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                   Общинският план за развитие е средносрочен 
документ  ,  определящ  целите  и  приоритетите  за 
развитието на общината, както и финансовите ресурси 
за неговата реализация.
                    Планът за развитие е разработен съгласно 
изискванията и предвижданията на Областния план за 
регионално развитие 2000-2006г.
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          1  .     УВОД  
1.1.Обща част

               Законът  за  регионално развитие,  в  сила  от  20.02.2004 г.  формулира 
регионалното  развитие  като  процес  на  формиране  и  осъществяване  на  политика  за 
постигане  на  балансирано  и  устойчиво  развитие  на  административно-териториални 
единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България. 
               Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и 
приоритетите  за  развитие  на  общината,  както  и  финансовите  ресурси  на  неговата 
реализация.
                До края на 90-те години община Чупрене /както и България като цяло/ се е 
ръководила от  директивни планове за развитие,  отразяващи идеите   на централната 
държавна  власт.  Демократизацията  на  обществото  отхвърля  идеята  за  подобен  тип 
планиране, но това довежда до липса на каквото и да е планиране във всички степени 
на  управление  и  сфери  на  обществения  живот.  Към  момента   осезаемо  се  чувства 
необходимостта от нов тип индикативно планиране,  което да посочи тенденциите в 
развитието  на  общината  в  общественозначимите   сфери  на  живот,  да  оптимизира 
усилията на общинските, регионалните и държавни власти, както и на представителите 
на местния бизнес и неправителствените организации.
               Настоящият план за развитие на община Чупрене следва да прекъсне 
процесите  на  свиване на производството,  да  ускори привличането и усвояването на 
инвестиции, да създаде условия за реализация на хората в социален и житейски план. 
За  да  се  гарантира  това,  следва  да  има  съгласие  на  различните  обществени  и 
политически  групи   по  основните  проблеми  на  развитието  на  общината  и 
възможностите за решаването им.
               Общинският план  за развитие е разработен, съгласно изискванията на Закона 
за  регионалното  развитие  и  предвижданията  на  Областния  план  за  развитие. 
Кореспондира с  регионалната,  респективно с  националната  оперативни програми за 
развитие. Изведените в Общинския план за развитие мерки съответстват на изведените 
приоритети, цели и мерки в РПР. Те са разработени в съответствие със специфичните 
дългосрочни цели и приоритети за развитие на областта и районите на целенасочено 
въздействие, изведени в Областната стратегия, като се отчитат реалностите на община 
Чупрене. 

               Общинският план за развитие /ОПР/ е разработен въз основа на:

               - Закона за регионалното развитие;

               - Областния план за регионално развитие;

               - Анализ на социално-икономическото развитие на община Чупрене.

               Целта на ОПР и  ПРОПР за периода 2006 - 2013 г. е чрез реализиране на 
мерки, проекти и инициативи да се постигне:
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              - създаване на условия за икономически и социален напредък и устойчиво 
развитие;
              - развитие на стопанската дейност и инвестиционна активност;

              Плановият хоризонт на настоящия план е 2007 – 2013 г.

1.2.Процес  на  разработка  и  премане  на  ОПР  на 
община Чупрене

             Принципите, залегнали в разработката на общинския план за развитие на 
община Чупрене са:

• Партньорство, публичност и прозрачност при осъществяване на планирането, 
програмирането,  финансирането,  наблюдението и  оценката;  концентрация на 
ресурсите  за  постигане  целите  на  местното  развитие;  допълване  на 
финасирането от национални публични източници, при съвместно финансиране 
с други източници.

• Междуведомствена  координация  на  дейността  на  компетентните  органи  в 
процеса  на  планирането   и  програмирането,  ресурсното  осигуряване, 
реализацията,  наблюдението  и  оценката;  съгласуваност  с  другите 
структуроопределящи  политики,  инструменти  и  действия  на  национално  и 
регионално равнище.

                   1.2.1.  Автори на плана за развитие

             За разработката на Общинския план за развитие със заповед на кмета на 
община Чупрене беше съдадена следната работна група:
             1. Ваньо Костин – Председател на Общинския съвет
             2. Тошко Тодоров – Гл.спец. “Обществени инвестиции и екология”
             3. Корнелия Антова – Гл.спец. “Образование, здравеопазване, соц.дейности и 
вероизповедание”
            4. Николай Николов –  общински съветник
            5.  Радостина Ранчинска – ст.спец. Дирекция”Бюро по труда “
            6. Стефан Заин – гл.спец.”ГРАО”
            7. Здравка Доцинска – гл.спец. “Човешки ресурси “
            8. Тотка Милошевска – “тех.сътрудник – Личен състав “
            9. Васил Доцински – гл.спец.”Общ.собственост и Финансов контрольор”
          10. Ани Павлов – кметски наместник с.Търговище
          11. Роза Симеонова – кмет с.Долни Лом
          12. Наташа Ценова – социален работник
          13. Яким Марков – кмет с.Репляна
          14. Румяна Петрова – гл.счетоводител
          15. Милчо Иванов – общински съветник
          16. Георги Емилов – гл.спец.”Общинска гора”
          17. Норка Живина – общински съветник
          18. Славчо Зарков – общински съветник
          19. Людмила Николова – Директор ОУ с.Горни Лом
          20. Цветан Цекин – гл.спец.”ОМП”

4



                                              

           Работната група и организацията на целия процес бяха съдадени на основание 
чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение на Общ.съвет на община Чупрене №  135/ 2005 г.

1.3.Преглед на ситуацията
                Община Чупрене е   с територия 330 кв.км, разположена около устието на  
р.Лом и р.Чупренска, в подножието на най-високия връх в Западна Стара планина – 
вр.Миджур 2168 м По големина на територията си общината се на реждана четвърто 
място в област Видин.
                 Граничи с общините Белоградчик, Димово, Ружинци, Чипровци   в Сърбия и 
Черна гора с община Княжевац.
                 Център на общината е с.Чупрене. Включва общо осем села – Горни Лом,  
Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово.
                 Община Чупрене е предимно планинска община, повечето от територията и е 
заета от гори. На  територията й има няколко природни забележителности между които 
са:  “Биосферен  резерват   Чупрене”,  местността  “Бекинска  шобърка”  –  Чупрене, 
пещерите “ “Леви сухи печ” и “Десни сухи печ” – Долни Лом, “Реплянската глама” 
с.Репляна , “Бела стена” – Долни Лом, вр.”Миджур” – Горни Лом и вр.”Три уши” – 
Чупрене.

                       1.3.1.Историческо наследство

                  Някои селища на община Чупрене по данни на историческите хроники 
датират своето съдаване още през 14-15 в.  Най-старите черкви са в с.Горни Лом и 
с.Върбово.
                  Общината е била оживен търговски път от Лом за Белград през прохода  
“Св.Никола” над с.Чупрене.

                   1.3.2. Население към 2004 година

                  Община Чупрене включва общо 8 населени места с общо население 2638 
души , в това число :
                  с.Чупрене –650
                  с.Горни Лом –855
                  с. Долни Лом – 274
                  с. Репляна – 254
                  с. Търговище – 193
                  с. Върбово – 179
                  с. Средогрив – 162
                  с. Протопопинци – 101
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                 1.3.3. Резюме на анализа на социално-икономическата 
ситуация в общината

                    ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

                 Екологично чист район, липса на химически замърсители и замърсени земи.

                 Природни дадености способстващи развитието на туризма.

                 Наличие на нерудни изкопаеми.

                    Добре изградена хидрографска мрежа със значителни водни количества, 
водни площи, част от които принадлежат на реките Чупренска, Лом и Манастирка.

                    Запазен и много добре подържан сградов фонд на лечебните заведения и  
доболничната помощ и лекарски практики.

                    Добре изградена социална мрежа за подпомагане и грижа за безработни и 
инвалиди.

                   Добри условия за развитие на традиционни народни занаяти.

                             ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

                   Намаляване като цяло делът на промишлената продукция.

                   Безработица.

                   Липса на канализация за отпадни води в населените места.

                   Липса на пречиствателна станция на питейната вода.

                   Отрицателен прираст на населението.

                   Криза в селското стопанство.

                   Забавена интеграция на малцинствата.
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                  1.4. Резюме на визията, приоритетите и целите 
на Общинския план за развитие на община Чупрене за 
периода 2007 – 2013 г.

                 1.4.1. Визия за развитие на общината

                Община Чупрене да се превърне в привлекателно място за живот, труд и 
отдих, с добре развита инфраструктура, екологично земеделие и туризъм и ефективни 
малки  и  средни  предприятия  с  технологии,  съобразени  с  природните  и  човешки 
ресурси, със запазени културни традиции и чиста природа.

                1.4.2. Основни приоритети

                - Развитие на икономиката и селското стопанство и осигуряване на растеж на 
доходите на населението .

               -  Изграждане  на  качествена  пътна,  енергийна  и  комуникационна 
инфраструктура.

               - Опазване на околната среда, оползотворяване на ресурсите на общината и 
превръщането и в район с добри условия за живот и труд .

               - Развитие на качеството на човешките ресурси.

                    1.4.3. Цели за постигане на приоритетите

               Приоритет :   Развитие  на  икономиката,  селското  стопанство  и 
осигуряване на растеж на доходите на населението.
    
               Цел : Подобрена бизнес среда.

               Цел : Привличане на външни за района  инвестиции .

