
Долни Лом 
Граничак 

Пролазница 
Чифлик 
Върбово 

Търговище 
Яньовец 

Върбовчец 
Протопопинци 

Боровица 
Гара Орешец 

Карбинци 
Воднянци 

Медовница 

I Да 

р.Горни 
Лом 

Речно 
Водохващане 

Горни Лом 
16571 

1,2 Горни Лом I Да 

Източник: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин. 
 

Данните от „ВиК” – Видин показват, че на територията на общината има 
четири речни водохващания, три от които формират водоснабдителна група 
„Репляна – Чупрене”, която се явява основен водоизточник за седем от осемте 
населени места в общината. Освен това тя захранва още единадесет населени 
места, разположени в съседните общини. Общото използвано водно количество 
от водоснабдителната група е в размер на 58,4 л/сек. Като втори водоизточник 
се използва речното водохващане в землището на с.Горни Лом, което е с много 
по-малък дебит (1,2 л/сек). То захранва само едно населено място – Горни Лом. 

Използваната вода за питейни нужди от повърхностните водоизточници е I 
категория, но липсват контролни измервателни устройства. Поради отсъствието 
на ефективни пречиствателни съоръжения към основната водоснабдителна 
група „Репляна – Чупрене”, „ВиК” – Видин не може да гарантира качеството на 
питейната вода, доставяна до по-голямата част от потребителите на територията 
на общината. Често се наблюдават механични замърсявания на водата с 
почвена субстанция и паднали листа. 

Към водоснабдителната мрежа на общината е включен и един подземен 
водоизточник – каптажът в землището на с.Търговище (табл.30). 
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Таблица №30 
Водоснабдяване на населените места в община Чупрене – подземни води 

Водо-
добивна 
Система 

Водо-
източник 

Место- 
положение 

(ЕКНМ) 

Годишно 
водно 

количество 

Място на 
водо-

ползването 

Категория 
на 

Водата 
СОЗ 

ПС 
Търговище 

Каптаж Търговище 
73612 

150 200 м3 Търговище 
Ружинци 

Плешивец 
Протопопинци 

Боровица 
Гара Орешец 

Медовница 
Карбинци 
Воднянци 
Върбовчец 

I Да 

Източник: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин. 
 

Каптаж „Търговище” служи за водоснабдяване на общо десет населени 
места, от които две са в границите на община Чупрене. За разлика от речните 
водохващания, при този водоизточник има монтирано измервателно устройство 
и качеството на подаваната питейна вода (I категория) е гарантирано. 

За обезпечаване на населените места на територията на община Чупрене е 
изградена и съответната водопроводна мрежа (табл.31). 

Таблица №31 
Водопроводни мрежи и съоръжения на територията на община Чупрене – към 
01.01.2014г. 

Населено 
място 

Водопроводна мрежа Водопр. 
откло-
нения 

Водоеми 

Обща Външна Вътрешна Напорни Черпат. 

м′ м′ м′ бр. бр. м3 бр. м3 
с.Върбово 10598 4400 6198 235 1 160 -  - 
с.Горни Лом 10040 3500 6540 444 1 150 - - 
с.Долни Лом 10142 4640 5502 286 1 180 1 37 
с.Протопопинци 9510 6990 2520 123 1 100 - - 
с.Репляна 18561 13080 5481 231 1 140 - - 
с.Средогрив 9090 800 8290 204 1 140 - - 
с.Търговище 6336 1500 4836 261 1 55 1 20 
с.Чупрене 23683 12600 11083 521 1 180 - - 
Общо 97960 47510 50450 2305 8 1105 2 57 

Източник: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин. 
 

Данните на „ВиК” – Видин показват, че общата дължина на водопроводната 
мрежа в община Чупрене е 97,960 км, от които 47,510 км външна и 50,450 км 
вътрешна водопроводна мрежа. 

Водопроводната мрежа на община Чупрене е изградена през 60-те години 
на 20в. и към настоящия момент е значително остаряла и износена. Основният 
довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Репляна – Чупрене” е силно 
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амортизиран и често възникват аварии. Голяма част от трасето му преминава 
през силно пресечен, стръмен планински терен, със затруднен транспортен 
достъп. Поради тази причина, при възникване на авария, ремонтните дейности 
отнемат значително време и усилия и се нарушава нормалното водоподаване. 
Лошото състояние на довеждащия водопровод е причина за високи нива на 
загубите на вода, чести нарушения във водоснабдяването на абонатите, високи 
експлоатационни разходи и чести разкопавания на уличните настилки. Налице е 
сериозен риск от компрометиране на водоснабдяването на по-голямата част 
от населените места в общината. 

С оглед подобряване на водоснабдяването в населените места, общината е 
предприела стъпки към поетапна подмяна на водопроводната мрежа в шест 
от селата. Към настоящия момент е извършена цялостна подмяна на мрежата в 
село Чупрене и частична подмяна в селата – Горни Лом и Репляна. Предстои 
частична подмяна и на водопроводните мрежи в населените места – Върбово, 
Търговище и Протопопинци. Това решава частично проблема с водоподаването 
в общината. Лошото състояние на речните водохващания и главния водопровод 
от водоснабдителна група „Репляна – Чупрене” не може да се компенсира от 
подобрената инфраструктура в рамките на населените места. 

За разлика от водоснабдителната система, канализационната мрежа в 
община Чупрене не е достатъчно добре развита. Канализация (и то частична) 
има само в общинския център с.Чупрене и в с.Горни Лом. Канализацията е от 
смесен тип – битова и дъждовна. В общинския център има изграден колектор, 
който отвежда отпадните води извън регулационните граници на населеното 
място. Останалите села в община Чупрене нямат канализационна мрежа. Няма 
и съоръжения за пречистване на отпадните води (пречиствателни станции). 

 
2.11.2. Електроенергийни мрежи 

Електроснабдяването на територията на община Чупрене се осъществява от 
общата електроснабдителна мрежа на страната. Специфичното за общината 
е, че тя разполага и със собствени независими енергийни източници (виж т.2.6.3 
„Вторичен сектор на икономиката”). 

Те включват 2 вида малки електрически централи – малки водноелектрически 
централи (МВЕЦ) и фотоволтаични електрически централи (ФВЕЦ). В общината 
към момента са изградени и функционират седем броя МВЕЦ, а други две са в 
процес на изграждане. От общо девет МВЕЦ, седем са в землището на с.Горни 
Лом, една е в землището на с.Долни Лом и една е в землището на с.Чупрене. 
През 2012г. на територията на общината са изградени и две ФВЕЦ, разположени 
в землищата на селата – Върбово и Долни Лом. Наличието на общо единадесет 
малки електрически централи в посочената територия е и причината отрасъл 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива” да е един от водещите отрасли в общинската икономика. 

Разпределението на електроенергия в община Чупрене се осъществява от 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД. Тази фирма отговаря за експлоатацията, 



Планово задание и Опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене  80 

 

поддръжката и управлението на електроразпределителната мрежа в общината, 
която включва електропроводни линии и съответните електрически уредби. 

На територията на община Чупрене са изградени и функционират общо 
шест въздушни електропровода – ВЕЛ 20 kV (табл.32). 

Таблица №32 
Съществуващи електропроводи на територията на община Чупрене към 2013г. 

№ Вид Наименование Напрежение Местонахождение 
1. ВЕЛ Ниш 20kV с.Горни Лом, Мартиново 
2. ВЕЛ Миджур 20kV с.Горни Лом 
3. ВЕЛ Косера 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом 
4. ВЕЛ Чупрене 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Репляна, 

с.Търговище, с.Чупрене, с.Върбово, 
с.Протопопинци 

5. ВЕЛ Глама 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Репляна, 
с.Търговище, Боровица, гр.Белоградчик 

6. ВЕЛ Белановец 20kV с.Горни Лом, с.Долни Лом, с.Средогрив, 
с.Фалковец 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 
 

Освен необходимите електропроводни линии, на територията на общината 
са изградени и нужните електрически уредби за преобразуване и разпределяне 
на електрическата енергия към крайните й консуматори. Съгласно данните, 
предоставени от Общинската администрация, на територията на общината 
функционират общо 19 трансформатора, разпределени по населени места, 
както следва: Чупрене (4), Горни Лом (3), Долни Лом (3), Репляна (2), Търговище 
(2), Върбово (2), Средогрив (2) и Протопопинци (1). 

През последните години са направени инвестиции в посока намаляване на 
енергопотреблението в публичните пространства. Във всички населени места в 
общината е монтирано съвременно улично осветление с енергоспестяващи 
осветителни тела. 

 
2.11.3. Съобщителни мрежи 

Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене е на задоволително ниво. 
Територията е покрита с обхват и от трите действащи в момента в страната 
мобилни оператора. 

Кабелна телевизионна мрежа е изградена само в общинския център – село 
Чупрене. 

Интернет услугите са достъпни най-вече в по-големите села на общината – 
Чупрене и Горни Лом. Ниската степен на обхват на тези услуги се дължи на 
малкия брой абонати в останалите населени места, което прави инвестицията в 
тях икономически неизгодна. 

Предстои свързването на общинския център Чупрене с оптичен кабел за 
широколентов интернет, което ще подобри качеството на предлаганите 
интернет услуги в общината. 
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2.11.4. Изводи 
От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Всички населени места в община Чупрене са водоснабдени. За целта се 

използват както повърхностни, така и подземни водоизточници (четири речни 
водохващания и един каптаж). 

• Водоподаване в общината се осъществява основно от водоснабдителна 
група „Репляна – Чупрене”. Тя захранва седем от общо осем населени места в 
разглежданата територия. Състоянието на речните водохващания е лошо. Няма 
монтирани измервателни устройства, липсват и пречиствателни съоръжения за 
питейна вода. Поради това няма гаранция за качеството на подаваната питейна 
вода в по-голямата част от селата в общината. 

• Главният довеждащ водопровод е изграден през 60-години и е силно 
амортизиран. Наблюдават се чести аварии и нарушаване на водоподаването в 
населените места. Необходима е подмяна (рехабилитация) на водопровода, с 
цел намаляване загубите на вода, редуциране на честите ремонтни дейности и 
гарантиране на нормално водоподаване в селата в общината. 

• Състоянието на водопроводните мрежи в рамките на населените места 
е сравнително по-добро. Извършена е цялостна подмяна на водопроводната 
мрежа в с.Чупрене и частична подмяна в с.Горни Лом и с.Репляна. Предстои 
частична подмяна и на водопроводните мрежи в още три населени места – 
Протопопинци, Върбово и Търговище. 

• В общината няма населено място с изградена цялостна канализационна 
мрежа. Само в общинския център Чупрене и в село Горни Лом има изградена 
частична канализация от смесен тип (за битови и дъждовни води). 

• Няма и изградени съоръжения за пречистване на отпадните води. Това 
създава предпоставки за компрометиране на качествата на повърхностните 
водни течения в общината и влошаване на техните екологични параметри. 

• Община Чупрене е изцяло електрифицирана и разполага с достатъчно 
енергийни мощности, включително и от независими енергийни източници (малки 
водноелектрически централи и фотоволтаични електрически централи). 

•  Електроразпределителната мрежа в община Чупрене се стопанисва от 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД. Тя включва необходимите електропроводни 
линии (6бр. въздушни електропровода - ВЕЛ 20kV) и електрически уредби (19бр. 
трансформаторни постове). 

• Далекосъобщителната мрежа в общината е на задоволително ниво. По-
слабо са развити телекомуникационните и интернет услугите, които са достъпни 
предимно в две от населените места – Чупрене и Горни Лом. 

  
2.11.5. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Да се проучи възможността за изграждане на ефективни пречиствателни 
съоръжения за питейна вода към речните водохващания на водоснабдителна 
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група „Репляна – Чупрене”, за да се гарантира качеството на подаваната 
питейна вода на обитателите в общината. 

• Да се създадат устройствени предпоставки за подмяна (рехабилитация) 
на главния довеждащ водопровод от водоснабдителната група „Репляна – 
Чупрене”, с оглед нормализиране на водоподаването в населените места на 
общината и редуциране на загубите на вода и честите ремонтни дейности. 

• Да се изследват опциите за цялостна подмяна на водопроводните мрежи 
във всички населени места на общината. Такава подмяна към момента е 
извършена изцяло само в общинския център (село Чупрене) и частично в още 
две села (Горни Лом и Репляна). 

• Да се оценят вариантите за изграждане на канализационни мрежи в 
населените места на общината, както и на обвързаните с тях пречиствателни 
станции за отпадни води (ПСОВ). Да се акцентира върху двете най-големи села 
в общината – Чупрене и Горни Лом. 

• Да се проучи възможността за увеличаване на обхвата на предлаганите 
в общината телекомуникационни и интернет услуги. 

• Да се обезпечат с необходимата инженерно-техническа инфраструктура 
новите териториално устройствени предвиждания на ОУПО, в съответствие с 
пространственото им местоположение и функционалното им предназначение. 

• Новопредвидените в ОУПО инженерни мрежи и съоръжения да бъдат 
оразмерени в съответствие с нормативните изисквания, при определяне на 
техните граници, сервитути и санитарно-охранителни зони. 

 
2.12. Околна среда 

 
2.12.1. Състояние на атмосферния въздух 

Районите за оценка и управление на КАВ (качество на атмосферния въздух) 
са определени в съответствие с изискванията на Наредба №7 (ДВ, бр.45/1999г.) и 
Наредба №12 (ДВ, бр.58/2010г.) към Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(ДВ, бр.45/1996г.). Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с 
РИОСВ – Монтана, е изготвила списък с районите за оценка и управление на 
КАВ на територията й. Община Чупрене спада към районите, в които нивата на 
един или няколко замърсители са между съответните долни и горни оценъчни 
прагове (IV район). Общината не разполага със стационарни пунктове за 
контрол на качеството на атмосферния въздух. Това е свидетелство за липсата 
на сериозни замърсители на въздуха и неговата висока чистота в пределите на 
общинската територия. 

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на общината е 
функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни 
вещества от местни източници. 

Източниците, които оказват известно вредно въздействие върху качествата 
на въздуха в община Чупрене са: битовото отопление, автотранспорта, някои 
производствени дейности и малки животновъдни обекти. 
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Най-значим е делът на битовото отопление с твърди горива (основно дърва и 
в по-малка степен въглища), изгарянето на които е свързано с отделянето на 
различни замърсяващи газове и особено на фини прахови частици (ФПЧ). Ето 
защо е възможно през студените месеци на годината, при неблагоприятни 
метеорологични условия, да се преминат допустимите прагови нива на 
замърсяване с ФПЧ в населените места. Неблагоприятни условия за разсейване 
през месеците от ноември до март са ниската скорост на вятъра, мъглите и 
температурните инверсии. 

Значението на автотранспорта за замърсяването на въздуха в общината е 
второстепенно. Това се дължи на факта, че в разглежданата територия няма 
пътища от висок клас, както и натоварени пътни участъци. Пътищата в общината 
са третокласни и общински (бившите четвъртокласни), а тяхното натоварване е 
сравнително леко. Ето защо вредните емисии от транспорта са сравнително 
ограничени и са локализирани около основните комуникационни артерии. Те 
замърсяват въздуха основно с прах, азотни и серни окиси.  За ограничаване на 
съдържанието на прах в населените места е препоръчително подобряване на 
благоустрояването на уличната мрежа в селата. 

Възможно е и инцидентно емитиране на вредни вещества във въздуха над 
общината и от някои производствени дейности и малки животновъдни обекти. 

Поради граничното местоположение на община Чупрене е възможно да се 
постигне инцидентно превишаване на ПДК от въздушен пренос на замърсители 
от съседни общини или трансграничен пренос. В съседните български общини 
(в радиус около 20 км) – Белоградчик, Димово, Ружинци и Чипровци обаче, няма 
производствени дейности, които емитират значимо ниво на вредни вещества в 
атмосферния въздух. 

Специфичният релеф на територията, високата й лесистност и почти пълната 
липса на обекти замърсители в нея са причина атмосферният въздух в община 
Чупрене да бъде с много висока чистота, което нарежда общината сред 
районите с най-чист въздух в страната. 

 
2.12.2. Състояние на водите 

Водното богатство на община Чупрене се състои предимно от речните води. 
Подземните води са по-ограничени и нямат стопанско значение. Територията на 
общината се отводнява от две реки – река Лом и Чупренска река (която е десен 
приток на Стекевска река, която от своя страна е ляв приток на река Лом). Ето 
защо основното водно течение, чието състояние се следи и оценява е река Лом 
(виж т.2.2.3. „Води”). 

