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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО 
 

Общият устройствен план на община Макреш е разработен в изпълнение на 

Договор № 04/17.08.2016 г., с предмет: „Изготвяне на общ устройствен план на Община 

Макреш“, сключен между ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ МАКРЕШ“ и Община Макреш. 

Съгласно Закона за регионално развитие, за територията на общината са влезли в 

сила и предстоят да бъдат актуализирани система от документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие. Реализирането на предвижданията 

на тези стратегически документи, в т.ч. и тяхното потенциално финансиране по различни 

оперативни програми, се нуждае от актуална и адекватна устройствена планова основа. За 

осигуряване на такава основа, Законът за устройство на територията регламентира правила 

за изработване на общ устройствен план на община (ОУПО), който обхваща населените 

места в общината и техните землища. Предназначението на този планов документ е 

дефинирано по-подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на община Макреш оценява потребността от изработване на ОУПО 

като основа на бъдещото управление на общинската територия. Настоящият проект е 

разработен в съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на 

Северозападна България, област Видин, община Макреш и нормативната уредба в тази 

сфера, при спазване на изискванията, дефинирани в Техническото задание на 

Възложителя. 

 

Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО 

От основно значение за разработването на ОУПО е осигуряването и използването 

на максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата ситуация и 

тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни етапа:  

 Анализиране на различните заинтересовани страни за изготвянето на ОУП на 

община Макреш и техните нужди; 

 Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел 

създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като 

информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното 

изпълнение на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени 
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изходните данни и да бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците 

в качеството на данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на 

информационната обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за 

събиране, оценка и обработка на източници на данни и информация и индикатори при 

осъществяването на дейностите по проекта. 

 Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в 

централизираната географска база. То служи също както като платформа за събиране и 

анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до 

информационните ресурси, разработения ОУП на община Макреш и нейното управление. 

Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране, 

обработка и анализ на информацията е с основно значение за ефективното планиране и 

управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото и 

същевременно „нормализиращо” звено между очакванията, свързани с плана, на 

различните категории заинтересовани страни и наличния потенциал и реалните 

сравнителни предимства на територията. Казано с други думи, информационната 

осигуреност е елементът, който трябва да осигури задълбочен и реалистичен поглед върху 

територията и пространственото поведение на свързаните с нея природни и социални 

системи. 

В тази връзка, този етап от изработването на плана изисква разработването на 

специализирана ГИС база данни. Тя е пряко насочено към събиране, обработка, 

интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани с територията на 

община Макреш. Географските Информационни Системи (ГИС) отдавна са се наложили 

като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при планирането и 

управлението на териториалните системи. ГИС като инструмент подпомага 

организирането на данните, свързани с територията и улеснява разбирането и 

пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като същевременно 

осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното 

разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация представлява ресурс от 

критично значение при процеса на подпомагане вземането на решения при управлението 

на регионалното развитие и устройството на територията. 
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 В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии 

позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и 

значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи 

управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти. 

ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и 

генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно 

разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на 

проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията. 

Концепцията, върху която ще се основава ГИС базата данни за нуждите на  

настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:  

 Разработване на целева ГИС база данни за територията на община Макреш, която 

да съдържа необходимите пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията; 

 Разработване на специализирани аналитични протоколи, генериращи цифрови 

информационни слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи влияние 

върху развитието и потенциала на територията. 
 
II. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО 

Подходът и методология, които са използвани при разработването на ОУПО се 

основават на нормативните изисквания, които определят императивните атрибути на ОУП 

като устройствен планов документ, неговата структура, обхват, цели и съдържание.  

Един от подходите, който е използван е холистичният, при който на преден план се 

поставят целостта и интегрираността при изпълнението на дейностите. Подходът е 

възприет като инструмент за решаване на отделните задачи в тяхната цялост и взаимна 

обвързаност – времева, пространствено-функционална, системна и методична. Това 

позволява на всички участници в разработването на ОУПО и различните аспекти на 

процеса, да функционират балансирано за постигане на оптимален ефект.  

При оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни подхода – 

емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на основата 

на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически 

модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те 
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имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни 

оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически модели.  

Методи, които са използвани при проучванията и разработването на ОУПО в 

обобщен вид са предимно аналитично-синтезни, различни статистически методи, 

системни, теренни, графични и описателни методи и др. Особено актуален на фона на 

протичащите в региона процеси е и използваният процесуално-адаптивен подход. 

Разработването и изпълнението на плана се осъществява като интегриран проект, 

обединяващ всички дейности, необходими за постигането на очакваните резултати. 

Проектът се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра практика за 

управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни процеси. В 

съответствие с характера на работа по разработване на ОУПО, проектът е разделен на 

логически и хронологично свързани етапи, които се изпълняват последователно, като 

където е допустимо и необходимо, се прилага припокриване на етапи с цел постигане на 

целите, свързани с времето като ресурс и изискванията (количествени и качествени) към 

резултатите на всяка фаза/етап.  

Най-общо, методологическата концепция за изработване на ОУП на община 

Макреш е свързана с разработването на ефективен инструмент за интегрирано 

устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия  

за: 

 Динамично и комплексно  развитие на общинската територия; 

 Повишаване качеството на живот на местната общност; 

 Подобряване условията за бизнес; 

 Повишаване на инвестиционната атрактивност общината; 

 Устойчиво ползване на поземлените ресурси; 

 Опазване на биологичното разнообразие.  