               Цел : Подпомагане на предприемачеството.
 
               Цел : Използване на суровини и материали за развитие на икономическите 
дейности.

               Цел:  Изграждане на екологично селско стопанство.
               
               Цел: Рационално използуване  на общинския горски фонд.
 
               Цел: Развитие на  туристическия сектор и услуги.
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               Цел: Подпомагане развитието на търговията на територията на общината.

               Приоритет : Изграждане на качествена пътна енергийна,
комуникационна и локална инфраструктура.

              Цел: Оптимизация  на транспорта, транспортната и локалната инфраструктура.

              Цел: Развитие на  електроенергийната система.

              Цел: Подобряване на водоснабдителната и канализационната система.

              Цел: Развитие на комуникациите.

              Цел: Осъвременяване на плановете за териториално и селищно устройство.
 
              Приоритет:  Опазване на околната среда, оползотворяване  на ресурсите 
на общината и превръщането й в район с добри условия за живот и труд.
     
               Цел: Опазване на биологичното разнообразие  в района.
    
               Цел: Оптимизиране управлението на отпадъците.

               Цел: Създаване на условия  за подобряване на здравословното обслужване на 
населението.

               Цел: Подобряване жизнената среда на жителите от общината.

               Цел: Съхранение на културно-историческото наследство и предлагане на 
качествено нов продукт на населението.

              Цел:  Създаване на условия за развитие на спорта и обхват на все повече 
слоеве от населението в спортни форми и дейности.

              Цел:  Осигуряване на сигурност и спокойствие на жителите на общината.

              Приоритет: Развитие на качеството на човешките ресурси.

             Цел: Усъвършенствуване и оптимизиране на образователната система в 
общината.

             Цел: Разширяване партньорството с НПО и други институции.

             Цел: Намаляване безработицата и повишаване  на социалния статус на 
обществото.
   
             Цел: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
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             Цел: Интеграция на младежта в обществения живот.
         

            Източници  за финансово осигуряване на Общинския план за 
развитие са:

             1.Републиканския бюджет 
.
             2.Общинския бюджет.

             3.Привлечени средства от международни финансови институции, чрез участие 
на общината в съвместни проекти.
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          2.СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКА  
         ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
  
              2.1.Оценка на  природния потенциал и 
фактори за развитие – местоположение и територия

2.1.1.Обща информация

              Община Чупрене е разположена в Северозападната част на страната в район 
разположен непосредствено до границата на Република България и Република Сърбия и 
Черна  гора.Общината  е  най-отдалечената  община  от  областния  център  Видин  и 
граничи с общините Чипровци,обл.Монтана,Ружинци,Белоградчик и Димово.
             Административният център на общината се намира на 75 км.  южно от 
областния  център  гр.Видин.Територията  на  общинтата  е  330кв.км.  и  има 
приблизително кръгла форма с радиус 13 км.

            2.1.2. Релеф

             Теренът е предимно планински, силно пресечен с голяма разлика в надморската 
височина.Най-високата  точка  е  най-високия  връх  в  Западна   Стара  планина  – 
вр.Миджур – 2168 м , а най-ниската е махала Фалковец – 320 м.
             Най-ниската  и северозападна част на общината е с равнинен характер, която 
включва землищата на селата Средогрив,Протопопинци,част  от  Търговище и Долни 
Лом.
            Общината е уникално съчетание на равнина  част, включваща землищата на 
селата Средогрив и Протопопинци ,  предбалкан селата Търговище и отчасти Долни 
Лом и същински балкан  със землищата на Чупрене, Върбово, Репляна и Горни Лом.
           

              2.1.3.Климат

               Община Чупрене се характеризира с типично  континентален климат към 
Европейско-континенталната климатична област – с тежка и продължителна зима, къса 
пролет с чести студове и суха есен.Влажността на въздуха, като част от климатичните 
характеристики  на  района  зависи  от  особеностите  на  атмосферната  циркулация, 
надморската  височина  формата  на  релефа,  състоянието  на  почвата  и  наличието  на 
източници на изпарение.
              Годишната сума на валежите не надвишава 700 л/м2 .Преодоляващата част от 
тях падат през зимата и ранната пролет.
              В периода на активна вегетация започва характерното за района засушаване, 
което  се  отразява  неблагоприятно  върху  растежа  и  развитието  на  отглежданите 
култури.
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              Преобладаваща посока на  вятъра се определя от тенденцията на общия 
атмосферен пренос през съответния сезон.Характерни за района са северния и 
северозападния вятър,а така също и североизточния, който винаги е сверзан със силно 
застудяване.Западният  вятър  е  по  слабо  изразен,  поради  защитата  на  планинската 
верига,издигаща се над общината.
 
                    2.1.4.Водни ресурси

                    Реки и язовири  на територията на общината.

                    На територията на община Чупрене значими реки са река   Лом минаваща 
през селата Горни Лом,Долни Лом и Средогрив и река Чупрененска  минаваща през 
Чупрене,Търговище и Протопопинци.
                    Периодът на река Лом е постоянен през цялата година.Дебитът на реката 
изкуствено се нарушава в населеното място,където са разположени четри ВЕЦ.
                    На територията на общината има два язовира общинска собственост, от 
които само този разположен в медтността.Дедин дол има стопанско значение.Площта 
на язовира е 43 дка.
                   Микроязовир“Китка”разположен над едноимената ВЕЦ  с.Горни Лом има 
предназначението   да  събира  вода  за  ВЕЦ”Китка”  ,  ВЕЦ”Г.Лом”  и  ВЕЦ”Миджур” 
разположени на каскаден принцип.
                   Общинска собственост е и язовирът над с.Върбово с площ 7,5 дка, но поради 
пропукана стена не може да бъде използуван за стопански цели.

                 2.1.5.Почви

                 Землището на община Чупрене е включено в западнопредбалканския район, 
като  преобладаващи   почвени  видове  са  сивите  горски   и  светлосивите 
псевдоподзолисти  горски  почви.Същите  са  слабо  хумусни,  слабо   запасени  с 
хранителни  вещества,  силно  кисели,   което  изключва  отглеждане  на  култури 
позволяващи интензивни технологии.

                 2.1.6.Горски фонд 
                 
               Горският фонд в община Чупрене е съставен от стопански гори, защитни 
пояси, разсадници и паркове.Горският фонд е пръснат неравномерно по територията на 
общината  във  вид  на  малки  гори  и  група  гори.Долините  на  реките  са  залесени 
предимно с върби, елши, тополи.В общината  се срещат предимно още бук, дъб и бор, 
акация и липа.
               Количеството на гора в община Чупрене е както следва:
                        Общо – 181 183 х.дка.
              -  Държавен горски фонд   -  110 434 х.дка.
              -  Църковни / религиозни/  -      1 889    дка.
              -  Общински горски фонд  -    28 000     дка.  
            Поради планинския характер на  общината,  гората е  основния ресурс за 
развитието на икономиката в бъдеще време.Община Чупрене разполага с гора,която е 
повече от 50 % от нейната територия.
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                 2.1.7. Защитени територии и биоразнообразие
              
                На територията на община Чупрене се намира природния резерват “Чупрене”, 
които е създаден със заповед № 358 от 09.05.1973 г. на Министерство на горите.Той 
има площ 1439,2 х.а.Създаден е с цел да се запазят най-северните иглолистни гори в 
България, съставени от смърч и ела.
               Резерватът се намира в планинската  климатична област.Средногодишната 
температура е 4 – 5 С , а средната сума на валежите – около 1000 мз годишно.
               Иглолистните насаждения са почти изключително от смърч.Те са на възраст 
100 -120 годишни и са от изключителна ценност.
               На второ място по разпространение са насъжденията от смърч, смесени с 
единични екземпляри от ела, трепетлика, явор и зимен дъб.
                На трето място по разпространение е букът.Той е на възраст 140 -160 
години.Средната височина на дърветата е  22 – 28 метра.
               На последно място по разпространение е брезата,която е на възраст 90 -100 
години, а височината и е 14 – 15 м.
               В резервата , които е под защитата на ЮНЕСКО  се срещат отделни дървета от 
шестил, планинска елша, червен бъз и черен бъз.
              От тревите правят впечатление лазаркинята, горската светлика, заешкия 
киселец.
               От бозайниците се срещат белка, норка, златка, дива котка и вълкът, който е 
постоянен обитател.
               От птиците се наблюдават глухар, лещарка, бухал .