Река Лом води началото си от източните склонове на пограничните планини в 
района на с.Горни Лом. Образува се от много дерета, като за начало са приети 
изворите на Бърза река под връх Миджур. Тези рекички имат типично планински 
характер, много стръмни наклони на речното корито и големи скорости на 
течението. Залесеността в този район е слаба. Залесена е само известна част 
от водосборната област, главно с широколистни гори. Коритото на река Лом е 
от скална порода и е засипано с камъни, чакъл и пясък, което е съвсем типично 
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за водосборни области с подобен характер. Надлъжният наклон на реката до 
село Горни Лом е голям, а напречният профил на долината се характеризира с 
дълбоко врязване и стръмни склонове. Между селата Горни Лом и Долни Лом 
реката запазва почти същия характер. След село Долни Лом тя навлиза в почти 
равнинен терен (Долноломско и Средогривско поле), където наклонът на реката 
е малък и тя притежава характеристика на равнинна река. Долината на реката 
е обградена с невисоки хълмове. Речните брегове са ниски, а дъното е покрито 
с пясък. 

Съгласно Заповед №РД-715/02.08.2010г. на Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ), контролът на качествата на повърхностните води в община 
Чупрене се осъществява по утвърден график в един пункт от НСМОС, който е 
разположен на река Лом при село Горни Лом. През последната отчетна година 
(2012г.) в този пункт са отчетени два влошени показателя – „амоняк” и „нитрати”. 
Характерът на замърсяването е доказателство за изпускане на непречистени 
битови отпадни води и води от животновъдството. 

Един от основните замърсители на водоприемниците на територията на 
РИОСВ - Монтана са непречистените отпадъчни води от населените места. 
Община Чупрене се характеризира с директни зауствания на отпадъчни води във 
водоприемниците и липса на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). 

Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на 
изградените водопроводни мрежи (над 45 години), както и екологичната 
несъстоятелност на етернитовите тръби, от които те са осъществени. Ето защо 
общинското ръководство е стартирало поетапна подмяна на мрежите в 
рамките на урбанизираните територии. Водопроводната мрежа е изцяло 
подменена в общинския център – село Чупрене и частично в селата – Горни Лом 
и Репляна. Предстои частична подмяна на водопроводните мрежи в селата – 
Търговище, Върбово и Протопопинци. Наложителна е и подмяна на основния 
довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Репляна – Чупрене”, както и 
изграждане на пречиствателни съоръжения към речните водохващания. По този 
начин ще се гарантира качеството на питейната вода, доставяна до 
потребителите в община Чупрене. 

Специфично за водните течения в община Чупрене е, че част от енергийния 
им ресурс се използва за енергодобив. Към момента в посочената територия 
има изградени седем малки водноелектрически централи (МВЕЦ), а други две 
са в процес на изграждане. В следствие на тази икономическа дейност, водите в 
общината са подложени на засилено антропогенно въздействие, което следва 
да бъде параметрирано в определени допустими граници, за предотвратяване 
на евентуално „претоварване” на природната среда. 

През 2012г. Междуведомствена комисия е извършила проверки на речната 
проводимост в критични речни участъци на територията на област Видин. В 
община Чупрене са обследвани четири обекта: моста в центъра на с.Долни 
Лом, моста над водохващането при с.Горни Лом, моста на река Върбовска при 
с.Върбово и моста на река Чупренска в землището на с.Протопопинци. 
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2.12.3. Състояние на почвите 
Според почвеното райониране на FAO територията на община Чупрене 

попада в обхвата на Западната Предбалканска провинция, която е част от 
Долнодунавската почвена подобласт. Най-разпространените почвени типове 
са кафявите и сивите горски почви (виж т.2.2.5. „Почви”). 

Тези почви се характеризират с това, че са слабо хумусни, слабо запасени 
с хранителни вещества, силно кисели, което затруднява отглеждане на култури, 
позволяващи интензивни технологии. 

Основният проблем на почвената покривка в община Чупрене е свързан с 
водната ерозия. Орографските особености на района не благоприятстват 
ветрова ерозия, но създават условия за водна такава. Големите наклони на 
терените, обемът и интензивността на валежите, в съчетание с почвените условия 
са част от факторите, които определят интензивността на ерозионните процеси. 
Ерозията подлежи на периодичен мониторинг, който се извършва ежегодно чрез 
математически модели за оценка и прогноза на процесите. За тази цел се 
използва информация за начина на земеползване, която Министерството на 
земеделието и храните (МЗХ) предоставя в края на всяка календарна година, 
както и данните за интензивността на валежите от мрежата на Националния 
институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По този начин се изчисляват 
параметрите на площите, които са засегнати от водна или ветрова ерозия. 
Съгласно данните на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), в община 
Чупрене се наблюдава водоплощна ерозия със среден интензитет - 2,1 тона на 
хектар годишно. 

Като изключим наличието на ерозионни процеси, почвите в община Чупрене 
са в сравнително добро екологично състояние. Няма отчетени превишения на 
съдържанието на тежки метали и металоиди в почвената покривка. Не са 
констатирани разливи и замърсявания с нефтопродукти. Няма регистрирани 
проблеми относно вкисляване и засоляване на почвите. В територията не са 
установени заблатени или физически нарушени почви. 

Не са правени и анализи на почвени проби от района за замърсяване с 
изкуствени торове и пестициди. Тяхното използване е локализирано в личните 
стопанства и в някои по-големи почвени масиви, засети със зърнени и фуражни 
култури. На територията на общината е реализирано мероприятие за събиране 
и съхранение на негодни пестициди в „Б-Б кубове” на площадка в с.Долни Лом. 

 
2.12.4. Управление на отпадъците 

Община Чупрене има приета Програма за управление на дейностите по 
отпадъците, която периодично се актуализира съгласно настъпилите промени в 
регионалната политика по управление на отпадъците. 

Генерираните на територията на общината отпадъци са предимно битови 
и в много по-малка степен производствени и строителни. В територията няма 
въведена система за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. 

Към момента общината осъществява дейности по събиране и депониране 
на отпадъците в общинската територия. Сметосъбирането и сметоизвозването 
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обхващат 100% от населението на общината, като за това се използва система 
от четирикубикови контейнери, извозвани с два броя контейнеровоза. 

Събраните по този начин отпадъци се депонират на площадка на депо за 
битови отпадъци в местността „Буковечки дол” в землището на село Чупрене. 
Депото се експлоатира от 1985г. и не отговаря на европейските изисквания и 
стандарти за управление на дейностите по отпадъците. Поради тази причина е 
предвидено закриване на сметището в общината веднага след пускането в 
експлоатация на регионално депо, което ще обслужва целия Видински регион 
(включително и община Чупрене). 

Регионалното депо ще се изгради на специално отреден за целта терен в 
землището на с.Жеглица (област Видин), като проектът за неговата реализация 
е изцяло съобразен със съвременните нормативни изисквания. Този проект се 
изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда – 2007 – 
2013г.”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд на Европейската общност. Проектът предвижда 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). 

След откриването на регионалното депо, съществуващото общинско депо 
следва да бъде закрито. В съответствие с нормативните изисквания, за депото 
на общината е изготвен План за привеждане в съответствие на съществуващото 
депо за отпадъци (утвърден от РИОСВ – Монтана), но този план все още не е 
приведен в действие, поради закъснението на строителството на регионалното 
депо. Планът предвижда постепенното закриване и рекултивация на общинското 
депо за битови отпадъци.  

 
2.12.5. Акустично натоварване 

През последните години на територията на община Чупрене не са правени 
контролни измервания, но въпреки това може да се счита, че съществуващото 
шумово натоварване на средата е със сравнително ниски нива. 

Причината за това е фактът, че в общинската територия няма производствени 
мощности и други съоръжения и инсталации, генериращи наднормен шум. 
Основният източник на шум в територията е автотранспортът, но дори и той има 
ограничено вредно въздействие. Това се дължи на липсата на висок клас пътища 
от републиканската пътна мрежа и отчетеното леко натоварване на трасетата в 
рамките на общината. Подобряването на параметрите на пътната настилка и 
благоустрояването на уличните пространства в границите на населените места, 
би спомогнало за допълнителното неутрализиране на този проблем.  

 
2.12.6. Радиационна обстановка 

На територията на РИОСВ – Монтана действат три Локални мониторингови 
станции (ЛМС), които са част от Националната автоматизирана система за 
непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Те са разположени в три 
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населени места – Монтана, Видин и Вълчедръм. Измерванията на радиационния 
гама-фон се извършват 24 часа в денонощието. 

Регистрираните през 2013г. стойности не се различават от характерните за 
региона. Не са регистрирани и наднормени концентрации на естествени и/или 
техногенни радионуклиди (съгл. Наредбата за основни норми за радиационна 
защита). Съгласно „Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 
2013г.” на РИОСВ – Монтана, радиационният гама-фон в посочената територия 
е в нормални граници.  

 
2.12.7. Биологично разнообразие 

Община Чупрене се отличава с изключително разнообразие на растителния 
и животинския си свят. Това се дължи на многообразието на релефа на района 
и климатичните условия, които са причина за формирането на многобройни 
растителни съобщества и местообитания. 

Растителният свят в региона включва около 1000 вида, като над 60 от тях са 
редки и застрашени от изчезване. Те включват български ендемитни видове като: 
червена скална роза, йорданова камбанка, пеперудовиден салеп, стефчова 
тлъстига. Освен това се срещат и балкански ендемитни видове като: венерова 
симфиандра, висока бисерка, сръбска рамонда. Едно от значимите богатства 
на общината е съществуващият горски фонд. Над 50% от територията е заета от 
горски фонд, който включва: букови, дъбови, смърчови и габърови гори. Този 
фонд играе значителна роля за опазването на биологичното разнообразие в 
региона. Богатството на растителни съобщества в общината предопределя и 
значителен по своя размер видов състав от лечебни растения. Експлоатацията на 
това природно богатство крие опасност от деградиране на растителните ценози 
и поставя под въпрос съществуването на определени растителни видове. За да 
се опазят находищата на лечебни растения е разработен конкретен раздел от 
Общинската програма за опазване на околната среда, който регламентира 
въпросите, свързани с допустимите количества, начин и период на добиване на 
лечебните растения. 

Животинският свят в общината също е разнообразен. Установени са около 
180 вида птици, 53 вида бозайници (от които 14 вида прилепи), 11 земноводни и 
15 вида влечуги. 

Най-голям дял от фауната в района се пада на орнитофауната. Причината 
за това се крие във факта, че през територията преминава един от главните 
прелетни пътища на птиците в Европа („Via Aristotelis”), както и на богатството на 
местообитания. Част от видовете са световно застрашени. Такива са например 
белошипата ветрушка и ливадният дърдавец. Голяма част от птиците попадат 
сред видовете с европейско природозащитно значение: черен щъркел, червена 
каня, полски блатар, ловен сокол, бухал, забулена сова. 

Бозайниците са втората по многобройност и разнообразие група животни в 
общината. Сред тях има много видове, включени в Червената книга на България, 
като: видра, златка, вълк, както и всички видове прилепи. Видрата и сляпото куче 
са включени и в световната червена листа на IUCN (Международен съюз за 
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защита на природата) в категорията „уязвими”. Копитните са представени от 
сърната, благородния елен и дивата свиня. В миналото горите в района са били 
обитавани и от най-голямата европейска котка (рис) и кафявата мечка, като 
напоследък се наблюдава положителна тенденция на възобновяване на тези 
популации. 

Видовото разнообразие при рибите не е голямо, поради липсата на значими 
пълноводни реки и естествени водоеми в територията. Най-разпространени са 
видовете: балканска пъстърва, черна мряна, речен кефал, уклей. 

Обитаващата района шипоопашата костенурка е включена в Световната 
червена листа на IUCN. От 16 регистрирани в страната видове змии, в региона 
се срещат седем, сред които и двете отровници (усойница и пепелянка). 

За опазване на богатото биологично разнообразие в общината е изградена 
и съответната система от обекти на Националната екологична мрежа (НЕМ). 

 
2.12.8. Национална екологична мрежа 

Националната екологична мрежа (НЕМ) включва защитените зони (съгласно 
Закона за биологичното разнообразие - ЗБР) и защитените територии (съгласно 
Закона за защитените територии – ЗЗТ). 

Защитените зони (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие) са 
включени в мрежата „НАТУРА 2000”. В границите на община Чупрене има две 
защитени зони (Приложение №11): 

• ЗЗ BG 0002002 „Западен Балкан” – по Директива за птиците; 
• ЗЗ BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” – по Директива за 

хабитатите. 
В пределите на общината двете защитени зони изцяло се препокриват. 

Специфичното в случая е, че те обхващат всички землища в община Чупрене. 
Общината е една от малкото общини в страната, територията на които попада 
изцяло под егидата на природозащитното законодателство. Това е и причината 
защитените зони в територията да припокриват и защитените територии. 

Защитените територии (по смисъла на Закона за защитените територии) 
обхващат 15,86 км2 или 4,84% от територията на община Чупрене, което е малко 
под средния дял за страната. Съгласно данни на РИОСВ – Монтана в обхвата на 
община Чупрене попадат пет защитени територии (Приложение №12): 

• Резерват (Р) „Чупрене”; 
• Защитена местност (ЗМ) „Чупренски буки”; 
• Защитена местност (ЗМ) „Миджур”; 
• Природна забележителност (ПЗ) „Леви и десни сухи печ”; 
• Природна забележителност (ПЗ) „Гардата”. 
Резерват „Чупрене” е най-голямата защитена територия в община Чупрене. 

Резерватът е обявен през 1973г., а през 1979г. с решение на КОПС неговата площ 
е увеличена. Към настоящия момент Р „Чупрене” обхваща площ от 14519,935 дка 
и се намира в обхвата на 2 общини – Чупрене и Белоградчик. Той представлява 
типичен планински горски резерват. Разположен е в западния дял на Стара 
планина, по протежение на главното старопланинско било, в непосредствена 
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близост със Сърбия. Основната цел за обявяването на резервата е запазване на 
единствените компактни смърчови дървостои в Западна Стара планина в 
първичното им състояние, както и на редките представители на българската 
фауна – глухар, кръсточовка, дива котка и др. През 1977г. организацията „За 
възпитание, наука и култура” – ЮНЕСКО към ООН го включва в своите списъци на 
защитените природни територии като „неделима част от международната 
мрежа на биосферни резервати, съставена от територии за оценка на 
човешкото въздействие върху околната среда”. 

Около 90% (1384,4 ха) от територията на резервата е горска територия, 
покрита с иглолистни, широколистни и смесени гори от смърч, ела, обикновен 
бук, планински явор и бяла бреза. Останалата част от поземления му фонд (или 
около 54,6 ха) е заета от високопланински пасища, каменни реки, тресавища и 
незалесени участъци. Средната възраст на иглолистните насаждения е над 110г. 
Те заемат 68,6% от територията на резервата. Около 8% от площта са пада на 
широколистните дървесни видове (предимно бук), а смесените иглолистно-
широколистни гори обхващат 11% от защитената територия. Незалесената площ 
и високопланинските пасища съставляват около 12,4% от площта на резервата. 
От представителите на животинския свят в резервата се срещат: златка, белка, 
катерица, благороден елен, дива свиня, дъждовник, тритон, усойница, медянка, 
водна змия и др. Много богата е и орнитофауната. Тя включва над 68 вида птици 
(черен лешояд, бухал, скален орел, няколко вида ястреби, горски бекас, кълвачи 
и др.), повечето от които са защитени. Флористичното богатство на биосферния 
резерват включва редица редки и защитени видове: нарцисовидна съсънка, 
безстъблена тинтява, петров кръст, витошко лале, пухест лопен, висока бисерка, 
стефчова тлъстига и др. Със Заповед №РД-501/11.07.2007г. на министъра на 
околната среда и водите е взето решение за обособяване на маркирана пътека 
за посетители през защитената територия. 

Защитена местност „Чупренски буки” е бившата Буферна зона на резерват 
„Чупрене”, която е прекатегоризирана от МОСВ в защитена местност през 2007г. 
Тя заема площ от 5530,604 дка и обхваща част от землищата на 4 населени 
места: с.Чупрене, с.Горни Лом, с.Репляна (от община Чупрене) и с.Стакевци (от 
община Белоградчик). Първоначалната цел на обявяването на Буферната зона е 
ограничаване на вредното антропогенно въздействие върху планинските 
екосистеми и запазване на самобитния им характер. Заради богатството на 
биоценозата в територията, със Заповед №РД-509/12.07.2007г. на МОСВ зоната 
се прекатегоризира в отделна Защитена местност. 