              2.2.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ , ТРУДОВА ЗАЕТОСТ,
                   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

            2.2.1.Население и демографска структура на община Чупрене

            Броят на населението в община Чупрене по настоящ адрес към 26.09.2005 г. е 
2638 души, от които 1268 мъже и 1410 жени.По численост селата в общината са както 
следва:
Населено място  2000г. 2001г.  2002г.  2003г.  2004г.  общо

намаление/увеличение
 Чупрене 711 699 664 666 650 -  61
 Върбово  188 180 168 155 149 -   39
 Търговище 233 210 215 201 193 -  40
Протопопинци 108 102 114 110 101 -   7
 Репляна 300 282 272 269 254 -  46
 Горни Лом 920 897 870 863 855 -  65
 Долни Лом 361 330 303 282 274 -  85
 Средогрив 266 203 183 174 162 - 104
 Общо 3088 3004 2790 2721 2638
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               Живородени в общината за последните пет години са както следва:

Населено място   2000 г.  2001 г.   2002 г.   2003 г.  2004г.  Общо
 Чупрене 3 5 2 6 6 22
 Върбово - 1 - 1 - 2
 Търговище 1 1 - - 1 3
 Протопопинци - - - 1 - 1
 Репляна 1 2 - 4 - 7
 Горни Лом 9 9 14 7 10 49
 Долни Лом - 3 2 1 - 6
 Средогрив 1 - 1 - - 2
 общо 15 21 19 20 17 92

              Починали  в общината за последните пет години са както следва: 

 
Населено място   2000 г.   2001 г.   2002 г.   2003 г.  2004 г  общо
Чупрене 25 23 23 17 18 106
Върбово 8 15 11 12 5 51
Търговище 14 10 7 10 10 51
Протопопинци 9 9 5 4 5 32
Репляна 16 8 7 5 22 58
Горни Лом 30 24 20 18 19 111
Долни Лом 12 11 8 14 8 53
Средогрив 11 9 6 8 9 43
общо 125 109 87 88 96 505
 

             В отдел “ГРАО” на общината липсват  прецизни данни за миграцията на 
населението,тъй  като  лицата  ,  които  сменят  местожителството  си,не  се  адресно 
регистрират своевременно.Може да се направи констатацията, че миграционния процес 
е насочен главно към страните от Европейския съюз /Италия, Гърция,Кипър и в по-
малка степен към София,Видин и Монтана.
           Съществува и временна миграция,която е породена от излизащите от общината 
ученици към училищата на Белоградчик,Ружинци,Монтана , Видин и Димово.
            Селата увеличават броя на сезонно пребиваващите през пролетно-летния 
сезон.Това са ученици,възрастни хора и безработни.
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           Структура на населението:

Възрастови
групи

2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004г.

под 7 годишна възраст  101 110 107 226 117
от 7 до 13  193 150 149 131 127
от 14 до 17  108  72  67   91  87
от 18  до 57 г. жени  476 453 415 416 406
от 18 до 62 г. мъже  634 626 608 608 600
над  57 г. жени  948 923 901 845 819
над  62 г. мъже  628 570 542 514 482
      ОБЩО 3088 2904 2790 2721 2638

           Структура на населението по трудоспособна възраст

Демографска характеристика 2000г.  2001г.  2002г. 2003г.  2004г.
1.Под трудоспособна възнаст  402  332 323 338 331
2.В трудоспособна възраст 1110 1079 1023 1024 1006
3.Над трудоспособна възраст 1576 1493 1443 1359 1301

            Брой и естествен прираст на населението по години

Демографска характеристика  2000г.  2001г. 2002г. 2003г. 2004г.
Брой население 3088 2904 2790 2721 2638
    живородени 15 21 19 20 17
Коефицент на раждаемост 0,49 0,72 0,68 0,73 0,64
    починали 125 119 87 88 97
Коефицент на смъртност 4,16 4,10 3,12 3,23 3,68
Естествен прираст -110 -98 -68 -68 -80
 

Диаграма – естествен прираст
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           Не е малък отрицателният прираст на населението / средно годишно 85 души 
/.Заключението е, че много хора напускат общината и сред тях има такива преминали 
младша възраст, образовани и осигурени с жилища.Причината е в безработицата, която 
остава висока сред младите хора до 29 години.
          Според преброяванията на населението по общини и населени места броят на 
жителите  в  община Чупрене от  проследните  преброявания през  2001 г.  и  1992 г.  е 
намалял с  791 бр.В сравнение с ръста на населението в другите общини от  област 
Видин, община Чупрене е с най-малко  намаление на населението. Община Бойница е 
намаляла за същия период с 1066, Белоградчик с 1704 , Брегово с 1666, Видин с 8494, 
Димово с 1961, Ново село с 1021, Макреш с 1074 .
              Според статистиката през последните три години има смъртност по- малка, от 
2000  г.  и  раждаемост  по-висока  от  2000  г.Но  починалите  са  предимно  българи,  а 
родените предимно са роми.

              2.2.2.Работна сила,трудова заетост

              Средногодишно равнище на  безработицата  в  община  Чупрен спрямо 
икономически  активното  население,  запазва  много  по-високата  си  стойност,  в 
сравнение със средната за страната.Неблагоприятна е професионалната структура на 
безработните  лица.Очертава  се  нисък  процент  на  регистрираните  безработни  със 
специалност и квалификация.
                Общата  характеристика  към  м.ХІ  .2005  г.   на  регистрираните  в 
Дирекция”Бюро по  труда” безработни лица :

               1.Ниво на безработица в община Чупрене  към м.Х 2005 г.. е 20,9% или 202 
души при 32 % безработица за район Белоградчик.
              2.Брой на безработни по професионален признак:

                 Чупрене  - с работническа професия   -     46
                                 -  Специалисти                         -    20
                                 -    Без квалификация              -  136 

              3.По образователен признак

                 Чупрене   -  с висше образование         -        1
                                    -   Средно образование          -     58
                                    -   Основно образование       -    121
                                    -   Начално образование      -       22

              4.По възрастов състав:
                                       до 19 год.                            -         17
                                       от 20 до 24 год.                  -         26
                                       от 25 до 29 год.                  -         20
                                       от 30 до 34 год.                  -         18
                                       от 35 до 39 год.                  -         22
                                       от 40 до 44 год.                  -         24
                                       от 45 до 49 год.                  -         12
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                                       от 50 до 54 год.                  -         29
                                       над 55 год.                          -         34

         5.Безработни жени   - 96  или 47 %.

         6.Продължително безработни  122.
                                           

               2.2.3 Социално подпомагане

              Дирекция “Социално подпомагане” провежда национална политика в областта 

на социалното подпомагане по закрила на детето,социалната  интграция на хората с 

увреждания,извършва  цялостта  дейност  по  отпускане  и  изплащане  на  социални 

помощи.  

            Броят на изплатените помощи от Дирекция”Социално подпомагане” 

Чупрене за периода от 01.01.2003 г. до 30.11.2005 г.

            ПОМОЩИ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ / ППЗСП/:

Вид помощ Средно
месечен 

брой 
случаи 
2005 г.

Изплатен
а сума 

към 
30.11.200

5 г.
 в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2004 г.

Изплатен
а сума 
2004 г.
в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2003 г.

Изплатен
а сума 
2003 г.
в лева

1.чл.9 ( месечни помощи) 137 74 325 178 44 763 253 59 691
2.чл.16 ( еднократна 
помощ )

12 1 050 20    1 799 0 0

3. чл.16 а
 ( еднократна помощ за 
издаване на лична карта )

1 20 2 0 0 0

4. чл.19 ( безплатно 
пътуване по БДЖ и 
автобусния транспорт )

12 462 4 132 5 39

5. чл.21 ( целеви помощи 
за транспортно 
обслужване )

114 684 114 8 064 123 8 208

6. чл.24 ( целеви помощи 
за телефонни услуги )

53 424 55 4 959 61 6 209

7. чл.40 ( месечни 
помощи за деца инвалиди 
от Фонд Рехабилитация и 
Социална Интеграция на 
Инвалидите / ФРСИИ / )

0 0 5 2 214 5 254

  
ОБЩО:

329 79 965 378 61 931 447 74 401

16



                                                 

 ПОМОЩИ ПО ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА       
     ДЕЦА / ЗСПД/ :

Вид помощ Средно
месечен 

брой 
случаи 
2005 г.

Изплатен
а сума 

към 
30.11.200

5 г.
 в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2004 г.

Изплатен
а сума 
2004 г.
в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2003 г.

Изплатен
а сума 
2003 г.
в лева

1. чл.5 а ( еднократна 
помощ при бременност )

10 1 780 3 600 0 0

2. чл.6 ( еднократна 
помощ при раждане )

14 3 100 19 800 12 2 100

3. чл.7 ( месечна помощ 
за деца до навършване 
на 20 години  )

164 
случая – 
281 деца

53 468 152 
случая 
289 
деца

14 274 70 
случая
162 
деца

14 295

4. чл.8 ( месечна помощ 
за отглеждане на дете до 
1 година )

25 15 500 15 3 800 22 15 200

5. чл. 10  ( еднократна 
помощ – целева за 
първокласници )

6 480 6 480 0 0

  
ОБЩО:

219 74 328 195 19 954 104 31 595
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     ПОМОЩИ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ( ППЗИХУ ):

Вид помощ Средно
месечен 

брой 
случаи 
2005 г.

Изплатен
а сума 

към 
30.11.200

5 г.
 в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2004 г.

Изплатен
а сума 
2004 г.
в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2003 г.

Изплатен
а сума 
2003 г.
в лева

1. чл.25 ( месечна 
добавка за социална 
интеграция за 
транспортни услуги ) 

176 11 444 0 0 0 0

2. чл.26 ( месечна 
добавка за ползване на 
информационни и 
телекомуникационни 
услуги (

68 5 088 0 0 0 0

3. чл.28 ( добавка за 
балнеолечение )

2 220 0 0 0 0

4. чл.29 ( месечна 
добавка за диетично 
хранене и лекарства )

131 9 722 0 0 0 0

5. чл.30 ( месечна 
добавка за достъпна 
информация )

22 1 474 0 0 0 0

6. чл.43 ( месечна 
добавка за деца с трайни 
увреждания )

4 4 760 0 0 0 0

  
ОБЩО:

27 948 0 0 0 0
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  ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 5 / 
30.05.2003 ГОДИНА:

Вид помощ Средно
месечен 

брой 
случаи 
2005 г.