Защитена местност „Миджур” е обявена със Заповед №РД-136/23.02.2009г. 
на МОСВ. Със Заповед №РД-31/17.01.2012г. първоначалната площ на защитената 
територия е увеличена и към момента тя обхваща 1593,092 дка от землището на 
с.Горни Лом. Защитената местност се намира в подножието на връх Миджур. 
Основната цел на обявяването й е запазването на характерния ландшафт от 
високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитания на защитени 
и редки растителни видове, от които целевия растителен вид – петниста сверция. 
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Природна забележителност „Леви и десни сухи печ” е обявена със Заповед 
№1187/19.04.1976г. на МГОПС. Тя се намира в местн. „Сухото поле” в землището 
на с.Долни Лом и обхваща площ от 0,2 ха. Пещерите се характеризират с 
множество галерии и образувания на мармити, синтрови езера, пещерни кари, 
прилепови колонии. Пещерите са изследвани от обсерваторията „Поломието” и 
са консервирани. 

Природна забележителност „Гардата” е обявена със Заповед №РД-106 от 
02.02.2010г. на МОСВ. Тя се намира в землището на с.Протопопинци и заема 
площ от 8,973 дка. Основната цел на обявяването й е запазването на характерни 
и забележителни обекти на неживата природа. Те включват скалните брегове и 
водоскоци на река Чупренска, които са с висока стойност, поради присъщата 
им рядкост, представителност и естетичност. 

Режимът на опазване и ползване на всяка от изброените защитени територии 
е определен в съответната заповед за обявяването й (респ. увеличаването и/или 
актуализирането на площта й). 

 
2.12.9. Нарушени територии за възстановяване 

В община Чупрене няма изготвен регистър на нарушените територии, в който 
да са посочени техния брой, големина, местоположение, характеристики и 
степен на нарушеност. Данните са частични и от тях може да се предположи, че 
основният тип нарушени територии са тези, при които има нерегламентирано 
изхвърляне на твърди битови отпадъци. 

Към тези територии следва да се включи и общинското депо, разположено в 
местността „Буковечки дол” в землището на с.Чупрене, което се експлоатира от 
1985г. и не отговаря на съвременните европейски изисквания за управление на 
дейностите по отпадъците (виж т.2.12.4. „Управление на отпадъците”). 

След въвеждането в експлоатация на Регионалното депо за отпадъци – Видин 
и включването на община Чупрене в регионалната схема за управление на 
отпадъците, съществуващото общинско депо ще бъде закрито и рекултивирано. 

 
2.12.10. Рискове от природни бедствия и аварии 

На територията на община Чупрене е възможно възникването на различни 
бедствия и аварии, като земетресения, наводнения, пожари и др. Някои от тях 
могат да предизвикат значителни материални и човешки щети, ако не се вземат 
необходимите превантивни мерки. 

 
 Земетресения 

Община Чупрене се класифицира като второстепенна сеизмична зона. В 
картата за сеизмично райониране на Р България, регионът е посочен като един 
от най-слабо земетръсните райони на страната. 

Територията на общината попада изцяло в район с интензивност от VI-VII 
степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK). При възникване на 
земетресение в такъв тип зони могат да се очакват малки и средни разрушения 
по сградния фонд, частични повреди по водопроводната и електроенергийната 
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мрежи, временно нарушаване на автомобилния транспорт и съобщителната 
система. Не се очакват значими материални щети и човешки жертви. 

 
 Наводнения 

На територията на общината могат да възникнат наводнения най-вече при 
разлив на реките, протичащи през общината. Най-голяма вероятност от подобни 
бедствия има в периода на пролетното речно пълноводие, ако активното обилно 
снеготопене съвпадне с проливни дъждове. При възникване на наводнение в 
посочената територия могат да се очакват значими поражения по техническата 
инфраструктура и зоните за обитаване, труд и обществено обслужване, които 
са разположени в непосредствена близост до водните течения. Възможно е и 
влошаване на качествата на подаваната питейна вода, поради открития тип 
водохващане на основния водоизточник и липсата на ефективно пречиствателно 
съоръжение към него. 

Вероятността от възникване на наводнения, причинени от авариен разлив на 
двата микроязовира („Търговище” и „Върбово”) е по-ограничена. Това се дължи 
на сравнително малката им площ и завирен обем, което редуцира значително 
застрашените от разлив зони по поречията на реките. В община Чупрене няма 
други значими изкуствени или естествени водоеми, които да представляват 
потенциална опасност от наводнения. 

 
 Пожари 

На територията на община Чупрене има и немалка вероятност от възникване 
на пожари (полски и горски). Полските пожари са свързани най-вече с проявата 
на непредпазливост и небрежност на населението при паленето на стърнища, 
сухи треви и други подобни дейности, които се извършват в селскостопанските 
терени. Вероятността от горски пожари пък е значителна, поради голямата площ 
на горския фонд в общината (над 50% от общата площ). Въпреки забраната за 
нерегламентирани палежи, през последните години в община Чупрене, в 
определени моменти се наблюдава усложнена пожарна обстановка. 

 
 Други бедствия и аварии 

В резултат на обилни и продължителни снеговалежи, в периода декември –
февруари, в отделни части от територията са възможни и снегонавявания и 
обледявания. Това е свързано най-често и с повреди в обектите на техническата 
инфраструктура, като нарушения в електроснабдяването, водоснабдяването, 
автомобилния транспорт. 

На територията на общината няма регистрирани свлачища, срутища и други 
подобни територии, които могат да се окажат потенциална заплаха за сградния 
фонд и техническата инфраструктура в общината. 

В територията няма и значими производствени предприятия, в които могат да 
възникнат инцидентно аварии. Единственото по-значимо предприятие в община 
Чупрене е Завод „Миджур”, при който съществува, макар и малка, теоретична 
възможност от производствена авария. Той обаче е сравнително отдалечен от 
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населените места и не представлява непосредствена заплаха за населението 
на общината. 

 
2.12.11. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• Състоянието на околната среда в община Чупрене е много добро. 

Налице е запазена природа, като липсват значими източници на негативно 
въздействие върху нейните компоненти. 

• Община Чупрене влиза изцяло в защитените зони по „НАТУРА 2000”. Това е 
показател за доброто екологично състояние на средата, като същевременно се 
явява гарант за регулиране на антропогенното въздействие и обезпечаване на 
устойчивото й развитие. 

• Въздушният басейн над общинската територия се отличава с голяма 
чистота. Липсват сериозни замърсители на въздуха – основните източници, които 
емитират вредни вещества са инсталациите за битово отопление (които работят 
сезонно) и автотранспортът (който има ограничено въздействие само в зоните, 
непосредствено прилежащи на главните комуникационни артерии). 

• Състоянието на водите в границите на общината е добро. Наблюдава се 
единствено замърсяване с непречистени битови отпадъчни води, което се дължи 
на липсата на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) и наличието на 
директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците. 

• Сериозен остава проблемът с качеството на питейната вода, подавана 
на населението в община Чупрене. Той се дължи на липсата на пречиствателни 
съоръжения към основните речни водохващания от водоснабдителната група 
„Репляна – Чупрене” и нуждата от подмяна на главния довеждащ водопровод. 

• Съществува реална опасност от антропогенно „претоварване” на 
хидроенергийния ресурс на реките в общината. Това се дължи на наличието на 
множество на брой малки водноелектрически централи (МВЕЦ), които и към 
настоящия момент продължават да увеличават броя си. Необходимо е да се 
параметрира свободния енергиен потенциал на водните течения и да се вземат 
мерки за ограничаване на вредното въздействие върху водното богатство. 

• Състоянието на почвената покривка в територията е добро. Основен 
проблем в това направление е наличието на водоплощна ерозия, която е със 
среден интензитет. 

• Акустичното натоварване на средата и радиационната обстановка в 
общината са с нормални стойности. Липсват източници на наднормен шум и 
вредни лъчения. 

• Общината реализира успешно политиката по управление на отпадъците. 
Сметосъбирането и сметоизвозването обхващат 100% от населението на 
община Чупрене. Проблем в това направление е забавянето в строителството на 
Регионалното депо – Видин, което е предвидено да поеме депонирането на 
отпадъците от община Чупрене. След откриването на регионалното депо, сега 
съществуващото общинско депо за битови отпадъци следва да бъде закрито и 
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рекултивирано. Общинското депо е и единствената по-значима нарушена 
територия за възстановяване, регистрирана в рамките на общината. 

• Биологичното разнообразие в община Чупрене се отличава със своето 
богатство и сравнително запазена биота. Гарант за неговото съхранение е 
съществуващият режим на защита. Той включва две защитени зони, покриващи 
цялата общинска територия и пет защитени територии, от които най-значима е 
Резерват „Чупрене”. 

• Съществува вероятност от възникване на природни бедствия и аварии в 
части от общинската територия. Най-голяма е вероятността от наводнения и 
горски пожари. 

 
2.12.12. Изисквания към ОУПО 

Изхождайки от общоприетите принципи за устойчиво развитие и баланс 
между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, 
при пестеливо използване на природните ресурси, при разработването на 
ОУПО следва да се спазват следните екологични изисквания: 

• Регулиране в устройствено отношение на процесите на по-нататъшна 
урбанизация на територията в граници, които да не накърняват целостта и 
стабилността на природната й среда и съответстват на определения статут на 
природозащита и изключително високия дял на обекти на НЕМ в общината. 

• При дефинирането на бъдещото функционално зониране на отделните 
части на територията и при планирането на нови инфраструктурни обекти, да 
се отчитат стриктно териториалния обхват и границите на защитените територии 
и зони в пределите на общинската територия. 

• При определянето на териториалното зониране в обхвата на обектите от 
Националната екологична мрежа, да се изхожда от зонирането им, установено 
с техните планове за управление, респ. с дейностните ограничения, определени 
със заповедите за обявяването им. 

• Свеждане до минимум на процеса на отнемане на ценни земеделски 
земи и горски територии за нуждите на урбанизацията и друго строително 
усвояване. Да се въведе режим без право на промяна на предназначението за 
някои обработваеми и необработваеми земи, земи от горския фонд и ценни от 
ландшафтна гледна точка територии. 

• Проучване на опциите за разполагане и пространствена организация на 
производствени територии за малки предприятия, насочени към екологично 
чисти подотрасли, целящи едновременно стабилизиране на работната сила и 
опазване на околната среда. 

• Създаване на устройствени възможности за използване на природните, 
културните и историческите ресурси за развитие на отдиха и туризма, при 
съблюдаване на режимите за опазването им. В тази насока да се използват 
възможностите, които дават защитените зони по „НАТУРА 2000” за развитие на 
екологичен и познавателен туризъм, който да предложи цялостен туристически 
продукт, отличителен за община Чупрене. 
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• Осигуряване на безконфликтно опазване и социализация на всички 
ценни от природна и антропогенна гледна точка територии – територии за 
природозащита (по смисъла на Закона за защитените територии и Закона за 
биологичното разнообразие) и територии за културно-историческа защита (по 
смисъла на Закона за културното наследство). 

• Идентифициране на териториите с вероятностно разпространение на 
предвидими природни бедствия и аварии и регламентиране на необходимите 
превантивни мерки и начини на устройство и защита. 

• Инвентаризация на нарушените територии, предоставена от компетентни 
органи и предвиждане на рекултивация на тези територии (както и предложение 
за бъдещото им функционално зониране). Да се акцентира върху закриването 
и рекултивирането на общинското депо за битови отпадъци, след влизането в 
експлоатация на Регионално депо - Видин. 

• Предложение за подобряване на състоянието на водопроводната и 
канализационната мрежа в общината. Да се акцентира върху подмяната на 
остарелите водопроводни мрежи, рехабилитацията на главния довеждащ 
водопровод от водоснабдителна група „Репляна - Чупрене”, изграждането на 
пречиствателни съоръжения за питейна вода на основните речни водохващания 
и решаването на проблема с изпусканите непречистени битови отпадни води 
във водоприемниците. Да се изследват опциите за ситуиране на пречиствателна 
станция за отпадни води на с.Чупрене. 

 
2.13. Културно наследство 
Културното наследство в община Чупрене е представено от обекти на: 

• недвижимото културно наследство; 
• движимото културно наследство; 
• нематериалното културно наследство. 

 
2.13.1. Недвижимо културно наследство 

Съгласно списъка, предоставен от Националния институт за недвижимо 
културно наследство (НИНКН), на територията на общината са регистрирани 
общо 34 недвижими културни ценности (Приложение №13). От тях: 

• с категория „национално значение” – 3 бр.; 
• с категория „местно значение” – 3 бр.; 
• „за сведение” – 1бр. 
• без посочена категория – 27бр. 
Недвижимите културни ценности са сравнително равномерно разпределени 

на територията на община Чупрене. Най-много обекти на недвижимото културно 
наследство има в землищата на селата Чупрене (7), Търговище (7) и Долни Лом 
(7), следвани от селата Средогрив (5) и Репляна (4). Най-малко обекти на 
недвижимото културно наследство има в землищата на селата Горни Лом (2), 
Протопопинци (1) и Върбово (1). 

Характерна особеност на недвижимото културно наследство в общината е, 
че то е представено най-вече от религиозни обекти. В разглежданата територия 
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има 8 източноправославни църкви (по една във всяко от населените места), като 
всички те са обявени за недвижими културни ценности. Три от тях са с категория 
„национално значение”, а останалите пет са художествени паметници. 

Църквата „Св. Йоан Кръстител” в с.Върбово е обявена за народна старина и 
архитектурно-художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.69/1927г., 
бр.54/1973г./Писмо №4956/17.11.1975г.). Църквата е построена през 16 век, а е 
изографисана през 1652г. Тя е типичен представител на църковното строителство 
по българските земи от периода 15-17 век. Църквата е еднокорабна, изпълнена е 
с опростен каменен градеж, със семпла външна архитектура. Стенописите в 
черквата са особено ценни с художественото си и техническо изпълнение. 

Църквата „Св. Параскева” в с.Горни Лом е обявена за народна старина и 
архитектурно-художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.221/1927г., 
бр.54/1973г./Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е една от най-старите еднокорабни 
църкви в региона. Трудно е да се датира точния период на изграждане на 
храма. Според някои учени той е построен през 14 век, но според други е по-
вероятно черквата да е строена през 15 век, тъй като носи типичните черти на 
българското църковно строителство от османския период. Храмът представлява 
малка еднокорабна постройка, засводена с полуцилиндричен свод, покрита е 
с каменни плочи. Вероятно цялата вътрешност на храма е била покрита със 
стенописи, но в момента са запазени само тези на източната стена. В горната 
част на апсидата е разположен стенопис на „Богородица Ширшая Небес”. 

Църквата „Св. Николай” в с.Търговище е обявена за архитектурно-
художествен паметник с национално значение (ДВ, бр.39/1973г./Писмо №4956/ 
17.11.1975г.). Храмът е изграден в периода 1870-1872г., а е осветен през 1873г. 
Сградата представлява трикорабна базилика, с каменен градеж, с дебелина 
на стените – 120-130см. Тя е разположена в самостоятелен имот, в историческия 
център на селото. Основите на сградата завършват с добре оформен каменен 
цокъл. Особено внимание е обърнато на външната орнаментална пластика. 
Смята се, че храмът е съизмерим като градеж и размери с този в Лопушанския 
манастир. 

Църквата „Св. Николай” в с.Чупрене е декларирана като художествен 
паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1847г. и подобно на 
храмовете в с.Върбово и с.Горни Лом е типичен представител на българското 
църковно строителство от османския период. Тя е еднокорабна постройка, с 
каменен градеж, с малки размери и семпла външна архитектура. 

Църквата „Св. Възнесение” в с.Средогрив е декларирана като художествен 
паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1890г. 

Църквата „Св. Георги” в с.Репляна е декларирана като художествен 
паметник (Писмо №4956/17.11.1975г./Писмо №6095/25.11.1975г.). Тя е построена в 
периода 1882-1885г. 

Църквата „Св. Николай” в с.Протопопинци е обявена за народна старина 
(ДВ, бр.221/1927г.) и художествен паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Храмът е 
построен през 17 век. 
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Църквата „Св. Троица” в с.Долни Лом е декларирана като художествен 
паметник (Писмо №4956/17.11.1975г.). Тя е построена през 1834г. 

Следващата по значимост група недвижими културни ценности в общината 
включва четири исторически културни ценности, като три от тях са с категория 
„местно значение”, а четвъртата е „за сведение”. 

Първата група (исторически паметници с местно значение) включва: 
• Къща на Славчо Драганов, с.Чупрене; 
• Лобно място на септемврийци, с.Чупрене, м.”Буков дол”; 
• Място на сражение от 1850г., с.Средогрив. 
Къщата на Славчо Драганов е превърната в Къща – музей „Асен Балкански”. 

В музея се помещава етнографска сбирка с предмети от бита и трудовото 
ежедневие на местното население. Това е един от двата музея на територията 
на община Чупрене (виж т.2.8.4. „Култура”). 

Втората група (исторически паметници за сведение) е представена само от 
един обект – Въстанически лагер от 1850г., който се намира в землището на 
с.Долни Лом, м.”Водни дол”. 

Останалите 22 недвижими културни ценности са архитектурно-строителни 
паметници (без посочена категория). Те включват 20 къщи, разпределени по 
населени места, както следва: с.Долни Лом (5), с.Търговище (5), с.Репляна (3), 
с.Средогрив (3), с.Чупрене (3) и с.Горни Лом (1). Другите 2 обекта се намират в 
селата Търговище (Валявица на Иван Ицов Къчин) и Чупрене (Часовникова кула). 

От тези 22 недвижими културни ценности най-голям интерес представлява 
Часовниковата кула в Чупрене. Тя е декларирана като архитектурно-строителен 
паметник (Писмо №2837/13.08.1976г.). Построена е през 1899г. от македонски 
майстори. Кулата е самостоятелна (свободно стояща). Висока е около 15м и е 
изградена от дялани варовикови блокове. В средата на тридесетте години на 20 
век в нея е монтиран часовников механизъм с четири циферблата, който все 
още функционира. През 2011г. кулата е изписана със светци, разположени по 
четирите й фасади. Тя е една от основните туристически забележителности в 
село Чупрене. 

Разгледаният дотук списък с недвижими културни ценности не изчерпва 
целия набор от обекти на недвижимото културно наследство в общината. 

Независимо дали фигурират или не в списъка на НИНКН, всички селищни и 
надгробни могили и средновековни отбранителни валове също притежават 
статут на недвижими културни ценности с категория „национално значение”, 
съгласно Разпореждане на МС №1711 от 1962г. 

Съгласно Писмо №4349 на НИПК от 04.12.1992г. всички възпоменателни знаци, 
издигнати по повод участието на България във войните (между 1885г. и 1945г.) 
също притежават статут на исторически недвижими културни ценности. 

Това на практика означава, че броят на недвижимите културни ценности на 
територията на община Чупрене може да е значително по-голям от официално 
декларирания. За всички тези обекти са в сила актуалните нормативни актове 
в страната (в областта на опазването на културното наследство). 
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Към посочения набор от обекти следва да се добавят и регистрираните на 
територията на общината археологически ценности, които фигурират в АКБ 
(Археологическата карта на България). Тази карта се създава и поддържа от 
Националния археологически институт с музей при Българската академия на 
науките (НАИМ-БАН). Информацията от НАИМ-БАН показва, че на територията на 
община Чупрене има регистрирани 7 археологически обекта (Приложение 
№14). Те са разположени в землищата на пет населени места в общината и са 
разпределени, както следва: Върбово (3), Долни Лом (1), Репляна (1), Търговище 
(1) и Протопопинци (1). 

Тези археологически обекти могат да се датират към 4 основни исторически 
епохи. Най-стари са находките в с.Върбово, където са открити следи от селище в 
пещера от Палеолита и Ранножелязната епоха. Античността е представена от 
кастелите, разкрити в землището на с.Репляна. Най-много обекти са открити от 
Късната Античност. Това са крепости – убежища в землищата на три населени 
места (Върбово, Долни Лом и Търговище). От периода на Средновековието са 
разкрити останки от два манастира, които са намерени в землищата на селата 
Върбово и Протопопинци. 

Всички тези седем археологически обекта са със статут „Археологически 
културни ценности с национално значение”, съгласно чл.146, ал.(3) от Закона за 
културното наследство (ЗКН). 

 
2.13.2. Движимо културно наследство 

Освен обекти на недвижимото културно наследство, на територията на 
община Чупрене има обекти и на движимото културно наследство. Те обаче, са 
сравнително скромни като брой, вид и културна значимост. 

Движимото културно наследство в разглежданата територия включва две 
етнографски сбирки с предмети от бита и трудовото ежедневие на местното 
население. Те се експонират в Къща – музей „Асен Балкански” (с.Чупрене) и 
Къща – музей (с.Горни Лом). Сградата на Къщата – музей „Асен Балкански” е 
историческа културна ценност с местно значение (виж т.2.13.1. „Недвижимо 
културно наследство”). 

  
2.13.3. Нематериално културно наследство 

Нематериалното културно наследство включва запазени местни традиции, 
обичаи, бит, фолклор, фестивали, специфични културни мероприятия, дейност 
на самодейните състави и др. 

Всяка година в общината се изготвя Културен календар за популяризиране на 
местни и регионални прояви в сферата на културата. Той е част от националния 
Културен календар. 

Към читалищата има сформирани самодейни състави, които участват в 
различни национални, регионални, областни и общински културни прояви. Всяко 
читалище отбелязва празниците, заложени в Културния календар на общината. 

Едно от основните културни мероприятия, които се провеждат на територията 
на община Чупрене е ежегодният Турлашки фолклорен събор „Када кум прасе 
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и ти вречу”. Съборът се организира през месец юни в с.Чупрене. В него вземат 
участие фолклорни състави от областта, региона и съседната Р Сърбия. Освен 
фолклорни изяви, съборът включва и демонстрации на приготвяне на местни 
гозби, изложба на местни ястия и предмети от бита от миналото на местното 
население. 

Община Чупрене участва в две програми за опазване на нематериалното 
турлашко културно наследство и стимулиране на интензивен културен обмен в 
трансграничния регион България - Сърбия. Това са проектите: 

• „Съхранение и опазване на турлашкото културно наследство в община 
Чупрене”– по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия 
за местно развитие на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур”. 
Очаква се проектът да приключи до края на 2014г. 

• „Мост над планината: Модернизация на местни културни центрове в 
трансграничен регион Чупрене – Пирот” – по Програма за трансгранично 
сътрудничество България – Сърбия. Очаква се проектът да приключи през 2015г. 

 
2.13.4. Изводи 

От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• В община Чупрене са регистрирани общо 41 обекта на недвижимото 

културно наследство. От тях 34 недвижими културни ценности са регистрирани в 
списъка на НИНКН, а другите 7 са археологически културни ценности, включени в 
Археологическата карта на България на НАИМ-БАН. 

• Недвижимото културно наследство в общината е представено предимно 
от религиозни обекти. Всички осем църкви в населените места на общината са 
обявени за недвижими културни ценности (при това три от тях са с категория 
„национално значение”). 

• Следващата по значимост група от обекти на недвижимото културно 
наследство са археологическите културни ценности, които също притежават 
категория „национално значение”. 

• Останалата част от обектите на недвижимото културно наследство в 
общината са исторически културни ценности („с местно значение” или „за 
сведение”) и архитектурно-строителни паметници (без посочена категория). 

• Движимото културно наследство в община Чупрене е сравнително по-
ограничено. То е представено от две етнографски сбирки, които се експонират 
в две къщи - музеи, разположени в селата Чупрене и Горни Лом.  

• Община Чупрене участва в два проекта за опазване на нематериалното 
културно наследство и стимулиране на културния обмен в трансграничния 
регион България – Сърбия. 

• Обектите на културното наследство в общината не се оползотворяват 
пълноценно за стимулиране на икономически дейности в областта на туризма. 
Съществуващите недвижими и движими културни ценности, както и наличието 
на нематериално културно наследство, са предпоставка за развитие на селски 
и културно-познавателен туризъм. Тези форми на туризъм биха могли да се 
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развият като съпътстващи основната туристическа дейност в региона, която към 
момента е основана предимно на природните ресурси. 

 
2.13.5. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Да се създадат устройствени предпоставки за опазване, развитие и 
валоризиране на недвижимото културно наследство в единство с движимото и 
нематериалното културно наследство и тяхното популяризиране като ресурс за 
устойчиво развитие на общината. 

• Да се направи оценка на обектите на недвижимото културно наследство  
по отношение на пространственото им разположение, типология, период на 
изграждане, степен на съхраненост, риск (антропогенни и природни фактори), 
достъпност, изграденост на туристическата инфраструктура, обозначеност, 
възможност за развитие и др. 

• Да се изготви схема на недвижимите културни ценности, на която могат 
да се отразят и защитените територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ), 
както и местата за провеждане на културни събития, исторически местности, 
мемориални обекти, култови места и др. 

• Да се определят териториите с особена териториалноустройствена 
защита и териториите с режим на превантивна устройствена защита по реда 
на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за културното наследство 
(ЗКН). Да се изготвят специфични правила и нормативи за устройство на този вид 
територии, с които да се определят техните устройствени режими, гарантиращи 
опазването на недвижимите културни ценности. 

• Да се направи предложение за развитие на специфичната туристическа 
инфраструктура, обезпечаваща обектите на културното наследство: подходи, 
паркинги, велоалеи, пешеходни пътеки, други видове транспорт; обозначаване; 
посетителски и информационни центрове; инженерни мрежи и съоръжения 
(електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, сметоизвозване) и др. 

• Да се обвърже системата на недвижимото културно наследство с 
другите функционални системи, с цел създаване на условия за тяхното взаимно 
стимулиране за опазване и развитие. 

• При определяне на територии за застрояване да се спазват изискванията 
за максимално съобразяване с традиционната за региона селищна структура 
и мащаб на архитектурната среда. 

• Прокарването на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 
да не засяга обектите на недвижимото културно наследство и да не пречи на 
тяхното експониране. 
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2.14. Планова и проектна обезпеченост на територията 
 
2.14.1. Осигуреност с действащи устройствени планове 

Община Чупрене няма изготвен актуален Общ устройствен план по смисъла 
на сега действащия в страната Закон за устройство на територията (ЗУТ). 
Последните устройствени планове, изготвяни за територията на общината, са 
Териториално-устройствените планове (ТУП), които са разработени през 80-те 
години на 20 век, по смисъла на тогава действащия Закон за териториално и 
селищно устройство (ЗТСУ). 

Община Чупрене разполага с два териториално-устройствени плана (ТУП), 
с обхват територията на цялата община (табл.33).  

Таблица №33 
Териториално-устройствени планове на община Чупрене  

№ Обхват 
на плана Вид на плана Година 

на обявяване 

1. 
община Чупрене Териториално-устройствен план (ТУП) 

Опорен план и Проект 
1981г. 

2. община Чупрене Териториално-устройствен план (ТУП) 
на отдиха по 4ПМС 

1988г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 
 

Тези планове са с отдавна изтекъл срок на действие. Те са изготвени при 
други социални, икономически и устройствени условия и към настоящия момент 
не могат да послужат на общинското ръководство за планиране и реализиране 
на политиката по устройство на територията. 

Аналогична е ситуацията с плановата обезпеченост на отделните населени 
места в общината. Според ЗТСУ, населените места се обезпечават с два вида 
подробни устройствени планове – регулационни и застроителни. 

Всички осем села в разглежданата територия имат одобрени и влезли в 
сила регулационни планове, но те са изготвени в периода 1936-1989г. и не могат 
да отговорят на съвременните изисквания в областта на устройственото 
планиране (табл.34). 

Таблица №34 
Регулационни планове на населените места в община Чупрене  

№ Населено място Вид на плана Заповед 
за обявяване 

Дата 
на обявяване 

1. с.Средогрив Регулационен план Заповед №3122 19.11.1936г. 
2. с.Търговище Регулационен план Заповед №6098 06.11.1939г. 
3. с.Върбово Регулационен план Заповед №4510 04.06.1945г. 
4. с.Протопопинци Регулационен план Заповед №15435 25.11.1947г. 
5. с.Репляна Регулационен план Заповед №15439 25.11.1948г. 
6. с.Горни Лом Регулационен план Заповед №ИК-25-43 14.01.1987г. 
7. с.Долни Лом Регулационен план Заповед №ИК-25-44 14.01.1987г. 
8. с.Чупрене Регулационен план Заповед №39 27.02.1989г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене.  
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Анализът на данните от Общинската администрация показва, че пет от общо 
осем села имат регулационни планове от първата половина на миналия век, 
като най-старият регулационен план е на с.Средогрив от 1936г. (отпреди близо 
80 години). Сравнително по-нови са регулационните планове на останалите три 
села в общината (Чупрене, Горни Лом и Долни Лом), но и те са изготвени в края 
на 80-те години на 20 век. 

Посочените три села са и единствените населени места в общината, за 
които освен регулационни планове, са изработени и застроителни планове, по 
тогавашната терминология на ЗТСУ (табл.35).  

Таблица №35 
Застроителни планове на населените места в община Чупрене  

№ Населено място Вид на плана Година 
на обявяване 

1. с.Чупрене Застроителен план 1985г. 
1а. с.Чупрене Застроителен план на централната част 1986г. 
2. с.Горни Лом Застроителен план 1986г. 
3. с.Долни Лом Застроителен план 1986г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 
 
Тези застроителни планове са изготвени преди около 30 години и подобно на 

регулационните планове са физически и морално остарели. Те не отговарят на 
съвременните потребности на населението, бизнеса и местната власт. 

Значима пречка за реализиране на процеса по устройствено планиране на 
територията е и отсъствието на одобрена актуална кадастрална карта на 
общинската територия или на част от землищата в обхвата й. 

 
2.14.2. Одобрени големи инвестиционни и инфраструктурни проекти 

След 1989г. в община Чупрене не са одобрявани големи инвестиционни и 
инфраструктурни проекти. По-значимите проекти, реализирани на територията 
на общината през последните години, са финансирани по линия на европейски 
и национални фондове и програми (табл.36). 

Анализът на данните показва, че община Чупрене работи по разнообразни 
проекти, финансирани от шест различни програми: 

• Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – 7 проекта; 
• Програма за развитие на селските райони – Местна инициативна група 

(ПРСР – МИГ) – 2 проекта; 
• Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (ПРУРР) – 4 

проекта; 
• Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС) България – Сърбия – 1 

проект; 
• Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) – 1 проект; 
• Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) – 1 проект. 
Проектите, които се реализират на територията на общината са най-вече в 

областта на техническата инфраструктура (7 проекта) и развитието на туризма 
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(3 проекта). Останалите 6 проекта са в сферата на образованието, социалното 
подпомагане, опазването на културното наследство и околната среда. 

Таблица №36 
Проекти на община Чупрене по европейски и национални фондове и програми 

№ Проект Програма Година 
1. „Енергийно ефективни мерки в основните училища в 

селата Чупрене и Горни Лом” 
ОПРР 2013г. 

(приключил) 
2. „Реконструкция на площадни пространства, улици, 

тротоари и поставяне на улично осветление в 
централните части на селата Чупрене и Горни Лом” 

ПРСР 2013г. 
(приключил) 

3. „Реконструкция, модернизация и рехабилитация на 
водопроводна мрежа в село Чупрене” 

ПРСР 2013г. 
(приключил) 

4. „Подобряване качеството и условията на живот в 
община Чупрене, чрез реконструкция и модернизация 
на общински път VID – 1181 /Репляна - Долни Лом/, 
общински път VID – 1182 /Долни Лом – Горни Лом/ и 
пет второстепенни клона от водопроводната мрежа 
на село Чупрене” 

ПРСР 2013г. 
(приключил) 

5. „Изграждане на туристически посетителски център и 
малки по размер атракции на открито и закрито в 
община Чупрене” 

ПРСР юни 2014г. 
(приключил) 

6. „Реинтродукция на балканската дива коза в Западна 
Стара планина” 

ОПОС края на 
2014г. 

7. „Реконструкция на главен водопровод в село  
Върбово” 

ПРУРР края на 
2014г. 

8. „Реконструкция на главен водопровод в село 
Протопопинци” 

ПРУРР края на 
2014г. 

9. „Реконструкция на главен водопровод в село 
Търговище” 

ПРУРР края на 
2014г. 

10. „Преустройство на общинска сграда в Център за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в село Върбово” 

ПРУРР края на 
2014г. 

11. „Подобряване условията на живот на хората в 
неравностойно положение, чрез предоставяне на 
мобилни услуги в община Чупрене” 

ПРСР - МИГ средата на 
2015г. 

12. „Съхранение и опазване на турлашкото културно 
наследство в община Чупрене” 

ПРСР - МИГ средата на 
2015г. 

13. „Мост над планината: Модернизация на местни 
културни центрове в трансграничен регион Чупрене - 
Пирот” 

ПТГС средата на 
2015г. 