Изплатен
а сума 

към 
30.11.200

5 г.
 в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2004 г.

Изплатен
а сума 
2004 г.
в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2003 г.

Изплатен
а сума 
2003 г.
в лева

1. целеви помощи за 
отопление с твърдо 
гориво

513 65 932 557 103789 587 109 420

2. целеви помощи за 
отопление с ел.енергия

40 3 339 47 3 290 35 418

  
ОБЩО:

553 69 271 601 107 079 622 109 838

  
 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА ( & 6 ):

                                                                         
Вид помощ Средно

месечен 
брой 

случаи 
2005 г.

Изплатен
а сума 

към 
30.11.200

5 г.
 в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2004 г.

Изплатен
а сума 
2004 г.
в лева

Средно
годише
н брой 
случаи 
2003 г.

Изплатен
а сума 
2003 г.
в лева

1. здравноосигурителни 
вноски социално слаби 
лица

135 9 600 215 4 353 285 4 836

        ОБЩО:   135 9 600 215 4 353 285 4 836
                                                                                            

ПОМОЩИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ( ЗЗД ):

Изплатени помощи по ЗЗД през 2004 година -    160.00 лева.
Изплатени помощи по ЗЗД през 2005 година -  1180.00 лева.

ВСИЧКО :             1340.00 лева

  ВСИЧКО ИЗПЛАТЕНИ ПОМОЩИ ( I + II + III + IV + V + VI ): 676 439 лева

                     В ТОВА ЧИСЛО 2005 ГОДИНА: 262 292 лева
  2004 ГОДИНА: 193 477 лева

             2003 ГОДИНА: 220 670 лева
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                 Броят на социално слаби лица и инвалиди подпомагани със социална 
помощ в община Чупрене за периода  2000г./ 2004 г.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.
Брой социално слаби лица и 
семейства

860 944 1010 1081 908 752

Брой подпомагани инвалиди 138 142 140 145 135 174

                       
                                                                                                               

  

  

              2.2.4. Бюджет

                         Структурата на приходите на Община Чупрене по видове 
/ в лева /

№ Приходи Отчет
2004 г.

План
2005 г.

Проект
2006 г.

Проект
2007 г.

Проект
2008 г.

Проект
2009 г.

Проект
2010 г.

Проект
 2011 г.

Проект 
 2012 г.

Проект
2013 г.

1. Имуществени данъци   16640   12500   15500   13000   13000    15000    15000    15000    15000    15000
2. Неданъчни приходи   83979 102019 128500 198000 198000  200000   200000  200000  200000  200000
3. Взаимоотношения ЦБ 638741 693428 805364 824000 938000 980000 967000 979000 984000 1027000

-преодстъпени данъци 177279   85900
-обща допъл.субсидия 359993 412528 490364 489000 608000 640000 647000 659000 664000 667000
-обща изравнит.суб.  38469   71000   80000    80000   80000   80000   80000   80000   80000   80000
-субс.капиталови раз.  63000 124000 235000  275000 250000 260000 240000 240000 240000 280000

4. Трансфери 338405 157407
5. Финансиране  -54973   60781  135000   80000    90000   100000   100000   100000   100000

Общо по бюджета : 1022792 1026135  949364 1190000 1229000 1285000 1282000 1294000 1299000 1342000

                        Приходите на общината се формират от две основни направления – субсидия от 
Републиканския бюджет 
и собствени приходи от местни данъци и такси, и други неданъчни приходи.Бюджетните 
взаимоотношения на общината с 
РБ се определят по утвърдена методика.  Развита икономика в общината в общината няма , така че 
не е възможно  да се
разчита на собствени приходи и взаимоотношенията с Републиканския бюджет остават основно перо 
за приходи, което 
представлява средно 70 % от общия обем на бюджета .
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                          Структура на разходите  на община Чупрене

№   Ф  у  н  к  ц  и  и
Отчет
2004 г.

План
2005 г.* 

                                      П       Р       О      Е      К        Т
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013  

1. Общи държ.служби 271405  336378 403952 426000 396000 404000 410000 432000 425000 425000
- текущи разходи 264613  320321 313952 336000 356000 374000 390000 402000 405000 405000
- капитал. разходи     6792    14557   90000   90000   40000   30000   20000   30000   20000   20000

2. Отбрана и сигурност  
20780    38162

  
36972   39600   42000   44000   45000   45000   47000   50000

- текущи разходи  20780    38162   36972   39600   42000   44000   45000   45000   47000   50000
- капитал. разходи

3. Образование 254909 248173 250928 275400 294000 285000 285000 285000 285000 285000
- текущи разходи 212576 215693 205928 220400 234000 245000 245000 245000 245000 245000
- капитал.разходи   42333   32480   45000   55000   60000   40000   40000   40000   40000   40000

4. Здравеопазване     3748     4293     4300     6000     7000    7000    7000    7000    7000    7000
- текущи разходи     3748     4293     4300     6000     7000    7000    7000    7000    7000    7000
- капитал.разходи

5.
Соц.осигур.,подпо-
магане и грижи 300578 143436   35739 150000 185000 185000 175000 165000 175000 195000
 -текущи разходи 300578 143436   35739 150000 155000 155000 155000 155000 155000 155000
- капитал.разходи   30000   30000   20000   10000   20000   40000

6. Жил.строит.,БКС и 
опазв. околна среда 139465 156250 106371 113000 120000 155000 155000 155000 155000 175000
- текущи разходи 132757   59193   36371   43000   50000   55000   55000   55000   55000   55000
- капитал.разходи    6708   66543   70000   70000   70000 100000 100000 100000 100000 120000

7. Почивно дело, 
култура,религ.дейн.   37798   49736   64846   90000   90000

 
  95000   95000   95000

 
  95000   95000

- текущи разходи   32231   33281   34846   50000   60000   65000   65000   65000   65000   65000
- капитал.разходи     5567   10420   30000   40000   30000   30000   30000   30000   30000   30000

8. Икономически 
дейности и услуги   22689   34051   46256   90000

 
  95000 110000 110000 110000 110000 110000

- текущи разходи   21089   34051   46256   70000   75000   80000   80000   80000   80000   80000
- капитал.разходи     1600   20000   20000   30000   30000   30000   30000   30000

9. Разходи,некласиф. в 
други функции   15656
- текущи разходи   15656
- капитал.разходи
ОБЩО РАЗХОДИ : 1022792 1026135 949364 1190000 1229000 1285000 1282000 1294000 1299000 1342000

* Бюджета на Община Чупрене е актуализирания към 30.09.2005 г. 
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            2.3.Здравеопазване

            2.3.1.Здравна система

              В  резултат  от  провежданата  здравна  реформа  организацията  на 
здравеопазването в общината е представено  от следните елементи на здравеопазната 
система:
            Доболнична помощ се осъществява от:
            Амбулатория  индивидуална практика,първична медицинска помощ /ОПЛ/
 
        
Брой ОПЛ по години

 2000 2001 2002     2003 2004 2005

Община Чупрене     2    2    2      2         2    2
Брой  стоматологична 
помощ

    3    3    3      3    3    3

             На територията на община Чупрене има разкрити две индивидуални практики в 
селата Чупрене и Горни Лом,каито са дейтващи.
             Съществува възможност за разкриване на още една ,  но трудностите за 
разкриването и в с.Долни Лом е в малкия брой паценти, и оттам и икономическата 
неизгодност.
              В общината има регистрирани 3 стоматологични практики – в с.Чупрене, 
с.Горни Лом и Долни Лом , които имат договор с РЗОК.
              Здравните  кабинети  в  училищата  на  общината   са  обезпечени  със 
специализиран медицински персонал – фелдшер – 1 бр.

              2.3.2.Здравен статус на населението

              Здравният статус на населението е в  пряка зависимост от стила и начина на 
живот,физическа среда, социално икономическа среда и демографска характеристика 
на общината.
              Заболяваемост:

- болести на дихателната система   -   3,6 %
- на нервната система                       -   3,8 %
- на кръвообръщението                    -    39 %
- онкологични                                   -   0,5 % 
- първична и тежка увреденост

              
             Детска смъртност по години      -  1  - 2004 г.

              Стил на живот

             Рискови фактори засягащи различните възрастови групи:
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             1.Тютюнопушене – Обхваща всички групи над 16 годишна възраст  но 
тенденцията е към намаляване на прага на възрастта до и под 14 годишна възраст.
                                                        

             2.Употреба на алкохол
             3.Употреба на наркотични вещества – Не се наблюдава и затова не можем да го 
отнесем към рисковите фактори.
             4.Хранене

           2.4. Образование

           В сферата на образованието функционират 4 учебни заведения – две основни 
училища и две целодневни детски градини.
           Общо щатния персонал зает в образованието в община Чупрене е 34 бр. В т.ч.:
           Педагогически –         24
           Непедагогически –     10

           По години броят на учениците в община Чупрене е както следва:
уч.2000/
     2001г.

уч.2001/
     2002г.

уч.2002/
     2003г.

уч.2003/
    2004г

уч.2004/
   2005г.

ОУ Чупрене 80 67 70 64 57
ОУ  Горни Лом 79 100 80 73 84
ЦДГ Чупрене 19 18 22 15 14
ЦДГ Горни Лом 20 21 19 20 18
   Общо : 198 206 191 172 173

          Педагогическите кадри в община Чупрене имат необходимата квалификация и 
управленска подготовка.От тях   12 имат висше образование и само  7    са с полувисше 
образование.

             2.5.Развитие на икономиката
             На  територията  на  община  Чупрене  развиват  дейност 
кооперативни,търговски и др. стопански субекти в т.ч.
         -   Кооперативни дружества с търговска дейност  -  4 бр.
         -   Приватизирани фирми от външни за общината фирми  - 3 бр.
         -   Частни фирми с търговска производствена дейност   - 2 бр.
         -    Кооперативни фирми с производствен характер – 1 бр.
         -    Частни магазини – 24 бр.
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          2.5.1.Частни предприятия на територията на общината

          Основната дейност на предприятията , намиращи се на територията на общината 
са   в  областта  на  химическата  промишленост,  хранително-вкусовата, 
дървопреработващата,електро-производствената.Основния  дял  на  общинската 
икономика  е  съсредоточен  в  с.Горни  Лом.Предприятията  в  областта  на 
телефоннопроизводството  ,  шивашката  дейност,  автосервизи,производство  с  военно 
предназначение са ликвидирани поради  стеснен пазар и криза в производството.
        Най-  голямото предприятие на територията  на  общината е  завод “Миджур” 
с.Горни Лом.
             Предприятието  произвежда взривни материали за вътрешния и външния пазар.
             Общата криза в икономиката постави на изпитание и това производство и 
предприятие до момента на повторната му приватизация и отделянето му от ПИМА- 
Монтана.Основната причина за кризата в икономиката на общината са непълното и 
ефективно  използуване  на   производствените  мощности,  остаряла  техника  и 
технологии,  недостатъчни  инвестиционни  възможности  недостатъчна  осигуреност  с 
пазари , недостатъчно развита и  поддържана инфраструктура.Положителен елемент е 
навлизането  в  общината  на  външни  капитали  насочени  главно  в 
електропроизводството.

           2.5.2. Държавни предприятия на територията на общината

              Единственото държавно предприятие на територията на  общината  е Държавно 
лесничейство с.Чупрене с основна дейност дърводобив и стопанисване на горите от 
държавния горски фонд.
 
            2.5.3. Обща характеристика на предприятията на територията на 
общината

            1.Кооперации 
             -  ТПК”23 септември” с.Горни Лом – дървопреработваща с реализация на 
вътрешния пазар.
             -  Потребителна кооперация “Доверие” с.Горни Лом с търговска дейност 
хлебопроизводство.
             - Потребителна кооперация “Светлина” с.Долни Лом – търговска дейност и 
земеделски услуги – смесен тип.
            - Потребителна кооперация “Братство” с.Чупрене търговска дейност с обекти 
дадени под наем.
             -  Завод “Миджур” с.Горни Лом  - производство на взривни вещества.
             -  Каскада “ВЕЦ” включваща централите Китка, Горни Лом и Миджур  с обща 
производствена мощност     - 5 мегавата.
              -  ВЕЦ “Флеш” с.Горни Лом  с мощност 0,6 kw.
             -  Частна  фирма  с  производствена  дейност   на  безалкохолни  напитки 
с.Търговище 
             -  Частна фирма с производствена дейност на безалкохолни напитки с.Чупрене
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             - Частни магазини  - 24 броя  в селата както следва:
                  Чупрене  - 9
                  Върбово  - 1
                  Търговище – 1
                  Протопопинци – 1
                  Репляна – 3
                  Горни Лом – 10 + 3 кооперативни
                  Долни Лом – 3 + 2 кооперативни
                  Средогрив  - 1 + 1 кооперативен

                2.5.4. Селско стопанство

                  В общината са регистрирани и осъществяват дейност две земеделски 
кооперации  –  Долни  Лом  и  Средогрив,  които  са  от  смесен  тип  и   3  сдружения. 
Кооперациите  и  сдруженията  обработват  6000  дка  земя  от  общо  142350     дка 
обработваема земя на общината.Останалата част са трайни насаждения , обработва се 
под наем 1  % и  около  30 % е пустееща.
                   За равниния район на общината  основната структура на културите включва 
пшеница и слънчоглед.
                    Сдруженията, които работят на територията на общината участват в 
Пилотния  проект  за  6-те  общини  в  България  за  развитието  на   селското 
стопанство,между които е и община Чупрене.
                   По проекта за 2005 г. са засяти  3000 дка в землището на с.Протопопинци 
1200 дка, Репляна  500 дка и Средогрив 300 дка. По същия проект в с.Долни Лом са 
засадени  140  дка  малини  ,  в  с.Средогрив  –  50  дка  ягоди  и  регистрирани  4  броя 
кравеферми и овцеферми – 2 броя, едната от които е по проекта.
                В сравнение с миналите години количеството засети площи и засадени 
насаждения  е  много  по-малко.Резултатът  от  прехода   АПК  –  частно   земеделие  е 
трагичен.Положеното  начало  е  обнадежващо  ,  но  не  е  за  пренебрегване  факта,  че 
основните действащи лица в растениевъдството и животновъдството на общината са 
външни лица,които не живеят на нейната  територия.

              2.6. Транспорт и съобщения

               2.6.1. Транспорт

             Община Чупрене е най-отдалечената  община от Областния център Видин и е 
по-близо  до  Монтана  и  Лом.Това  пораждаи  по-особения  характер  на  превозите  и 
маршутите до посочените градове.
                                                
              Масовият автобусен транспорт се  осъществява от частни превозвачи.
              Транспортната мрежа се състои от следните транспортни линии:

               1.В общинската и областната транспортна схема – 8 автобусни линии,които 
имат следната конфигурация:
               - Белоградчик – Протопопинци – Средогрив – Лом
               - Белоградчик – Чупрене – Репляна – Горни Лом и обратно

25



               - Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин и обратно
               - Белоградчик – Долни Лом – София и обратно
              -  Белоградчик – Чупрене – Видин и обратно
              -  Белоградчик – Чупрене – Орешец и обратно

               2.В републиканската транспортна схема – 1 автобусна линия – Белоградчик -  
София.

                Общината има директна връзка със следните градове : Белоградчик, Видин, 
Лом, Вършец, Берковица,Монтана и София.

               2.6.2. Телекомуникации

               Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене функционира нормално.Има 
изградени 3 автоматични телефонни централи с общ капацитет 1600 поста.
                Централите са ТИП “аналогови”.Няма изградени цифрови централи.
                Изградени са системи на следните мобилни оператори: М-тел и Вива тел.

                2.6.3.Кабелни телевизионни мрежи

                1.Кабелни  телевизионни мрежи

                Кабелна телевизионна мрежа има изградена в с.Горни Лом с 193 абоната.В 
процес на проучване и изграждане  са кабелни мрежи в с.Чупрене  с 120 – 130 абоната и 
в с.Долни Лом с 80 – 90 абоната.Ниската степен на обхват е породена от малкия брой 
абонати в другите села  и икономическата изгода от направената инвестиция.

                 2.7. Екологична обстановка

                  2.7.1. Отпадни води

                В община Чупрене няма изградени пречиствателни станции за отпадни 
води.Общината има готовност да кандидатства пред Министерството на околната среда 
и водите – ПУДОС за изграждане на пречиствателна инсталация за отпадни води в 
с.Чупрене.Има  изготвен  работен  проект  за  реализацията  на  които  се  нуждаем  от 
предприсъединителни фондове на ЕС.

                 2.7.2. Питейни води

                 Преди 35 години е изградена водоснабдителната мрежа Репляна – Чупрене”, 
която осигурява вода на 25 населени места в общината и извън нея.Водохващанията са 
алпийски тип и осигурява достатъчно вода за общината.
                 Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически примеси – 
паднали  листа  и  размита  почва.Замърсяването  се  усилва  в   период  на  усилен 
дърводобив в близост  до водоизточниците, осъществяван от Държавно лесничейство 
с.Чупрене.
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              В общината са  изградени още три водохващания  в района на Горни Лом 
захранващо само с.Горни Лом,което е с дебит 2  л/s , в района на с.Долни Лом –
 помпажен тип и  с.Търговище  захранващо с.Търговище,Протопопинци и още шест 
села в общините Димово и Ружинци.
               Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на 
изградените мрежи – над 35 години и  екологичната несъстоятелност на етернитовите 
тръби с които са осъществени.

               2.7.3. Отпадъци

                Основно отпадъците в община Чупрене  са битови и много по-малко 
производствени и строителни.
                 Отпадъците се извозват на определените депа на територията на общината,  
където се загробяват един път годишно или при  нужда по-често.Извозването става със 
специализирана кола и 70 контейнера, всеки от които е с вместимост 4 мз.До края на 
м.ХІІ   ще  се  закупят  още  22  с  което   общия  брой  ще  стане  92,  което  е  напълно 
достатъчно на този етап да задоволи нуждите на общината.
                Въпреки това сметосъбирането в общината ще търпи развитие,.Общината ще 
отговаря  на  изискването  за  постепенно  закриване  на  сметищата  съгласно  график 
определен  от  РИОСВ  гр.Монтана  и  включването  на  общината  в   изграждането  на 
регионално депо, което ще обслужва целия Видински регион  или част от него.
                На територията на общината има и нерегламентирани сметища,които са под 
наблюдение.Тези сметища не представляват опасност за  водоизточниците  с питейна 
вода.
                За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии се 
грижат и работниците наети по НП”От социлни помощи към осигуряване на заетост “ 
към общината.