14. „Изграждане на туристическа инфраструктура – 
места за отдих и развлечение, път и пътека „Към връх 
Миджур” 

ПРСР средата на 
2015г. 

15. „Изграждане на туристическа инфраструктура и 
поставяне на архитектурни елементи за обслужване 
на отдиха и туризма в района на селата Долни Лом и 
Горни Лом, община Чупрене” 

ПРСР средата на 
2015г. 

16. „Рехабилитация и реконструкция на път VID – 1180      
/III – 102/ – м. Бостаните – Върбово – Чупрене /III - 114/” 

ПРСР средата на 
2015г. 

Източник: Общинска администрация – Чупрене. 
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2.14.3. Изводи 
От направения дотук анализ могат да бъдат изведени следните изводи: 
• За територията на община Чупрене не са разработвани и одобрявани 

общи устройствени планове (ОУП или ОУПО), съгласно действащия в момента 
Закон за устройство на територията (ЗУТ). Последните устройствени планове, 
изготвени в обхвата на общинската територия, са териториално-устройствените 
планове (ТУП) от 80-те години на 20 век, изработени съгласно действащия тогава 
Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ). 

• Всички населени места в община Чупрене са снабдени с регулационни 
планове, като за три от селата са разработени и застроителни планове. Тези 
документи обаче са изготвени в периода 1936-1989г., при друга политическа, 
социална и икономическа ситуация, съобразно друга законова и нормативна 
уредба и към настоящия момент са на практика неприложими. 

• Всички посочени устройствени разработки са с отдавна изтекъл срок на 
действие. Най-новият устройствен план е регулационният план на с.Чупрене от 
1989г., т.е. отпреди 25 години. За този период в страната настъпиха съществени 
промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които са 
съставени съответните планове, което налага тяхното основателно изменение. 
Тази постановка е залегнала и в чл.134, ал.(1) и (2) на ЗУТ, Раздел IV „Условия и 
ред за изменение на устройствените планове”. 

• Налице е необходимост от изготвяне на нови актуални устройствени 
планове за територията на общината (общи и подробни), които да отговарят на 
съвременните изисквания в областта на устройственото планиране, както и на 
реалните потребности на местното население, общинското ръководство и 
представителите на бизнеса.  

• Изготвянето на Общ устройствен план на общината (ОУПО) ще създаде 
предпоставки за балансирано устойчиво развитие на общинската територия. 
Наличието на актуален ОУПО е задължителна основа за последващо етапно 
разработване и на набор от актуални Подробни устройствени планове (ПУП) на 
отделните населени места в общината. 

• За качественото изготвяне на устройствените документи е необходима и 
коректна кадастрална информация. Ето защо е препоръчително изработването 
и одобряването на актуална кадастрална карта за общинската територия. 

 
2.14.4. Изисквания към ОУПО 

При разработването на Общия устройствен план на община Чупрене следва 
да се спазват следните изисквания: 

• Устройствените предвиждания на ОУПО да са съобразени с реалните 
потребности на населението, общинското ръководство и инвестиционните 
намерения в разглежданата територия. 

• Устройствените решения в ОУПО да се базират на актуалното състояние 
на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на общината и да 
предлагат реалистични устройствени мероприятия, базирани на установените 
потенциали на общинската територия. 
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• Устройствената концепция на ОУПО да отчита наличието на различни, 
макар и остарели, устройствени планове за територията. Екипът, разработващ 
ОУПО следва да събере и оцени различните идеи, заложени в териториално-
устройствените, регулационните и застроителните планове на населените 
места, от гледна точка на целесъобразност на предвижданията и адекватност 
към съвременните условия. В случай, че се констатират положителни концепции, 
те следва да бъдат интегрирани в предвижданията на новия устройствен план.  

• Устройствените предложения на ОУПО да са синхронизирани с другите 
действащи стратегически и планови документи, касаещи развитието на 
община Чупрене, изработени съгласно Закона за регионалното развитие 
(концепции и схеми за пространствено развитие, регионален план, областна 
стратегия и общински план за развитие и др.). 

• ОУПО да определя основни параметри, насоки и тенденции за развитие 
на селищната мрежа в общината и на отделните населени места, които следва 
да се отчитат и доразвиват в процеса на изработване на устройствени планове 
от по-ниско ниво - подробните устройствени планове (ПУП) на селищата и 
селищните образувания. 

• ОУПО да предлага програма за поетапно изработване на подробни 
устройствени планове на селищата в общината, съобразно потребностите и 
наличния инвестиционен интерес към тях. 

• ОУПО да дефинира зоните, извън границите на урбанизираните 
територии, върху които се оказва инвестиционен натиск (ако има такива). 
Изработването на подробен устройствен план за тези територии следва да бъде 
приоритет. 

• ОУПО да формулира основни проблемни тематични и функционални 
направления, решаването на които е от първостепенна значимост за общината 
и за които общинското ръководство може да кандидатства и да спечели 
финансиране по линия на европейските фондове и /или държавния бюджет. 
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3. МЕТОДИКА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО 
 
С общия устройствен план на община Чупрене (ОУПО), съгласно чл.16, ал.(1) 

на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, следва 
да се определят: 

1. общата структура на територията и преобладаващото предназначение 
на съставните и структурните й части; местоположението и границите на 
урбанизираните територии, земеделските територии, горските територии, 
защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на 
водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения 
и площи и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение; 

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т.1, който 
включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 
използване, изграждане и развитие; 

3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична 
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното 
устройство; 

4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 
връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни 
мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и 
защита; 

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна 
устройствена защита, съгласно чл.10, ал.3 от ЗУТ. 

7. териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони. 
 

3.1. Обем и съдържание на ОУПО 
Съгласно чл.17, ал.(2) от Наредба №8 за обема и съдържанието на 

устройствените планове, Общите устройствени планове на общини (ОУПО) се 
разработват в две фази – предварителен и окончателен проект. 

 
3.1.1. Изисквания към проектната документация на предварителния ОУПО 

Изискванията към проектната документация на предварителния ОУПО са 
дефинирани в Наредба №8. Съгласно чл.18 на тази наредба предварителният 
проект на ОУПО съдържа текстови и графични материали. 

 
Текстовите материали се представят под формата на обяснителна записка, 

съдържаща резултатите от всички видове проучвания, извършени в процеса на 
изработване на плана. Записката се структурира в две части: 
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• анализ на съществуващото положение, който завършва с поставянето на 
актуална диагноза на състоянието на урбанистичната система; 

• прогноза за развитието на тази урбанистична система и на нейните 
отделни функционални и проблемни направления, която се базира на 
установените потенциали на територията и на очакваното влияние на 
фактори със стимулиращо и задържащо въздействие. В резултат на това 
се формулират основните урбанистични приоритети за развитие на 
територията на община Чупрене. 

 
Текстовите материали към ОУПО, в частта за анализ на съществуващото 

положение (диагноза), съдържат раздели за: 
1. регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически, социални, 

културни, екологични, комуникационни и др.; 
2. социално-икономически условия и проблеми: 

• демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, 
възрастова, социална), тенденции на развитие; 

• структура на заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална 
и професионална категоризация, тенденции на развитие; 

• икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско 
стопанство, туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), 
структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики; 

• райони със специфични проблеми; 
3. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, 

фауна, поземлен ресурс по територии (урбанизирани територии - 
населени места и селищни образувания, земеделски територии, горски 
територии, защитени територии и защитени зони, защитени територии за 
опазване на културното наследство, нарушени територии, територии, 
заети от води и водни обекти, територии на транспорта), структура на 
собствеността (държавна собственост – изключителна, публична и частна, 
общинска собственост – публична и частна, частна собственост); 

4. обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, 
структура на собствеността (държавна, общинска и частна собственост), 
видове (типове) пространствени структури на обитаване, технико-
икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска 
динамика; 

5. здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, 
видове лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична 
помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, 
рехабилитационни центрове и др.), собственост; 

6. образование: териториално разположение на обектите, образователни 
равнища, собственост; 

7. култура, включително обекти на недвижимото културно наследство: 
териториално разположение, значимост, собственост; 
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8. техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически 
параметри на различните мрежи (електроснабдителна, водоснабдителна, 
канализационна, електронна съобщителна и други мрежи), пътна мрежа 
(класификация, състояние), големи структурни обекти (автогари), радио- и 
телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други 
комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, събиране и 
третиране на отпадъците, депа за отпадъци; 

9. отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото 
икономическо развитие. 
 

Текстовите материали към ОУПО, в частта прогноза, съдържат раздели за: 
1. социално-икономическо развитие (прогноза за): демографско развитие 

(песимистичен, оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо 
развитие (промишленост, селско и горско стопанство, транспорт, 
строителство, туризъм и др.), развитие на социалната база (образование, 
здравеопазване, култура, комунални дейности), определени приоритети 
за реализация; 

2. пространствено развитие: основно предназначение на териториите, 
режими на устройство и параметри за натоварването им, развитие на 
урбанизираните територии и на техническата инфраструктура; 

3. правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при 
които може да се изменя планът, задължителните изисквания към 
подробните устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на 
териториите и др. 

 
Текстовите материали се окомплектоват в папки формат А4 или А3 и 

съдържат следните задължителни елементи: 
1. Титулна страница, на която се отразяват: 

• видът на плана – общ устройствен план (предварителен проект); 
• обектът на планиране – община Чупрене; 
• изпълнителят – физическо или юридическо лице; 
• възложителят; 
• главният проектант – квалификационна степен, име, презиме, 

фамилия, номер на документа за правоспособност, подпис; 
• трите имена на лицето, представляващо и/или управляващо 

юридическото лице, извършило проектирането. 
2. Втора (вътрешна) страница, на която се представя списък на авторския 

колектив, участвал в изработването на ОУП на общината – проектанти, 
сътрудници, консултанти и технически лица. Препоръчва се срещу името 
на всеки член на авторския екип да се посочи конкретното му участие, 
съобразно точките и подточките от съдържанието на текстовите и 
графичните документи. 

3. Трета страница, на която се посочва съдържанието на текстовия и 
графичния материал. 
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Обемът на текстовите материали не се ограничава, както и приложените 
към него допълнителни таблици, фигури и схеми. 

 
Графичните материали към ОУПО илюстрират посочените текстови 

материали и биват два вида – основни и допълнителни. 
Основните графични материали са задължителни, а допълнителните 

графични материали се изготвят по преценка на разработващия плана 
колектив. 

  
Основните графични материали на предварителния проект за ОУПО 

съдържат: 
1. Опорен план на община Чупрене – актуализация (М 1:25 000). Този чертеж 

се изготвя само в случаите, когато в периода между разработването на 
настоящото задание и предварителния проект за ОУПО са настъпили 
съществени промени в социално-икономическите, политическите или 
други значими за развитието на общината условия, които налагат 
актуализация на предоставения със Заданието Опорен план. Ако такава 
актуализация не е необходима, се пристъпва директно към изпълнението 
на следващата точка. 

2. Общ устройствен план на община Чупрене (М 1:25 000), изработен върху и 
в мащаба на Опорния план, в който се отразяват бъдещото развитие и 
устройството на териториите, включващо: 
• режим за устройство и строителните граници на урбанизираните 

територии: населени места, групови и единични недвижими културни 
ценности, промишлени комплекси и други селищни образувания; 

• земеделски  територии; 
• горски територии; 
• територии със специфични характеристики (резервати, национални 

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, 
природни паркове, защитени местности, защитени зони, защитени 
територии за опазване на културното наследство, гробищни паркове, 
минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната 
и др.); 

• нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, 
срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване 
и рекултивация; 

• водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и 
отводнителни канали; 

• елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна 
мрежа по класове, автогари; 

• елементи на другата техническа инфраструктура – електропроводи, 
електронни съобщителни мрежи, водопроводи, канализационни 
колектори, и съоръженията към тях (електрически подстанции, 
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пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и 
разпределителни станции и др.). 

3. Схема на селищната структура в община Чупрене (М 1:50 000), в която да 
е изяснена йерархизацията на населените места в селищната мрежа и 
взаимовръзките между отделните селищни единици. 

4. Схеми на транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура на територията на община Чупрене: 
• Схема на транспортната мрежа (М 1:50 000); 
• Схема на водоснабдяването и канализацията (М 1:50 000); 
• Схема на електроснабдяването (М 1:50 000); 
• Сборна схема на техническата инфраструктура (М 1:50 000). 

5. Схема на защитените територии и защитените зони в община Чупрене  
(М 1:50 000), по смисъла на Закона за защитените територии, Закона за 
биологичното разнообразие и Закона за културното наследство. 

 
Основните графични материали се изработват съгласно Приложение №1 и 

Приложение №2 към Наредба №8 и следва да съдържат следните допълнителни 
задължителни елементи: 

1. Вид и териториален обхват на плана, мащаб, фаза на проектиране 
(надписите се поместват в дясната или лявата част на чертежа, по 
изключение и на друго подходящо в композиционно отношение място). 

2. Географски посоки и данни за ветровия режим. 
3. Таблица с информация за: изпълнителя, възложителя, вида на плана, 

фазата и мащаба на проекта, датата на завършване на проекта, 
проектантите – с тяхната специалност, име, фамилия и подпис (таблицата 
се нанася в долния десен ъгъл на всеки задължителен графичен 
материал). 

4. Друга допълнителна графична информация: таблици, легенди за 
изразните средства, текстовите описания, разрези, силуети и др. (тези 
елементи се разполагат в свободните полета на чертежа и се композират 
по преценка на водещия проектант). 

Основните графични материали се представят на хартия или на друг 
недеформируем материал, позволяващи тяхното многократно използване, и в 
цифров вид върху технически носител. 

Допълнителните графични материали към ОУПО съдържат: карти, схеми, 
графики, фотоси и други материали, които се разработват и представят по 
преценка на разработващия екип в избран от авторите обем и графичен вид. Те 
нямат задължителен характер. 

 
 Съгласно чл.18, ал.(8) от Наредба №8 с Общия устройствен план на община 

(ОУПО) се разработва и екологичната оценка, която е неразделна част от 
плана. Обхватът и съдържанието на екологичната оценка се определят по реда 
и при условията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 
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3.1.2. Изисквания към проектната документация на окончателния ОУПО 
Окончателният проект на ОУПО съдържа текстовите и графичните 

материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно 
решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и 
становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации. 

Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се допълват с 
доклад за изпълнение на препоръките. Към финалните документи се изработва 
и съкратен доклад на обяснителната записка в обем 35 - 50 страници текст и 5 - 
8 схеми формат А4 или А3. 

Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които има 
препоръки и бележки, се изработват наново. 

Към окончателния проект на ОУПО се разработват „Правила и нормативи 
за прилагане на ОУПО“. 

 
3.2. Срокове за изработване на ОУПО 
Ефективното работно време за изготвяне на ОУПО се определя от 

Възложителя – община Чупрене, като общо за изработването на двата етапа са 
необходими приблизително 16 календарни месеца, разпределени по фази, 
както следва: 

• предварителен ОУПО – около 12 календарни месеца; 
• окончателен ОУПО – около 4 календарни месеца. 

Експертните и обществените обсъждания се извършват в два цикъла – по 
един цикъл съответно за съгласуването и одобряването на предварителния и 
окончателния проект за ОУПО. Времето, необходимо за тяхното провеждане, 
както и времето необходимо за работата на техническата комисия, не се 
включват в ефективното работно време. 

 
3.3. Авторски колектив 
Авторският колектив за изготвяне на ОУПО се определя след провеждането 

на Конкурс за избор на Изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Спечелилият конкурса колектив сключва договор с община Чупрене за 
изработване на ОУПО (предварителен и окончателен проект). 

Този авторски колектив следва да бъде формиран от набор от специалисти 
– проектанти, сътрудници, консултанти и технически лица. 

Проектантите следва да бъдат утвърдени в практиката експерти по 
основните професионални направления, залегнали в плана: архитекти, 
урбанисти, инженери – специалисти по отделните елементи на техническата 
инфраструктура (транспортна инфраструктура, електроснабдяване, 
водоснабдяване и канализация и т.н.), ландшафтни архитекти, геодезисти и 
други специалисти, съобразно спецификата на плана. 

Сътрудниците следва да бъдат експерти по отделните функционални 
системи и проблемни направления, залегнали в плана като: географи, 
демографи, статистици, икономисти, социолози, еколози и други специалисти 
с необходимите компетенции в съответното проблемно направление. 
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Тези две групи експерти формират основното ядро на авторския колектив. 
Към него, по преценка на ръководителя на екипа, биха могли да се привлекат и 
съответните консултанти. Тяхното участие в процеса на изготвяне на плана е 
епизодично и е обвързано с разрешаването на конкретна проблемна зона. 

За подпомагане на работата на експертите и консултантите се осигурява 
необходимия технически персонал, ангажиран с набирането, обработването, 
съхраняването, систематизирането и представянето на текстовата и графичната 
информация. 

Професионалната квалификация и практическия опит на членовете на 
авторския екип (без техническия персонал) се доказва със следните документи: 

• диплома за завършено висше образование по съответната 
специалност, образователно-квалификационна степен; 

• свидетелство за научно звание (ако има такова); 
• професионална автобиография; 
• списък с участие в проекти в сферата на социално-икономическото 

развитие и устройственото планиране; 
• референции за изпълнени проекти; 
• други документи, доказващи професионалната квалификация и 

практическия опит в съответната сфера на компетенция на дадения 
специалист. 

При изготвянето на финалната проектна документация, като задължителен 
елемент на текстовата част се прилага списък на авторския колектив, участвал 
в изработването на плана – проектанти, сътрудници, консултанти и технически 
лица. Препоръчва се срещу името на всеки член на авторския екип да се 
посочи конкретното му участие, съобразно точките и подточките от 
съдържанието на текстовите и графичните материали. 

 
3.4. Процедиране на ОУПО 
Процедурите по създаване, обявяване и одобряване на ОУПО, които община 

Чупрене следва да организира и проведе, са регламентирани в нормативната 
уредба - Раздел III от Закона за устройство на територията (фиг.1). 

Първата процедура се изразява в изготвянето на Задание и Опорен план за 
изработване на Общ устройствен план на община Чупрене (настоящата 
разработка), съгласно чл.124, ал.(1) и чл.125, ал.(1), (2), (3) от ЗУТ. Изработената 
документация подлежи на одобряване от две инстанции – Министерството на 
културата и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). 

Втората процедура се състои в приемане на решение от Общинския съвет 
за изработване на ОУПО - Общ устройствен план на община Чупрене по 
предложение на Кмета на общината, съгласно чл.124, ал.(1) от ЗУТ.  

Третата процедура включва разгласяването на решението на Общинския 
съвет с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата 
на общината, както и на други подходящи места в съответната територия – 
предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в 
един местен вестник, съгласно чл.124б, ал.(2) от ЗУТ. 
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Завършването на този етап е основание за преминаване към следващата 
процедура, предвидена в закона – провеждането на конкурс за избор на 
изпълнител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно чл.126 от ЗУТ. 
Спечелилият конкурса колектив сключва договор с Възложителя – община 
Чупрене за изработване на ОУПО. На този етап, ако е необходимо, се извършва 
актуализация на Заданието и Опорния план (това се налага само в случаите, в 
които между изготвянето на настоящото Задание и стартиране на работата по 
предварителния проект за ОУПО са настъпили съществени изменения в 
икономическите, политическите или други условия, имащи отношение към 
развитието на разглежданата територия). Ако такава актуализация не е 
необходима се пристъпва директно към следващите процедури по изготвяне и 
одобряване на предварителния и окончателния проект за ОУПО. 

Всяка от тези фази (предварителен и окончателен проект за ОУПО) завършва 
със съгласуване и одобряване от съответните оторизирани органи в следната 
последователност: 

• публикуване на проекта за ОУПО на интернет страницата на общината; 
• провеждане на обществено обсъждане на проекта за ОУПО, което се 

организира от Възложителя – община Чупрене, като разгласява мястото, датата и 
часа на провеждане с обявление, което се поставя на определените за това 
места в сградата на общината, както и на други предварително оповестени 
обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се 
публикува на интернет страницата на общината, в един национален 
всекидневник и в един местен вестник, съгласно чл.127, ал.(1) от ЗУТ. На 
общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към 
документацията за експертния съвет и за общинския съвет; 

• съгласуване на проекта за ОУПО със заинтересуваните централни и 
териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните 
контролни органи и експлоатационните дружества, съгласно чл.127, ал.(2) от ЗУТ 
(организира се от Възложителя – община Чупрене); 

• приемане и разглеждане на проекта за ОУПО от ЕСУТ (общинския 
експертен съвет по устройство на територията), като документацията на 
съответния проект се придружава от протокола от проведеното обществено 
обсъждане и изискуемите съгласувателни актове, съгласно чл.127, ал.(3) от ЗУТ;  

• одобряването на проекта за ОУПО се извършва от Общинския съвет на 
община Чупрене по доклад на Кмета на общината, изготвен въз основа на 
протокола от заседанието на ЕСУТ, съгласно чл.127, ал.(6) от ЗУТ. 

Паралелно с провеждането на общественото обсъждане и съгласувателните 
процедури се изготвя и екологичната оценка и/или оценката за съвместимост 
на плана, които Възложителят – община Чупрене организира и провежда по 
Закона за опазването на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), съгласно чл.127, ал.(1) от ЗУТ. 

Решението на Общинския съвет за одобряване на проекта за ОУПО се 
изпраща в 7-дневен срок от приемането му на областния управител, който 
може в 14-дневен срок от получаването му да върне незаконосъобразното 
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решение за ново обсъждане или да го оспори пред административния съд при 
условията и по реда на чл.45 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, съгласно чл.127, ал.(6) от ЗУТ. 

Решението на Общинския съвет се изпраща за обнародване в „Държавен 
вестник“, ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред 
съответния административен съд, а ако е оспорено – след приключване на 
съдебното производство, съгласно чл.127, ал.(6) от ЗУТ. 

Одобреният Общ устройствен план на община Чупрене се публикува на 
интернет страницата на общината, съгласно чл.127, ал.(6) от ЗУТ. 
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Фиг.1. Процедиране на ОУПО 
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3.5. Изменение на ОУПО 
Условията и реда за изменение на Общи устройствени планове на общини 

(ОУПО) са регламентирани в нормативната уредба – Раздел IV на Закона за 
устройство на територията. 

Съгласно чл.134, ал.(1) влезлите в сила Общи устройствени планове  могат 
да се изменят, когато: 

• настъпят съществени промени в обществено-икономическите и 
устройствените условия, при които е бил съставен планът; 

• възникнат нови държавни или общински нужди за обекти – собственост на 
държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 

• възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със 
средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, 
както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на 
инвестициите; 

• отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения 
за специални нужди на отбраната и сигурността на страната; 

• се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за 
предвижданията на плана. 

Проектите за изменения на общите устройствени планове се изработват, 
съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на 
Раздел III (виж т.3.4. „Процедиране на ОУПО”). 

Съгласно чл.20а от Наредба №8 измененията на ОУПО се правят на 
сравнителен чертеж, съдържащ извадка от действащия план и изменението на 
плана в мащаба на действащия план. Със задание се определят необходимите 
обем и съдържание на проучванията и придружаващите схеми. Измененията на 
ОУПО съдържат сравнителна таблица за пременените показатели. Върху 
действащия план се отбелязват по подходящ начин обхватът на изменението и 
данните за административния акт, с който е одобрено изменението. При повече 
изменения, водещи до неяснота и/или двусмислие, се изготвя копие на 
действащия план с отразените изменения и с описания на всички 
административни актове за първоначалния план и последвалите изменения. 

Измененията на ОУПО се изработват на хартиен носител и в цифров вид 
върху технически носител. 

  
3.6. Прилагане на ОУПО 

 
3.6.1. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО са неразделна част от 
плана и се изготвят в съответствие с действащата нормативна уредба на 
страната. В случаите, когато е налице необходимост от въвеждане на 
специален режим на устройство и контрол за дадени територии се изготвя и 
Раздел „Специфични правила и нормативи за прилагане на ОУПО”. Такива 
територии, съгласно Наредба №7, са: „територии или части от тях с особена 
териториалноустройствена защита и територии с режим на превантивна 
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устройствена защита”. Тези два вида територии са ясно формулирани и 
описани в § 5, т.4 и т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, според които: 

• „територии с особена териториалноустройствена защита” са 
защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, 
за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други 
територии със специфична характеристика, чиито режими на устройство и 
контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните 
територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), 
свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците 
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води – публична държавна собственост съгласно Закона за водите; 

• „територии с режим на превантивна устройствена защита” са 
определени с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени 
планове територии, които притежават висока природно-ландшафтна, 
екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със специален 
закон. 

Обхватът и режимът на устройството на тези два вида територии се 
определят с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени 
планове (в това число и ОУПО), съгласно чл.10, ал.(2) и ал.(3) на ЗУТ. 

Предвид наличието на множество територии в рамките на община Чупрене, 
които отговарят на цитираната по-горе формулировка на ЗУТ, за прилагането на 
ОУПО в тези територии следва да се разработят „Специфични правила и 
нормативи”, които да отговарят на следните основни изисквания:  

• да дефинират точно броя, вида, местоположението, границите и 
спецификата на териториите с особена териториалноустройствена защита и 
с режим на превантивна устройствена защита;  

• да регламентират специфичен устройствен режим за всяка една от тези 
територии, отговарящ най-добре на нейната специфика и отразяващ 
изискванията, заложени в съответната заповед за нейното обявяване или план за 
управление (ако има такива); 

• да параметрират допустимите дейности и ограничителните режими в 
тези територии, които да гарантират тяхното съхраняване и опазване; 

• да предвидят средствата за контрол на прилагането на „специфичните 
правила и нормативи” и начините за осъществяване на предвижданията, 
залегнали в тях, както и органа, оторизиран да контролира тяхното спазване. 

 
3.6.2. Механизъм за прилагане на ОУПО 

С влизането в сила на Общия устройствен план на общината приключва 
процесът по устройствено планиране на територията. 

За да се превърне обаче, тази устройствена разработка в реално 
работеща система за управление на урбанизационните процеси в общината, 
е необходимо нещо повече от наличие на Общ устройствен план. Необходимо 
е изработването на Рамкова програма за неговата реализация. Тази програма 
следва да структурира и илюстрира заложените в ОУПО урбанистични намеси 
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в отделните територии в ясна и логична схема за практическа реализация на 
идеите (фиг.2). 

Рамковата програма за реализация на ОУПО следва да се диференцира на 
отделни структурни програми, съответстващи на различните функционални 
направления - обитаване, труд, отдих и туризъм, обществено обслужване, 
техническа инфраструктура и други специфични тематични направления, 
характерни за разглежданата територия (по преценка на разработващия 
колектив). За реализацията на всяка една структурна програма е необходимо 
изготвянето и реализирането на определен набор от инвестиционни проекти. 

Конкретният брой и формулировка на отделните структурни програми и 
инвестиционни проекти зависи от спецификата и проблемите в разглежданата 
територия, но при всички случаи се запазва йерархичната връзка от общото 
към частното: Рамкова програма за реализация – Структурна програма – 
Конкретен инвестиционен проект. 

Реализацията на всеки самостоятелен инвестиционен проект спомага за 
реализацията на цялостната структурна програма, а тя от своя страна има своя 
принос за реализацията на Общия устройствен план на общината. 

За осъществяването на каквато и да било инвестиционна инициатива обаче, 
е необходимо да се разработи съответния набор от Подробни устройствени 
планове (ПУП) за дадената територия. Тези планове се изработват в съответствие 
с предвижданията на Общия устройствен план и целят да подпомогнат неговото 
пълноценно прилагане. За всеки отделен случай конкретната разновидност на 
ПУП (съгласно чл.110, ал.(1), т.1-5 от ЗУТ) се определя съобразно възникналите 
потребности. 

За обезпечаване на етапите на устройствено планиране (ОУПО и ПУП), 
както и за реализация на отделните инвестиционни намерения е необходимо 
осигуряването на съответните финансови средства. Основните източници на 
финансиране могат да бъдат групирани по следния начин: 

• средства от Държавния бюджет; 
• средства от Общинския бюджет; 
• средства от Оперативни програми на Европейските структурни фондове; 
• средства от публично-частни партньорства; 
• средства от частни лица; 
• други източници на финансиране. 
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Фиг.2. Механизъм за прилагане на ОУПО 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Общият устройствен план на община Чупрене (ОУПО) следва да 

координира действията на всички структури, които имат отношение към 
устройството и развитието на разглежданата територия. 

На първо място това са - Общинският съвет, Кметът на община Чупрене и 
Общинската администрация, които провеждат политиката по устройствено 
планиране на общинско ниво. 

Освен тях, в процеса на управление на урбанизационните процеси в 
общината се включват и други структури на местното самоуправление и 
местната администрация, гражданите и неправителствените организации, 
бизнесът и частният сектор. 

При изработването на ОУПО следва да се осигурят необходимите условия за 
прилагането на интегриран подход за устойчиво социално-икономическо, 
пространствено и инфраструктурно развитие на общинската територия. 

С оглед осигуряване на безпрепятственото и успешно прилагане на плана 
следва да се разработи и Рамкова програма за неговата реализация. 

Подобна програма за реализация следва да бъде изготвяна за всеки 
следващ мандат от управлението на местната власт. По този начин органите 
на местното самоуправление и местната администрация се ангажират да 
изпълнят набор от конкретни цели и задачи, заложени в ОУПО. Контролът върху 
прилагането на Програмата за реализация на ОУПО следва да се осъществява 
посредством представянето на ежегодни доклади за изпълнението на плана 
пред съответните оторизирани органи и гражданското общество. 

Основна роля в този процес играе Кметът на общината. Тази теза е заложена 
и в нормативната уредба на страната. Съгласно чл.127, ал.(9) от ЗУТ „Кметът на 
общината представя за приемане от Общинския съвет ежегоден доклад за 
изпълнението на Общия устройствен план на общината и прави предложения 
за изменение на плана, ако такова се налага.” 

Наличието на Програма за реализация на ОУПО гарантира успешното 
прилагане на плана през целия жизнен цикъл на прогнозния му хоризонт на 
действие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планово задание и Опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене  120 

 

5. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Законови документи 

• Закон за устройство на територията; 
• Закон за регионалното развитие; 
• Закон за опазване на околната среда; 
• Закон за защитените територии; 
• Закон за културното наследство; 
• Закон за биологичното разнообразие; 
• Закон за водите; 
• Закон за горите; 
• Закон за енергетиката; 
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд; 
• Закон за опазване на земеделските земи; 
• Закон за туризма; 
• Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 
• Закон за пътищата; 
• други законови документи. 

 
Подзаконови нормативни актове 

• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие; 
• Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; 
• Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността 

върху горите и земите от горския фонд; 
• Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи; 
• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони; 
• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове; 
• Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии; 
• Заповед №РД-02-14-2021/14.08.2012г. на Министъра на регионалното 

развитие за определяне на критерии и показатели за категоризиране на 
общините, кметствата, районите и населените места в Р България; 

• други подзаконови нормативни документи. 
 

Общинска администрация - Чупрене 
• Регионален план за развитие на Северозападен район – 2014-2020г.; 
• Областна стратегия за развитие на област Видин – 2014 – 2020г.; 
• Общински план за развитие на община Чупрене – 2014-2020г.; 
• Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Видин; 
• Стратегия за развитие на социалните услуги в община Чупрене; 
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• Програма за опазване на околната среда в община Чупрене; 
• Програма за управление на дейностите по отпадъците в община 

Чупрене; 
• План за защита на населението при бедствия в община Чупрене; 
• други документи, имащи отношение към развитието на община 

Чупрене. 
 

Други източници на информация 
• Национален статистически институт (НСИ); 
• Министерство на земеделието и храните (МЗХ); 
• Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН); 
• Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН); 
• Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана; 
• Областна дирекция „Земеделие” – Видин; 
• Областно пътно управление – Видин; 
• „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Видин; 
• други източници на информация. 