             2.7.4. Въздух

              Във връзка с Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферен 
въздух, община Чупрене попада в Район за оценка и управление /КАВ/  по смисъла на 
чл.30 ,  ал.1 т.4.Това означава ,  че на територията на обината нивата на замърсеност 
далеч не превишават долните оценъчни прагове.Концентрациите на вредни вещества в 
атмосферния въздух  по смисъла на чл.4ал.1 от Закона за чистотата на  атмосферния 
въздух са значително подустановените за страната норми.
                Имайки  в предвид планинския характер на общината основното средство за 
отопление са дървата и в ограничена степен въглищата , което предопределя чистотата 
на въздуха в района.

                2.8.Околна среда
                Конфигурацията на терена в общината и доминираните от нея други 
екологични  компоненти:  почви,растителност,  животински  свят,  до  голяма  степен 
определят  динамиката  на  екологичното  равновесие  във  времето  и 
пространството.Климатът като обективно действащ фактор е типично континентален и 
зависи от надморската височина и терена.Студените северни ветрове по долината на 
река Лом без проблеми проникват до по-южните части на  общината, а билото на Стара 
планна не винаги е достатъчна преграда за северозападното влияние на атмосферните 
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циркулации.Глобалните  климатични  промени  все  още  в  общината  не  влияят  на 
природните ресурси в селското стопанство, горите и дивеча.
               Преобладаващите  системи се разпределят по следния начин в община 
Чупрене:

 Горски фонд   179 631 дка
 Селскостопански фонд      142 359 дка
 Населени места и пътища 6008 дка
 Хидро фонд /реки, язовири / 921 дка
              По площ горските екосистеми заемат 55 %  от територията наобщината.
              По площ на второ място в общината са  културно-растителните екосистеми – 
142 359 или 43 % от общата площ .Тази система се разделя на две подистеми “А” – 
засягаща  обработката на почвата – ниви,лозя, градини  и подсистема  - “Б” – при която 
се обработва само растителността – ливади и пасища.
             В общината площите от подсистема “А”  са значително по-малко от подсистема 
“Б” .Съотношението е 25 или 75 % .  Обстоятелство, че количествената стойност от 
система  “А”  се  пренася   към  система  “Б”   има   по-малко  положително,отколкото 
отрицателно значение и последствие.Типичните  пасища и ливади се превръщат в гори 
и храсталаци и престават да са източници на  материал за потребление.

              2.9 . Култура
              На територията на общината  функционират  седем читалища с над 40 000 
тома литература.
              Единственото село в което никога не е имало читалище е с.Протопопинци, 
поради малкия брой на жителите Имената на останалите читалища в населените места 
на общината са :
             Чупрене – “Христо Ботев “
             Горни Лом – “Нов живот “
             Долни Лом – “Наука”
             Средогрив – “Христо Ботев “
             Репляна  - “Съзнание “
             Върбово  - филиал на Чупрене
             Търговище – филиал на Чупрене
              Има изградини самодейни състави в три от читалищата – Чупрене,Горни Лом и 
Долни  Лом,  които  участват  в  национални,  регионални,областни,  общински  и 
землячески  прояви.
                 В края на 1999  бе учредено най-младото  духовно средище в общината – 
Читалище “Светлина” с.Средогрив.
                 В общината има  категоризирани исторически паметници, паметни плочи и 
архитектурно-скулптурни паметници и защитени обекти, единият от които най-големия 
вСеверозападна България  “Биорезерват – Чупрене “.
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                  2.10. Спорт
                  Физкултурата и спортът са едни от основните  фактори и предпоставки за 
израстването на здраво поколение и за укрепване и съхраняване здравето на всички 
възрастови групи.
                   На територията на общината няма официално регистрирани спортни 
клубове.Базата с която разполага  общината, са две волейболни игрища, 5 футболни и 
две баскетболи.
                   Централно място в спортния живот на общината заема футболния турнир за 
купата на общината с участие на детски и възрастови отбори от населените места на 
общината.
                   Две от спортните бази – в с.Горни Лом  и Долни Лом са снабдени с нощно 
осветление.  
                  Към двете основни училища  има изградени две физкултурни стаи, 
изпълняващи  ролята  на  физкултурен  салон  .В  процес   е  тяхното  допълнително 
обзавеждане .
                Младежките отбори на Чупрене и Горни Лом иват участие в регионални 
турнири организирани от БФС – Видин.                                                 
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                 3 . SWOT  АНАЛИЗ
               3.1.Силни страни

               - Добре развита енергийна мрежа
               - Богатото разнообразие на природни дадености
               - Екологично чист район
              - Липса на  химически замърсени земи
              - Наличие на подходящи образователни училища и ЦДГ
              - Разработени проекти в областта на туризма,възстановена и реконструирана 
туристическа база
              - Добър сграден фонд за доболнична помощ
              - Наличие на горски разсадник в общината
              - Организирано сметосъбиране
              - Добре организирани социални услуги
              - Липса на безконтролно изсичане на гори
              - Липса  на задължения към финансови и стопански организации
              -  Начало на оживление в селското стопанство.

                3.2. Слаби страни

             - Неблагоприятно географско разположение – далеч от оживени пътища
            - Недостатъчно развита  комуникационна мрежа 
            - Остаряла водопроводна мрежа
            - Демографски срив
            - Липса на банкови офиси
            - Малък дял на промишлена продукция
            - Ограничен достъп до информация за вътрешни и международни пазари
           - Водопроводна мрежа с етернитови тръби
           - Липса на канализация – отпадни води
           -Липса на пречиствателна станция – питейна вода
           -Липса на туристически обекти с национално значение
           - Отрицателен прираст на населението
           - Криза в животновъдството

             3.3.Заплахи
            - Неблагоприятни климатични и почвени условия – незначително количество 
обработваема земя
            - Трудности в здравното обслужване
            - Безработица и миграция
            - Състояние на блоковия  жилищен фонд
            - Замърсяване на терени около селата
            - Амортизиране на водопроводната мрежа – загуба на вода
            - Качество на медицинска помощ
            - Забавен процес на интеграция на малцинствените групи в общината
           - Недостатъчно квалифицирана работна ръка
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           - Икономическа  стагнация
           - Нови информационни технологии отдърпват хората от читалищата
           - Намаляване броя на децата в училищата и ЦДГ

              3.4.Възможности

           - Наличие на нерудни изкопаеми
           - Вътрешни и външни инвеститори
           - Присъединителни фондове на Европейския съюз
           - Развитие на малкия и средния бизнес
        - Развитие на информационно общество
        - Привличане на капитали и инвеститорски интерес
        - Развитие на  дейности, обслужващи туризма
        - Членство в Еврорегион “Дунав 21 век” и Еврорегион  “Западна Стара планина “
        - Развитие на Транс гранично сътрудничество
        - Наличие на европейски и национални програми за социална заетост
        - Развитие на преработвателната промишленост – диворастящи плодове и билки
        - Развитие на народни занаяти на основана на дървопреработването и задругите
        - Провеждане на мероприятия за дърводобив и залесяване в общинската гора
        - Развитие на ловно и рибно стопанство
        - Развитие на аптечна мрежа  
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                                4. В И З И Я
                              за развитие на общината

               Община Чупрене да се превърне в привлекателно място за живот, труд и отдих 
с добре развита инфраструктура, екологично земеделие и туризъм и  ефективни малки 
и средни предприятия с технологии, съобразени с природните и човешки ресурси със 
запазени културни традиции и  чиста природа.

                        5.Основни приоритети на община Чупрене
             5.1. Развитие на икономиката и селското стопанство и осигуряване растеж  на 
доходите на населението.
             5.2.Изграждане  на  качествена  пътна,енергийна,  комуникационна 
инфраструктура.
              5.3.Опазване на околната среда, оползотворяване ресурсите на общината и 
превръщането и в район с добри условия за живот и  труд.
              5.4.Развитие на качеството на човешките ресурси.

                             6. Основни цели
                    6.1. Развитие на икономиката, селското стопанство и осигуряване на растеж 
на доходите на населението.

               Цели :

              1. Подобрена бизнес среда
              2. Привличане на външни за района инвестиции
              3. Подпомагане на предприемачеството
              4. Използуване на скали, материали
              5. Изграждане на екологично селско стопанство
              6.Рационално използване на общинския горски фонд
              7. Развтие на туристически  сектори и услуги
              8.Подпомагане развитието на търговията на територията на общината.

              6.2.Изграждане на качествена пътна енергийна,комуникационна и локална 
инфраструктура

               Цели:

             1.Оптимизация на транспортна,транспортната и локалната инфрактруктура
             2.Развитие на електроенергийна система
             3.Подобряване на  водоснабдителната и канализационна система
             4.Развитие на комуникациите
             5.Осъвременяване на плановете  за териториално и селищно устроиство.
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              6.3.Опазване на околната среда,оползотворяване на ресурси на общината и 
превръщането й в район с добри условия за живот и труд.

                 Цели:          
                
              1.Опазване на биологичното разнообразие в района
              2.Оптимизиране управлението на отпадъците
              3.Създаване  на  условия  за  подобряване  на  здравното  обслужване  на 
населението.
              4.Подобряване жизнената среда на  жителите на общината
              5.Съхранение на културно историческонаследство и предлагане на каченствен 
нов продукт на населението.
                6.Създаване  на условия за развитие на спорта и обхващане на все повече 
слоеве от населението в спортни форми и дейности.
                7.Осигуряване на сигурност и спокойствие за жителите на общината.

               6.4. Развитие на качеството на човешките ресурси
         
             Цели:

                1.Усъвършенствуване  и оптимизиране на образователната система в 
общината.
                2.Разширяване партньорството с НПО и други институции.
                3.Намаляване на безработицата и павишаване на социалния статус на 
обществото.
                4.Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
                5.Интеграция на младежта в обществения живот.
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             7.МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
                                       по приоритет 4.1.
                 Развитие на икономиката, селското стопанство и осигуряване на растеж на 
доходите на населението

Приоритет,цел ,мярка  х.лв.  източник    Отчетна 
институция

7.1.

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.2.1.

  

7.2.2

Цел: Подобрена бизнес среда

Въвеждане на съвременни програмни 
продукти и стандарт за качество при 
управлението  на  финансите  в 
общината

Приемане   на  общински  данъчни 
облекчения  и  преференции  с  цел 
привличане на външни инвеститори

 Създаване  на  проектно  звено  за 
разработване  и  координация  на 
проекти  с  привлечено  външно 
инвестиране

 Изграждане  на  елементи  от 
кооперативен  пазар/сергии/  в  най-
големите села на общината

Цел:   Привличане  на  външни  за 
района инвеститори

Сформиране  на  екип  от 
представители на общин- ския  съвет, 
общината,
бизнес  организациите,  фирми  с  цел 
популяризиране на възможностите на 
общината

Инвентаризация  и  обновяване  на 
всички свободни терени, помещения, 
сгради на територията на общината-
държавни,общински и частни

 5

10

2

 2

НБ

НБ

     НБ

      НБ

 

Общината

Общината

Общината

Общината
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7.3.

7.3.1.

7.4.

7.4.1.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.6.

7.6.1.

7.6.2

 Цел:Подпомагане  на 
предприемачеството

Реализиране на партньорски проекти 
за  обучения,  преквалификация 
съвместно със службите по заетостта

 Цел:  Използване на скали,
материали

 Създаване на база данни с наличните 
минералн  ресурси  и  нейното 
разпространение и реклама

Цел: Изграждане на екологично 
селско стопанство

Създаване на фонд за стимулиране на 
алтернативни  форми  на  селското 
стопанство,пчеларство  ,грънчарство 
и билкарство

Създаване  на  центрове  за  обучение 
на  млади  селскостопански 
специалисти  с  насоченост  към само 
изява

Преквалификация на безработните,за 
включването  им  в  производство  на 
селскостопанска продукция

Създаване  на  сдружения  за 
селскостопанска дейност

  Цел:  Рационално  използване  на 
общински горски фонд

  Разработка на мерки за събирането 
на диворастящи плодове и билки от 
общинския горски фонд

Създаване  и  развитие  на  еколого 
съобразно  горско  стопанство  чрез 
следене  състоянието  на  горите  и 
провеждане  на  залесителни 
мероприятия

3
 

2

Частно 
Финансиран
е

Частно
Финансиран
е

Други
 

Други
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7.6.3

7.7.

7.7.1

7.7.2.

7.7.3.

7.7.4

7.7.5

7.7.6

7.7.7.

7.7.8.

Изработване  на  лесоустройствен 
проект за разработка на общинските 
гори

Цел:   Развитие  на  туристически 
сектор и услуги

Координиране  на  усилията  на 
зайнтересованите страни за активна
реклама  и  промоциране  на  всички 
забележителности в община Чупрене

Развитие  на  международно 
сътрудничество  по  линия  на 
трансгранични връзки със Сърбия и 
Черна гора

Благоустрояване  на  всички  зони  и 
обекти  включени  в  маршутите  за 
екскурзионен туризъм

Стимулиране  изграждането  на 
обекти за търговия и развлечения

Стимулиране  на  дейността  на 
читалищата  за  внедряване  на  нови 
форми  на  културна  изява  за 
възстановяване  на  историческите 
културни традиции

Участие  в  проекти  за  обучение  и 
квалификация  на  специалисти  по 
туризма

Изготвяне на програма от 
 специализирани програми в областта 
на  културата  и  бизнеса  с  цел 
привличане на интерес към общината

Изграждане на партньорски мрежи с 
правителствени институции с НПО и 
други организации занимаващи се  с 
туризъм

6х.лв.

1

2

ОБ
  

ОБ

ОБ

Общината

Общината

Кооперация
“Доверие и
Братство”

Общината-
НПО
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7.7.9

7.7.10

7.7.11

7.7.12

7.7.13

7.7.14

7.7.15

7.7.16

7.8.

7.8.1

 

Установяване на контакти с местни и 
чужди  туристически  компании  и 
туроператори,  зайнтересовани  от 
развитие на алтернативен туризъм

Активно  рекламиране  и  съдействие 
за  внедряване  на  нови  модели  за 
селски екотуризъм

Изработване  на  стратегия  за 
устойчиво  развитие  на  туризма  на 
базата  на  културно  искорически 
ресурс и природните дадености.

Адаптиране на природните обекти за 
превръщавено  им  в  цел  на 
екотуризъма

Изграждане  на  база  данни  за 
туристическия ресурс на общината

Насърчаване  на  местните 
занаяти,задруги  за  изработване  и 
търговия  със  специфични за  района 
сувенири

Създаване  на  туристически 
информационен  център в с.Чупрене 
и  филиал  с.Горни  Лом  и 
утвърждаването им във важен фактор 
за информационното осигуряване на 
туризма в общината

Изграждане  на  “Дом  на  туриста”  в 
общината  и  превръщането  му  в 
основна  база  към  прородните 
забележителности  на  общината  и 
Балкана

Цел.Подпомагане  развитието  на 
търговията  на  територията  на 
общината

Насърчаване  разкриването  на 
заведения  имащи  възможност  за 
посрещане на гости на общината

3

5

2

3

5

20

2

ОБ

ОБ

ОБ

ОБ

РЕЦ и
ЦИЕ
ОБ

Частно
Финансиран
е

Частни 
предприятия
Общината,

Общината – 
НПО

Общината

Общината

Общината

Общината
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7.9.

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.10.

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.4

7.11

7.11.1

Приоритет:  Изграждане  на 
качествена  пътна,енергийна, 
комуникационна инфраструктура

Цел:Оптимизация  на 
транспорта,транспортната  и 
локалната инфраструктура

 Изграждане на паркинги

Реконструкция  на  шосейната  мрежа 
и  прилежащата  инфраструктура 
обслужваща автомобилния транспорт

Доизграждане  на  общинската  пътна 
мрежа

Цел:Развитие на електро-
       енергийната система

 Внедряване  на  нови  кабелни 
резпределителни мрежи в населените 
места със над 120 абоната.

Реконструкция  на  уличното 
осветление  на  територията  на 
общината  и  включване  на 
енергоспестяващи осветителни тела.

Обследване  на  заземителните 
инсталации

Стимулиране  изграждането  на 
МВЕЦ  на  водите  на  р.Лом  и 
р.Чупренска

 

  Цел:Подобряване  на 
водоснабдителната  канализационна 
мрежа и системи

Разширяване на водоснабдителната
 мрежа  чрез  вкрване  на 
допълнително количество вода

5

10

50

5

3

5000

5

НПО

ОБ

ОБ

БТК

ОБ

ОБ

Частни
инвеститори

ВиК Видин
МРРБ, ОБ

Общината

Общината

БТК
Общината

Общината

Общината

Общината

ВиК Видин
Общината
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7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11.5

7.11.6

7.11.7

7.11.8

7.12

7.13

7.13.1

7.13.2

7.14

Реконструкция на водопровод-
ната мрежа

Изграждане  на  канализация  в 
селищата на общината

Изграждане  на  пречиствателна 
станция за питейна вода

 Изграждане на пречиствателна
 станция за отпадни води

 Развитие на комуникациите

 Създаване на интернет центрове

Цифровизация на телефонната мрежа

Цел.Осъвременяване плановете 
за  териториално  и  селищно 
устройство

     Приоритет: Опазване на околната 
среда , оползотворяване на ресурсите 
на  общината  и  превръщането  й  в 
район  с  добри  условия  на  живот  и 
труд
 
   Цел.  Опазване  на  биологичното 
разнообразие в района 

 Осъществяване  на  залесителни 
дейности  за  ограничаване  на 
ерозионните  процеси  и  опазване   и 
рационално  използване  на  горските 
ресурси

Създаване на група съвместно с НПО 
за  опазване  на  съществуващите 
биологични видове.

  Цел:Оптимизиране управлението
 на отпадъците
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15

ВиК Видин
МРРБ,ОБ

ВиК Видин
МРРБ,ОБ

НБ

 

БТК

МРРБ, ОБ
Донорски
Програми

НУГ,ДЛ
Общината

НПО
Общината
РИОСВ

ВиК Видин
Общината

ОбА

 ОбА

Общината
МРРБ

ДЛ и
Общината 
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7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.15

7.15.1

7.15.2

7.16

7.16.1

7.16.2

7.17.3

7.17

Изграждане  на  регионално  депо  за 
битови,строителни  и  опасни 
отпадъци

Въвеждане на разделно събиране на 
отпадъците в специални контейнери.

 Увеличаване броя  на  контейнерите 
за отпадъци, включително и тези за 
разделно събиране.