 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение №1 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Върбово 
ЕКАТТЕ  12797,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниво /орна земя/ 1932   3453,368 
1112 Зеленчукови култури 87     38,152 
1200 Трайни насаждения 1      3,093 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 85    115,404 
1230 Изоставени територии за трайни насаждения 29   1645,727 
1239 Гори в земеделски земи 104    562,036 
1300 Естествени ливади 763   2318,352 
1400 Пасища, мери 387   2246,195 
1401 Пасища с храсти 184   3926,028 
1612 Овцеферми 3     34,789 
1700 Полски пътища 101    373,323 
1922 Храсти 18     78,582 
2100 Дървопроизводителни горски площи 20    739,169 
2110 Залесени горски територии 344  19708,109 
2221 Поляни 1      3,651 
2222 Горски пътища 6     27,212 
2226 Нелесопригодни голини 1      2,163 
2227 Нелесопригодни площи - дървесна, храстова растителност 3     51,765 
3000 Територии, заети от населени места 1    640,084 
4110 Водни течения 8     25,413 
4111 Вътрешни реки 33     45,195 
4411 Язовирни езера 1      5,658 
4412 Водоеми 1      0,834 
4511 Напоителни канали 2      2,665 
4800 Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 1      0,912 
4911 Отдалечени от водно течение предпазни диги 1      0,687 
6115 Пътища IV клас 5    125,698 
7141 Скални образувания 4   4458,276 
8100 Скали 45    446,701 
8410 Дерета 32    133,220 

Общо: 4203 41212,461 
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Приложение №2 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Горни Лом 
ЕКАТТЕ  16571,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 75    958,499 
1112 Зеленчукови култури 460    378,267 
1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 4     21,922 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 88    107,327 
1230 Изоставени територии за трайни насаждения 7     51,289 
1239 Гори в земеделски земи 6     30,752 
1300 Естествени ливади 1795   9342,977 
1400 Пасища, мери 1564  11953,253 
1401 Пасища с храсти 67   8314,117 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
5     41,182 

1570 Стопански дворове 1      3,860 
1600 Животновъдни комплекси и ферми 1      5,782 
1611 Кравеферми 1      1,615 
1612 Овцеферми 2     19,095 
1700 Полски пътища 18     62,283 
1710 Полски пътища 366   1223,648 
1922 Храсти 39    192,823 
1929 Други територии заети от селско стопанство 91    408,933 
2100 Дървопроизводителни горски площи 1362  46604,764 
2222 Горски пътища 2      1,442 
2223 Просеки 1      2,712 
3000 Територии, заети от населени места 1    836,417 
3311 Производство на електроенергия 11     35,957 
3319 Други терени за производство на енергия и енерг. продукти 1      2,218 
3341 Дърводобивна и дървообработваща промишленост 4     38,744 
3380 Други промишлени територии 4    413,065 
4100 Водни течения 7      3,520 
4111 Вътрешни реки 180    122,017 
4400 Изкуствени водни басейни 1      0,434 
4412 Водоеми 1      0,676 
4417 Басейни с резервна вода /пром. предприятия и спец. терени/ 1      9,606 
4519 Друг вид канали 48    108,647 
4800 Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 1      0,946 
4910 Други територии, заети от водни площи и водни течения 1      0,422 
5310 Насипи 1      5,731 
6115 Пътища IV клас 2     76,297 
7110 Резервати 1   1544,006 
7231 Детски лагери 2     28,735 
8100 Скали 35     61,143 
8400 Дерета, оврази, ями 59    149,660 
8410 Дерета 1      3,256 
8430 Ями 1      0,143 

Общо: 6318 83168,179 
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Приложение №3 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Долни Лом 
ЕКАТТЕ  22424,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 466   2768,284 
1112 Зеленчукови култури 135     50,648 
1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 1      0,383 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 316    191,455 
1239 Гори в земеделски земи 3     24,400 
1300 Естествени ливади 1432   4908,838 
1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани естествени ливади 1    116,296 
1400 Пасища, мери 648   4852,633 
1401 Пасища с храсти 5    142,423 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
17     52,707 

1550 Складове за обслужване на селското стопанство 1      0,380 
1570 Стопански дворове 1      4,543 
1610 Животновъдни комплекси и ферми 3      8,771 
1612 Овцеферми 2      6,986 
1700 Полски пътища 7     12,828 
1710 Полски пътища 152    347,865 
1900 Други територии, заети от селското стопанство 1      0,494 
1922 Храсти 57    125,154 
1929 Други територии заети от селско стопанство 47    238,482 
2100 Дървопроизводителни горски площи 721  24241,969 
2222 Горски пътища 6     41,433 
3000 Територии, заети от населени места 1    618,081 
3311 Производство на електроенергия 1      1,504 
3436 Гробища 1     11,994 
4100 Водни течения 2      8,058 
4111 Вътрешни реки 4     38,694 
4510 Канали 1      0,488 
4612 Извори каптирани 2      2,965 
6100 Междуселищна пътна транспортна мрежа 1     36,029 
6115 Пътища IV клас 3     64,202 
7140 Природни забележителности 1      2,000 
7141 Скални образувания 1    559,311 
8100 Скали 18    222,294 
8400 Дерета, оврази, ями 10     44,302 
8410 Дерета 28     58,852 

Общо: 4096 39805,744 
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Приложение №4 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Протопопинци 
ЕКАТТЕ  58671,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 1080   4710,893 
1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 1      7,354 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 5     10,739 
1300 Естествени ливади 154    581,673 
1400 Пасища, мери 223   1041,999 
1401 Пасища с храсти 22    213,928 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
6     27,871 

1610 Животновъдни комплекси и ферми 5     13,984 
1700 Полски пътища 3     14,224 
1710 Полски пътища 104    257,476 
2100 Дървопроизводителни горски площи 360   2955,757 
2222 Горски пътища 1      4,833 
2223 Просеки 20     52,620 
3000 Територии, заети от населени места 1    299,782 
3399 Други складови територии 2    295,996 
3436 Гробища 2      5,768 
4111 Вътрешни реки 12     88,478 
4511 Напоителни канали 5      3,415 
6115 Пътища IV клас 2     43,000 
6170 Територии на сгради и съоръжения за поддържане на пътища 1      7,281 
8400 Дерета, оврази, ями 2      0,806 
8410 Дерета 10    104,704 
8500 Мочурища 1      0,367 

Общо: 2022 10742,948 
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Приложение №5 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Репляна 
ЕКАТТЕ  62493,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 856   3089,256 
1112 Зеленчукови култури 50     30,264 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 222    179,818 
1300 Естествени ливади 1269   4044,249 
1332 Изоставени силно наклонени и ерозирани естествени ливади 1    617,009 
1400 Пасища, мери 598   3064,638 
1401 Пасища с храсти 48   1058,559 
1530 Силажовместилища 1      3,852 
1570 Стопански дворове 2     29,034 
1590 Други територии, заети от производствени бази на селското 

стопанство 
1      1,027 

1612 Овцеферми 3     12,981 
1700 Полски пътища 3     75,854 
1710 Полски пътища 161    531,809 
1922 Храсти 9   1048,781 
1929 Други територии заети от селско стопанство 1      1,074 
2100 Дървопроизводителни горски площи 690  15961,772 
2123 Сечища 1      8,498 
2200 Недървопроизводителни горски площи 1      2,111 
3000 Територии, заети от населени места 1    485,560 
3319 Други терени за производство на енергия и енерг. продукти 1      0,964 
4100 Водни течения 23     17,844 
4800 Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 1      2,023 
4910 Други територии, заети от водни площи и водни течения 1      0,627 
6115 Пътища IV клас 2     74,913 
6660 Съобщителни проводи и съоръжения 1      1,495 
7110 Резервати 4   4931,440 
7141 Скални образувания 3   1974,728 
8100 Скали 45    296,251 
8400 Дерета, оврази, ями 23    152,728 

Общо: 4022 37699,159 
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Приложение №6 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Средогрив 
ЕКАТТЕ  68518,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 1460   6346,062 
1200 Трайни насаждения 1      1,160 
1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 2     10,994 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 83    130,002 
1230 Изоставени територии за трайни насаждения 2     10,100 
1239 Гори в земеделски земи 18     83,092 
1300 Естествени ливади 306   1516,577 
1400 Пасища, мери 323   1822,030 
1401 Пасища с храсти 30    306,873 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
7     18,571 

1700 Полски пътища 96    360,289 
1922 Храсти 17     61,591 
2100 Дървопроизводителни горски площи 195   1852,774 
2110 Залесени горски територии 477   8274,159 
2220 Други недървопроизводителни горски площи 49    427,908 
2221 Поляни 2     13,667 
2223 Просеки 15     24,024 
2226 Нелесопригодни голини 1     23,996 
3000 Територии, заети от населени места 1    705,104 
3431 Спортни терени 1      7,471 
3436 Гробища 1      9,996 
4100 Водни течения 1     60,550 
4110 Водни течения 2     10,787 
4111 Вътрешни реки 1      0,387 
4512 Отводнителни канали 7      3,272 
6115 Пътища IV клас 2     59,061 
8100 Скали 2     44,825 
8300 Сипеи 1      0,762 
8410 Дерета 1      2,409 

Общо: 3104 22188,493 
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Приложение №7 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село Търговище 
ЕКАТТЕ  73612,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 1205   4051,982 
1112 Зеленчукови култури 1      0,431 
1211 Овощни насаждения /нетерасирани/ 2      5,721 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 13     63,542 
1229 Територии, използвани за други трайни насаждения 21     52,109 
1300 Естествени ливади 388   1458,324 
1310 Използвани естествени ливади 3    133,590 
1400 Пасища, мери 621   3540,893 
1401 Пасища с храсти 63    914,994 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
1     16,412 

1610 Животновъдни комплекси и ферми 1      2,841 
1700 Полски пътища 5     34,635 
1710 Полски пътища 144    325,504 
1922 Храсти 6     61,098 
1929 Други територии заети от селско стопанство 1    494,221 
2100 Дървопроизводителни горски площи 503   8329,627 
2200 Недървопроизводителни горски площи 4     21,064 
2221 Поляни 2      3,969 
2222 Горски пътища 7      3,778 
2223 Просеки 1      5,534 
3000 Територии, заети от населени места 1    449,851 
3100 Жилищни територии 1      1,847 
3364 Хранително-вкусова промишленост 1      4,758 
3436 Гробища 1      6,562 
3900 Друг вид терени със селищен характер 2      1,882 
4110 Водни течения 1      6,771 
4111 Вътрешни реки 7     50,665 
4411 Язовирни езера 1     43,780 
4511 Напоителни канали 3      6,931 
4800 Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 2      2,226 
6115 Пътища IV клас 2     71,147 
7141 Скални образувания 3   1573,808 
8000 Територии, заети от скали и пясъци 13    120,239 
8400 Дерета, оврази, ями 2      6,735 
8410 Дерета 51    196,141 

Общо: 3083 22063,612 
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Приложение №8 
Баланс на територията по начин на трайно ползване на село  Чупрене 
ЕКАТТЕ  81757,   община  ЧУПРЕНЕ,  област  ВИДИН дата: 27.05.2014г. 
 

Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

1100 Ниви /орна земя/ 3020   6695,110 
1112 Зеленчукови култури 249    215,249 
1140 Изоставени орни земи 1      0,998 
1142 Силно наклонени и ерозирани орни земи 2      4,128 
1150 Затревени ниви 72    220,830 
1212 Овощни насаждения /терасирани/ 1      2,627 
1213 Лозови насаждения /нетерасирани/ 235    240,400 
1300 Естествени ливади 618   1418,992 
1310 Използвани естествени ливади 221    322,791 
1400 Пасища, мери 3511   9825,538 
1401 Пасища с храсти 31     95,140 
1500 Стопански дворове и производствени бази на селското 

стопанство 
4     48,349 

1570 Стопански дворове 4     12,040 
1612 Овцеферми 12     37,664 
1619 Други животновъдни комплекси 1      7,577 
1700 Полски пътища 535   1012,783 
1710 Полски пътища 36     84,071 
1920 Други територии, заети от селско стопанство 3     13,247 
1922 Храсти 12     28,357 
1929 Други територии, заети от селско стопанство 166   2066,066 
2100 Дървопроизводителни горски площи 1525  40643,109 
2110 Залесени горски територии 1     82,513 
2222 Горски пътища 6     17,972 
2224 Дворни места на горското стопанство, животновъдни ферми 2      2,164 
2310 Горски пътища 1      1,867 
3000 Територии, заети от населени места 1   1197,554 
3311 Производство на електроенергия 2      4,748 
3390 Складови терени 1     11,987 
3436 Гробища 1     19,854 
4100 Водни течения 1      5,335 
4111 Вътрешни реки 20    159,096 
4500 Канали 4      8,593 
4800 Територии на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 5     13,572 
4919 Други територии, заети от водни площи и водни течения 1      4,824 
5300 Насипи 3      4,582 
6100 Междуселищна пътна транспортна мрежа 5    105,223 
6114 Пътища III клас 2     47,291 
6115 Пътища IV клас 1      0,651 
6120 Местни пътища 3      5,085 
7110 Резервати 31   5453,702 
7231 Детски лагери 1      4,944 
8100 Скали 1     68,663 
8300 Сипеи 2      2,804 
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Номер Наименование НТП Брой 
имоти 

Общо 
площ в дка 

8400 Дерета, оврази, ями 62    190,339 
8410 Дерета 13     26,654 

Общо: 10429 70435,083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планово задание и Опорен план за изработване на Общ устройствен план на община Чупрене  131 

 

Приложение №9 
Списък с пътищата от Републиканската пътна мрежа (РПМ) в община Чупрене, 
съгласно данните, предоставени от Областно пътно управление (ОПУ) – Видин 
(Агенция „Пътна инфраструктура”) 

 
1. Път: III - 102 

Трасе: Бела – Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана 
Дължина: 3,000 км – от км 22+000 до км 25+000 
Натоварване на пътния участък: леко 
Състояние на пътната настилка: добро 
 

2. Път: III - 102 
Трасе: Бела – Белоградчик – Долни Лом – граница Монтана 
Дължина: 14,400 км – от км 29+000 до км 43+400 
Натоварване на пътния участък: леко 
Състояние на пътната настилка: добро 
  

3. Път: III - 114 
Трасе: Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – 
м.”Бялата вода”  
Дължина: 24,100 км – от км 48+000 до км 72+100 
Натоварване на пътния участък: леко 
Състояние на пътната настилка: добро – 1,600 км 
 средно – 1,400 км 
 лошо – 21,100 км 

 
 
Забележка: 

Обща дължина на пътищата от Републиканска пътна мрежа на територията 
на община Чупрене – 41,500 км. Застъпване на път III – 102 и път III – 114 – 1,600 км. 
Коригирана дължина на пътищата от РПМ в общината – 39,900 км. 

Предстои рехабилитация на път III – 114 /с трасе Лом – Сталийска махала – 
Дондуково – Дреновец – Ружинци – м.”Бялата вода”/ от км 49+000 до км 62+390 
(обща дължина на участъка, подлежащ на рехабилитация – 13,390 км). 
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Приложение №10 
Списък с общинските пътища на територията на община Чупрене, съгласно 
данните, предоставени от Общинска администрация – Чупрене 

 
1. Път: VID - 1180 

Трасе: III - 102 – Махала Бостаните – Върбово – Чупрене /III – 114/ 
Дължина: 10,400 км – от км 0+000 до км 10+400 
Ширина на пътното платно: 5 - 5,5 м 
Банкети: 0,4 - 0,5 м (на места липсват)  
Състояние на пътната настилка: лошо 
 

2. Път: VID - 1181 
Трасе: Репляна – Долни Лом 
Дължина: 9,500 км – от км 0+000 до км 9+500 
Ширина на пътното платно: 6 м 
Банкети: 0,5 м (на места липсват)  
Състояние на пътната настилка: добро 
 

3. Път: VID - 1182 
Трасе: Долни Лом – Горни Лом 
Дължина: 10,000 км – от км 0+000 до км 10+000 
Ширина на пътното платно: 6 м 
Банкети: 0,5 м (на места липсват)  
Състояние на пътната настилка: добро 
 
 

Забележка: 
Обща дължина на общинските пътища на територията на община Чупрене – 

29,900 км, съгласно данните, предоставени от Общинската администрация. 
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Приложение №11 
Списък със защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР), предоставен от РИОСВ – Монтана 
 

1. Тип:                Защитена зона (ЗЗ) 
Име на ЗЗ: „Западен Балкан” 
Код на ЗЗ: BG 0002002 
Документ за обявяване: Заповед №РД-119/09.02.2012г. (ДВ, бр.20/2012г.) 
 за обявяване на МОСВ 
 Заповед №РД-68/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/2013г.) 
 за изменение на заповедта за обявяване 
Директива: Директива за птиците 
Обхват: всички землища в община Чупрене 

 
2. Тип:                Защитена зона (ЗЗ) 

Име на ЗЗ: „Западна Стара планина и Предбалкан” 
Код на ЗЗ: BG 0001040 
Документ за обявяване: Не е обявена 

 Включена е в списъка на защитените зони с 
  Решение №661/16.10.2007г. (ДВ, бр.85/2007г.) 

 на Министерски съвет 
Директива: Директива за хабитатите 
Обхват: всички землища в община Чупрене 
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Приложение №12 
Списък със защитените територии, съгласно Закона за защитените територии 
(ЗЗТ), предоставен от РИОСВ - Монтана 
 

I. Резервати (Р) 
 

1. Наименование:       „Чупрене” 
№ в ДР: 80 
Документ за обявяване: Заповед №358/09.02.1973г. (ДВ, бр.21/1973г.), 
 Заповед №506/11.07.1979г. (ДВ, бр.65/1979г.) 
 на КОПС за разширение 
 Заповед №РД-101/21.02.2011г. (ДВ, бр.26/2011г.) 
 за актуализация на площта 
Местонахождение: Западна Стара планина 
 на север и юг от прохода „Свети Никола” 
 (община Чупрене и община Белоградчик) 
Площ:  936,5 ха (при обявяването през 1973г.) 
 1439,2 ха (при разширението през 1979г.) 
 14519,935 дка (при актуализацията на площта 
 през 2011г.) 
Характеристика: Естествена смърчова гора 
 и наличие на защитени видове 
 (обикновен тритон, сокерица, жълт планински 
 крем, тинтява и др.) 
Забележка: Със Заповед №887/1986г. на КОПС (ДВ, бр.83 от 
 1986г.) около резервата е обявена Буферна 
 зона (БЗ) с площ от 542,3 ха, която с Протокол от 
 27.04.2001г. е собственост на МОСВ. 

 
II. Защитени местности (ЗМ) 

 
1. Наименование:       „Чупренски буки” 

№ в ДР: 491 
Документ за обявяване: Заповед №РД-509/12.07.2007г. (ДВ, бр.72/2007г.), 
 Заповед №РД-216/12.03.2012г. (ДВ, бр.3/2012г.) 
 за актуализация на площта 
Местонахождение: с.Чупрене, с.Горни Лом, с.Репляна 
 (община Чупрене) 
 с.Стакевци 
 (община Белоградчик) 
Площ:  542,3 ха (при обявяването през 2007г.) 
 5530,604 дка (при актуализацията на площта 
 през 2012г.) 
Характеристика: Прекатегоризирана Буферна зона (БЗ) 
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2. Наименование:       „Миджур” 
№ в ДР: 522 
Документ за обявяване: Заповед №РД-136/23.02.2009г. (ДВ, бр.36/2009г.), 
 Заповед №РД-31/17.01.2012г. (ДВ, бр.14/2012г.) 
 за увеличаване на площта 
Местонахождение: с.Горни Лом - под връх Миджур 
 (община Чупрене) 
Площ:  1509,144 дка (при обявяването през 2009г.) 
 1593,092 дка (при увеличаването на площта 
 през 2012г.) 
Характеристика: Запазване на характерен ландшафт 
 от високопланински пасища и скални зъбери; 
 местообитание на защитени и редки 
 растителни видове 
 (петниста сверция, жълт планински крем, 
 нарцисовидна съсънка, алпийски повет и др.) 

 
III. Природни забележителности (ПЗ) 

 
1. Наименование:       „Леви и десни сухи печ” 

№ в ДР: 249 
Документ за обявяване: Заповед №1187/19.04.1976г. (ДВ, бр.44/1976г.) 
 на МГОПС  
Местонахождение: с.Долни Лом – м. „Сухото поле” 
 (община Чупрене) 
Площ:  0,2 ха (при обявяването през 1976г.) 
Характеристика: Пещери 
 с много галерии и образувания 
Забележка: Изследвана от обсерваторията „Поломието”, 
 консервирана 
 

2. Наименование:       „Гардата” 
№ в ДР: 540 
Документ за обявяване: Заповед №РД-106/02.02.2010г. (ДВ, бр.26/2010г.) 
 на МОСВ  
Местонахождение: с.Протопопинци – до реката 
 (община Чупрене) 
Площ:  8,973 дка (при обявяването през 2010г.) 
Характеристика: Скални брегове с водоскоци 
 на река Чупренска 
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Приложение №13 
Списък с недвижимите културни ценности на територията на община Чупрене, 
съгласно извадка от регистъра, предоставена от Националния институт за 
недвижимо културно наследство (НИНКН) – по землища на населени места 
 

I. Върбово 
 

1. Наименование: Църква „Свети Йоан Кръстител” 
Адрес: с.Върбово, ул.”I” 
Кадастрални данни: УПИ I, пл.№219, кв.13  
Деклариран: Писмо №4956/17.11.1975г. 
Обявен: ДВ, бр.69/1927г., бр.54/1973г. 
Вид: народна старина, архитектурно-художествен 
Категория: национално значение 
 

II. Горни Лом 
 

1. Наименование: Църква „Света Параскева” 
Адрес: с.Горни Лом, ул.”II” №18 
Кадастрални данни: УПИ X, пл.№341, кв.18  
Деклариран: Списък от 02.12.1971г. / Писмо №4956/17.11.1975г. 
Обявен: ДВ, бр.221/1927г., бр.54/1973г. 
Вид: народна старина, архитектурно-художествен 
Категория: национално значение 
 

2. Наименование: Къща на Костадин Стоянов 
Адрес: с.Горни Лом 
Кадастрални данни: УПИ V, пл.№462, кв.28  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
III. Долни Лом 

 
1. Наименование: Църква „Света Троица” 

Адрес: с.Долни Лом, ул.”Димитър Благоев” №5 
Кадастрални данни: УПИ XXII, пл.№227, кв.23 
Деклариран: Списък от 03.09.1973г. / Писмо №4956/17.11.1975г. 
Вид: художествен 
 

2. Наименование: Къща на Ветка Крумова Кадийска 
Адрес: с.Долни Лом, ул.”Чайка” №43 
Кадастрални данни: УПИ I, III, пл.№317, кв.7  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
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3. Наименование: Къща на Георги Татаров 
Адрес: с.Долни Лом, ул.”Димитър Благоев” №40 
Кадастрални данни: УПИ XXX, пл.№411, кв.19  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
4. Наименование: Къща на Еленко Мих. Ячков 

Адрес: с.Долни Лом, ул.”Димитър Благоев” №27 
Кадастрални данни: УПИ VI, пл.№341, кв.19  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
5. Наименование: Къща на Костадинка Еленкова Тодорова 

Адрес: с.Долни Лом, ул.”Л. Димитрова” №25 
Кадастрални данни: УПИ XVII, пл.№337, кв.19  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
6. Наименование: Къща на Ефтим Мирков Татаров 

Адрес: с.Долни Лом, ул.”Миджур” №13 
Кадастрални данни: УПИ III, пл.№121, кв.33  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
7. Наименование: Въстанически лагер от 1850г. 

Адрес: с.Долни Лом, м.”Водни дол” (югоизточно) 
Обявен: ДВ, бр.94/1972г. 
Вид: исторически 
Категория: за сведение 

 
IV. Протопопинци 

 
1. Наименование: Църква „Свети Николай” 

Адрес: с.Протопопинци, ул.”XIV” 
Кадастрални данни: УПИ IX, пл.№17, кв.22  
Деклариран: Списък от 03.09.1973г. / Писмо №4956/17.11.1975г. 
Обявен: ДВ, бр.221/1927г. 
Вид: народна старина, художествен 
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V. Репляна 
 

1. Наименование: Църква „Свети Георги” 
Адрес: с.Репляна, ул.”I” №18 
Кадастрални данни: пл.№187, кв.24  
Деклариран: Списък от 03.09.1973г. / Писмо №4956/17.11.1975г./ Писмо 
№6095/25.11.1975г. 
Вид: художествен 
 

2. Наименование: Къща на Яким Шунин  
Адрес: с.Репляна, ул.”VII” №11 
Кадастрални данни: УПИ XIV, пл.№190, кв.10  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

3. Наименование: Къща на Михаил Пенин  
Адрес: с.Репляна, ул.”IV” №27 
Кадастрални данни: УПИ III, пл.№384, кв.41  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

4. Наименование: Къща на Анто Огореличов  
Адрес: с.Репляна, ул.”II” №23 
Кадастрални данни: УПИ V, пл.№148, кв.4 
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
VI. Средогрив 

 
1. Наименование: Църква „Свето Възнесение”  

Адрес: с.Средогрив, ул.”VII” №28 
Кадастрални данни: УПИ I, пл.№262, кв.45 
Деклариран: Списък от 03.09.1973г. / Писмо №4956/17.11.1975г. 
Вид: художествен 

 
2. Наименование: Къща на Асен Тодоров Филипов  

Адрес: с.Средогрив, ул.”XIV” №2 
Кадастрални данни: УПИ IV, пл.№118, кв.12 
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
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3. Наименование: Къща на Кирил Трифонов Цветков  
Адрес: с.Средогрив, ул.”XIV” №5 
Кадастрални данни: УПИ II, пл.№80, кв.11 
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

4. Наименование: Къща на Иван Георгиев Вълчев  
Адрес: с.Средогрив, ул.”VII” №15 
Кадастрални данни: УПИ VII, пл.№265, кв.35 
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

5. Наименование: Място на сражение от 1850г. 
Адрес: с.Средогрив (500м) 
Обявен: ДВ, бр.94/1972г. 
Вид: исторически 
Категория: местно значение 

 
VII. Търговище 

 
1. Наименование: Църква „Свети Николай” 

Адрес: с.Търговище, ул.”VII” №16 
Кадастрални данни: УПИ II, пл.№260, кв.35  
Деклариран: Писмо №4956/17.11.1975г. 
Обявен: ДВ, бр.39/1973г. 
Вид: архитектурно-художествен 
Категория: национално значение 
 

2. Наименование: Къща на Иван Костадинов Мишин 
Адрес: с.Търговище, ул.”X” №19 
Кадастрални данни: УПИ II, пл.№42, кв.6  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

3. Наименование: Къща на Асен Гаврилов Танюрков 
Адрес: с.Търговище, ул.”VII” №48 
Кадастрални данни: УПИ I, пл.№119, кв.20 
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
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4. Наименование: Къща на Иван Цветков Мишин 
Адрес: с.Търговище, ул.”X” №4 
Кадастрални данни: УПИ I, пл.№60, кв.10  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
5. Наименование: Къща на Сава Георгиев Маджаров 

Адрес: с.Търговище, ул.”VII” №146 
Кадастрални данни: УПИ VII, пл.№146, кв.12  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

6. Наименование: Къща на Александър Василев Димитров 
Адрес: с.Търговище, ул.”VI” №8 
Кадастрални данни: УПИ II, пл.№131, кв.15  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

7. Наименование: Валявицата на Иван Ицов Къчин 
Кадастрални данни: пл.№395,396  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 

 
VIII. Чупрене 

 
1. Наименование: Църква „Свети Николай” 

Адрес: с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” №53 
Кадастрални данни: пл.№853, кв.40  
Деклариран: Списък от 02.12.1971г. / Писмо №4956/17.11.1975г. 
Вид: художествен 

 
2. Наименование: Къща на Славчо Драганов 

Адрес: с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” №91А 
Кадастрални данни: пл.№590, кв.58  
Обявен: ДВ, бр.37/1970г. 
Вид: исторически 
Категория: местно значение 
 

3. Наименование: Къща на Мика Павловска 
Адрес: с.Чупрене, ул.”XXII” №4 
Кадастрални данни: пл.№818, кв.50  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
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4. Наименование: Къща на Любен Друмчев 
Адрес: с.Чупрене, ул.”XVIII” №16 
Кадастрални данни: пл.№788, кв.48  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

5. Наименование: Къща на Александър Николов Некичов 
Адрес: с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” №44 
Кадастрални данни: пл.№755, кв.34  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

6. Наименование: Лобно място на септемврийци 
Адрес: с.Чупрене, м.”Буков дол”, шосето за Търговище (2км северно) 
Обявен: ДВ, бр.37/1970г. 
Вид: исторически 
Категория: местно значение 
 

7. Наименование: Часовникова кула 
Адрес: с.Чупрене, ул.”Асен Балкански” №53 
Кадастрални данни: УПИ I, кв.40  
Деклариран: Писмо №2837/13.08.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

Забележка: 
Две от посочените в списъка на НИНКН недвижими културни ценности (НКЦ) са в 
категорията „свалени”. Това са: 
 

1. Наименование: Къща 
Адрес: с.Горни Лом 
Кадастрални данни: УПИ XII, кв.44  
Свален: Писмо №1909/03.06.1976г. 
Вид: архитектурно-строителен 
 

2. Наименование: Място на сражение от 1923г. 
Адрес: с.Долни Лом, м.”Суха падина” (2км североизточно)  
Обявен: ДВ, бр.37/1970г. 
Свален: ДВ, бр.91/1992г. 
Вид: исторически 
Категория: за сведение 
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Приложение №14 
Списък с археологическите обекти на територията на община Чупрене, които 
са регистрирани в АКБ (Археологическата карта на България), съгласно 
данните, предоставени от НАИМ-БАН (Националния археологически институт с 
музей при БАН) – по землища на населени места 
 

I. Върбово 
 

1. Вид: Крепости - убежища 
Хронология: Късна Античност 
Съоръжения: Струпвания, керемиди, съдове, тухли 
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 1 дка 
Местоположение: с.Върбово, м.”Клюна” 
Локализация спрямо населено място: Разст. 2,6 км СИ, Азимут 78° 
Кадастрален номер: 05.37.12797   
Регистрационна карта: 0100035 
История на проучването: Експедиция „Чупрене” 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 

 
2. Вид: Манастир 

Хронология: Средновековие 
Съоръжения: Стени 
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 1 дка 
Местоположение: с.Върбово, м.”Манастирището” 
Локализация спрямо населено място: Разст. 6,3 км СИ, Азимут 40° 
Кадастрален номер: 05.37.12797  
Регистрационна карта: 0100019 
История на проучването: Теренни издирвания 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 

 
3. Вид: Селище в пещера 

Хронология: Палеолит, Ранножелязна епоха 
Съоръжения: Керамични, кремъчни, животински кости 
Площ: 1 дка  
Местоположение: с.Върбово 
Локализация спрямо населено място: Разст. 1,7 км С-СЗ, Азимут 356° 
Кадастрален номер: 05.37.12797 
История на проучването: Сондажни проучвания в пещера Големи печ, 
община Чупрене през 2007г.(ръководител на проучването – С. Иванова) и 
2008г.(ръководител на проучването – С. Танева) 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 
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II. Долни Лом 
 

1. Вид: Крепости - убежища 
Хронология: Късна Античност 
Съоръжения: Струпвания, стени, съдове, тухли 
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 1 дка 
Местоположение: с.Долни Лом, м.”Малаглама” 
Локализация спрямо населено място: Разст. 0,850 км ЮЗ-З, Азимут 260° 
Кадастрален номер: 05.37.22424   
Регистрационна карта: 0100063 
История на проучването: Теренни издирвания, 1987г. 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 

 
III. Протопопинци 

 
1. Вид: Манастир 

Хронология: Средновековие 
Съоръжения: Съдове 
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 1 дка 
Местоположение: с.Протопопинци, м.”Манастирището” 
Локализация спрямо населено място: Разст. 0,7 км ЮЗ, Азимут 207° 
Кадастрален номер: 05.37.58671  
Регистрационна карта: 0100103 
История на проучването: Теренни издирвания, 1987г. 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 

 
IV. Репляна 

 
1. Вид: Кастели 

Хронология: Античност 
Съоръжения: Стени, съдове 
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 6 дка 
Местоположение: с.Репляна, м.”Глама”  
Локализация спрямо населено място: Разст. 0,4 км С-СИ, Азимут 8° 
Кадастрален номер: 05.37.62493  
Регистрационна карта: 0100111 
История на проучването: Теренни издирвания, Ив.Балкански, А.Малкочев 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 
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V. Търговище 
  

1. Вид: Крепости - убежища 
Хронология: Късна Античност 
Съоръжения: Струпвания, съдове, тухли  
Находки: Равномерно разпръснати находки 
Площ: 1 дка 
Местоположение: с.Търговище, м.”Болован” 
Локализация спрямо населено място: Разст. 1,8 км И-ЮИ, Азимут 96° 
Кадастрален номер: 05.37.73612  
Регистрационна карта: 0100124 
История на проучването: Теренни издирвания, 1987г. 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение 
 
 

Забележка: 
Данните са предоставени от НАИМ-БАН и представляват справка от тяхната 

автоматизирана информационна система Археологическа карта на България 
(АИС АКБ). Повечето от регистрационните карти за археологическите обекти от 
община Чупрене са изготвени в началото на 1993г. Поради тази причина голяма 
част от тях са с приблизителна локализация и без прецизен картен материал. 
Затова при някои от обектите местоположението е указано приблизително. 
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