  Цел:  Създаване  на  условия  за 
подобряване  на  здравното 
обслужване на населението.

Осигуряване на нормални условия за 
дейност  на  лекарските  практики  на 
територията на общината

Провеждане на беседи и разговори с 
ученици  от  5-8  клас  за 
спецификацията  на  пубертетния 
перод,полово предаваните болисти и 
начните за предпазвне от нежелана и 
ранна бременост

  Цел:Подобряване  на  жизнената 
среда на жителите на общината.

 
Залесяване  на  свободното 
пространство в населените места.

Благоустрояване  и  обогатяване  на 
парковите площи в общината.

Саниране  на  общинския  жилищен 
фонд 

Цел.  Съхранение  на  културно-
историческо наследство и предлагане 
на  качествено  нов  продукт  на 
населението.
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МОСВ
Общината

Общината,
РИОСВ-
Монтана

Общината,
РИОСВ –
Монтана

РЗОК
Общината

РИОСВ,
Общината и
 МТСП

АЕЕ
Общината

МОСВ

Общината
РИОСВ-
Монтана

Общината,
РИОСВ –
Монтана

РЗОК
Общината

Училищен 
лекар,
Общината

Общината
РИОСВ

АЕЕ
Общината
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7.17.1

7.17.2

7.17.3

7.18

7.18.1

7.18.2

7.18.3

7.18.4

7.18.5

7.19.

7.19.1

Инициране  и  осъществяване  на 
проекти  за  сътрудничество  на 
регионално и междурегионално ниво
 
Стимулиране  на  културното 
многообразие  на  етническите 
общнсти

Активен  маркетинг  и  издигане 
качеството  на  културният 
продукт,създаван  от  културните 
организации.

        Цел.Създаване на условия за 
развитие  на  спорта  и  обхващане  на 
все  повече  слоеве  от  населението  в 
спортни форми и дейности
 
 Популяризиране  и  използване  на 
извънкласни  дейности  за 
приобщаване  на  децата  към  спорта 
кат нераздлна част от цялостното им 
развтие.

Запазване  и  развитие  на 
традиционните за общината спорове.

 Оптимално използване на спортната 
база,  доизграждане  спортните 
ученически зали.

Популяризиране  на  общинския 
турнир  по  футбол   за  купата  на 
общината.

Участие на наши футболни състави в 
областни и регионални турнири.

    Цел. Осигуряване на сигурност и 
спокойствие  за  жителите  на 
общината.

 Организиране на местната комисия 
за обществен ред и сигурност.

5

5

5

5

5

10

2

2

2

МК, НПО
Общината 

МК,НПО
Общината

МК, НПО
Общината

МОН, НПО
Общината

Общината
ДАМС

Общината
ДАМС

Общината
ДАМС

Общината
ДАМС

РПУ-
Белоградчик

Общината,
МК

Общината
МК

Общината
МК

Общината
МО

Общината

Общината

Общината

Общината

Общината
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7.19.2

7.19.3

7.19.4

7.19.5

7.19.6

7.19.7

7.20

7.20.1

7.20.2

7.20.3

7.20.4

Организиране  на  информационни 
дни  на  сигурността  в  учебните 
заведения на общината.

Увеличаване  количеството  на 
информация,  подавана  към 
полицейските структури.

Организиране  на  “Училище  за 
родители”

 Създаване център за работа с  деца 
жертва  на  домашно  насилие  и  на 
пристъпления/деца в риск /

Разработване на програма , насочена 
за социално подпомагане на младежи 
в риск.

Откриване  на  приемни  за  работа  с 
деца и младежи.

    Приоритет:Развитие на качеството 
на  човешките ресурси:

    Цел:  Усъвършенствуване  и 
оптимизиране  на  образователната 
система в общината

 Внедряване на обективна система за 
оценяване  ефективността  на 
училищата и ЦДГ

 Разширяване  взаимодействието 
между  ЦДГ  ,  училищата  и 
извънучилищните структури.

Ремонт  и  възстановяване  на 
мълниеносни защити на  училищата, 
ЦДГ и общинските сгради.

Осигуряване на надеждна охрана и
 строг  пропускателен  режим  на 
училищата и ЦДГ.
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2

2

2

2

2
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Общината

РПУ  – 
Белоградчик
Общината и
Училищата

РПУ-
Белоградчик
Общината

РПУ  –
Белоградчик,
Общината и
Училищата

Д”СП” ,
Общината
РПУ

Д”СП”
Общината
РПУ

Д”СП”
Общината
РПУ

Общината,
МОН,
РИ на МОН

Общината,
МОН,
РИ на МОН

ОБ, НП към
МТСП

ОБ,НП към

Общината
РПУ –
Белоградчик

Общината
РПУ 
Белоградчик

Общината
РПУ
Белоградчик

Общината,
Д”СП”

Общината
Д”СП”

Общината
Д”СП”

Общината
РИ на МОН

Общината
РИ на МОН

Общината

Общината
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7.20.5

7.20.6

7.20.7

7.20.8

7.20.9

7.20.10

7.21.

7.22.

7.22.1

7.22.2

7.22.3

7.22.4

Осигуряване  безопасността  на 
учениците  при  движнието  им  по 
улиците  и  достатъчно  осветление  в 
района около училищата

Осигуряване  на  здравословна 
жизнена  среда  в  училищата  ,  в 
т.ч.,противопожарната  безопасност, 
дезинфекция  и  почистване  на 
сградите.

Организиране  на  ефективно 
работещи  здравни  кабинети  в 
училищата и ЦДГ.

 Осигуряване  на  здравословно 
хранене на учениците.

 Стимулиране  на  училищните 
настоятелства.

 Създаване на  компютърни кабинети 
в училищата с възможност за работа 
в интернет.

    Цел:Разширяване партньорството с 
НПО и други организации.

     Цел. Намаляване на безработицата 
и  пвишаване  социалния  статус  на 
населението

 Осигуряване  на  възможност  за 
трудова  реализация  на  хората  в 
неравностойно  положение  ,  чрез 
включване в национални и общински 
програми.

 Интеграция  на  малцинствата  чрез 
включванет им в пазара на труда.

Организиране  на  курсове  за 
квелификация и преквалификация на 
безработните лица.

 Разширяване на  видовете  услуги  и 
достъпа до тях.
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2

3

3

1

2

3

3

3

3

МТСП

ОБ,НП към 
МТСП и 
РПУ –
Белоградчик

Общината
РИОКОЗ

Общината

МТСП, МОН
Общината

Общината,
Училища

Общината,
Училища

МТСП, АЗ,
Д”БТ”
Общината

Д”СП”
Общината

Д”БТ”

Общината

Общината

Общината

Общината, 
РИОКОЗ,
МОН

МТСП,
Общината

Училища

Училища

Общината
Д”БТ”

Общината

Д”БТ”

Общината
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7.22.5

7.22.6

7.23

7.23.1

7.23.2

7.23.3

7.24

Създаване на дневен център за стари 
хора.

Обществена трапезария.

    Цел.Подобряване 
административното обслужване

  -  Внедряване  на  нови  технологии 
при ГРАО

Срочно  изпълнение  или  отговор  на 
запитвания и молби на жителите на 
общината.

Обезпечаване на дейностите по
 събиране на данъците и таксите.

    Цел.Интеграция на младите хора 
към обществения живот.
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5

3

3

3

Д”СП”,
МТСП,
Фондации
Д”СП”
МТСП,
Фондации

МРРБ
Общината

Общината

Общината,
НАП

Общината

Общината

Общината
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                   8. УПРАВЛЕНИЕ И  КОНТРОЛ НА 
ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА 
ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ

                За осъществяване на целите и приоритетите на ОПП се спазват принципите на 
децентрализация, субсидираност и устойчиво развитие, укрепване на партньорството и 
гражданското  участие  в  процеса  на  планиране.Необходимо  е  осъществяване  на 
координация  по  вертикала  между  регионален  областен  съвет  за  развитие  и   по 
хоризонтала между различните звена на общинско ниво.
                Наблюдението и контролът осигуряват база за сравнение,обобщение и 
ефективност на планирането.
                Добрите резултати от реализацията на стратегическия процес засилват 
значението  и   авторитета  на  Общинския  съвет,  кмета  на  бщината,  кметовете  на 
кметствата и партньорите от НПО по отношение на координацията между различните 
институции.
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                9.Правомощията на Общинския съвет

                Законът за местното самоуправление и местната администрация регламентира 
правомощията на Общинския съвет да обсъди и приеме Общинския план за развитие, 
както и да одобрява докладите за изпълнението по предложение на кмета на общината.

               10.  Кметът

                Кметът на общината организара изработването на Общинския план за 
развитие, ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана и 
представя  годишен  и  заключителен  доклад  за  изпълнението  му  за  одобрение  от 
общинския бюджет.
               Съставянето на общинският бюджет непосредствено се обвързва с Общинския 
план  за  развитие,  като  се  отчитат  и  задълженията  по  националните  и  регионални 
програми и проекти.
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	              Дирекция “Социално подпомагане” провежда национална политика в областта на социалното подпомагане по закрила на детето,социалната интграция на хората с увреждания,извършва цялостта дейност по отпускане и изплащане на социални помощи.  
	            Броят на изплатените помощи от Дирекция”Социално подпомагане” Чупрене за периода от 01.01.2003 г. до 30.11.2005 г.