Методологичната концепция за изработването на ОУП на община Макреш има 

сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното 

териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на класическата 

концепция на стратегическото планиране и управление на територията. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО, ОЧКАВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ЦЕЛИ НА ОУПО 
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Главна цел на ОУПО Макреш е създаването на планова основа за 

пространствено и функционално развитие на общата структура на територията, 

предмет на плана, и постигане на хармонично единство на урбанизираните 

структури, съществуващите природна и антропогенна среда и специфичните 

социално-икономически условия. Общият устройствен план е стратегически планов 

инструмент за управление и прилагане на политиките на общината и основа за нейното 

дългосрочно устойчиво пространствено развитие. Документът определя стратегия на 

развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните 

структурни части на територията, която обхваща, за следващите 15 години. Съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията, ОУП на Община Макреш се 

съобразява с принципите и политиките в областта на пространственото развитие на 

Европейския съюз и Република България, както и с предвижданията на актуалните 

планови документи от по-горна йерархична степен, като представлява по тяхно отношение 

по-пълна, по-подробна и конкретна разработка. 

При изработване на Общия устройствен план на Община Макреш са взети предвид 

регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи важен 

компонент в устройственото планиране за общината. Налице е необходимост проекта на 

ОУПО да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени 

в актуалните Областна стратегия и Общински план за развитие за периода 2014-2020г. и 

ще се реализира чрез изработването и прилагането на тези и следващи, нови и 

актуализирани общи и секторни стратегически планове и програми на общината и региона 

с краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде ясна и устройствена база 

за изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за 

територията. По този начин ОУП цели да създаде пространствени предпоставки за 

подобряване на начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни 

инициативи и дейности за социално-икономическото развитие на общината. 

Екипът взе предвид и целите заложени в Заданието за изработване на проект за общ 

устройствен план на община Макреш, които препокриват и допълват горепосочените като 

същевременно в по-пълна степен изразяват спецификата на настоящия проект. 
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ОУПО цели да послужи като основа за цялостното устройство на територията на 

общината и да способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на 

бизнеса чрез привличане на повече инвестиции в общината. 

В техническото задание за ОУП Макреш се представят основните, най-общи насоки 

за бъдещото развитие на общината, водещи до създаване на комплексно устроена и 

хармонична жизнена среда, с гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за 

живеене, труд и отдих на населението. 

При изработването на ОУПО следва да се отчетат взаимовръзките, 

взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед 

осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация на 

проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.  

Въз основа на извършения задълбочен анализ на текущото състояние на 

общинската територия се цели да се създаде добра териториална планова основа за 

устойчиво и балансирано развитие на територията в дългосрочен аспект.  

На първо място се структурира йерархически селищната мрежа в общината, 

съобразено с демографския и икономически потенциал. По този начин следва да се 

създадат предпоставки за реализиране на потенциалните им възможности. Определят се 

опорните селища и селищата със затихващи функции. Важно е да се проучи и отбележи 

демографският профил на населението в общината и неговите тенденции, като се има 

предвид общата за страната негативна тенденция. Важен аспект за всеки ОУП е да се 

проучи планира комуникационно-транспортната схема на общината и връзките ѝ със 

съседните общини, и главните пътни артерии на страната, във връзка с предвижданите с 

ОУПО нови зони. 

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие постигането на основните 

цели на ОУП се предпоставя от изпълнението на следните задачи: 

 Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно: 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012- 2022 г.; Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 

2014-2020г.; Областна стратегии за развитие на област Видин 2014-2020 г.; 

Общински план за развитие на община Макреш. Извеждане на устройствени 
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проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми 

за прилагане на ОПР; 

 Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото 

планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за 

пространствено развитие за периода 2013-2025 г.; 

 Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на  

публично-частното партньорство; 

 Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно 

наследство; 

 Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, 

“Обслужване”, “Отдих”; 

 Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 
 

ЗАДАЧИ  НА ОУПО 

Основните задачи, които следва да бъдат изпълнени с оглед постигане на 

целите на проекта са: 

 Да бъде определена общата структура на територията - предмет на плана и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, 

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; 

горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания, 

зоните по „Натура 2000", санитарно-охранителните зони на водоизточници, 

археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно 

наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, 

територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение. 

 Да се означат земеделските и горските територии, които ще променят 

предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут 

на урбанизирани територии; 

 Да се представи общият режим на устройство на всяка от териториите по 

предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното 

опазване, използване, изграждане и развитие; 
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 Да се представят извънурбанизираните територии - изключителна държавна, 

публична -държавна и публична - общинска собственост, и режимът на тяхното 

устройство; 

 Да се представи разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и 

техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 

връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 Да се представят териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита; 

 Да се представят 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; 

 Да се представят територии за специални обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

Също така с оглед постигане на целите на проекта следва да се:  

 Определи нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие 

на общината и нейното демографско развитие;  

 Определи функционалното предназначение на терените по структурни единици с 

техните насочващи пространствени и социални параметри; 

 Определи вътрешната структура и елементи на функционалните системи 

Обитаване, Труд и Отдих; 

 Създаде организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 

елементи от социалния сервиз; 

 Определи структурата, трасетата и принципите за връзките между елементите на 

главната комуникационна мрежа; 

 Реши развитието, оразмеряването и провеждането на елементите на инженерните 

мрежи; 

 Организират, разграничат и оразмерят елементите от зелената система на 

общината; 

 Създадат условия за поддържане на екологичено равновесие и опазване на околната 

среда от неблагоприятни антропогенни въздействия; 
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 Създадат условия за баланс между реализацията на ресурсния потенциал на 

територията на общината и опазването на богатото ѝ природно наследство; 

 Регламентира допустимо натоварване на естествените рекреационни ресурси; 

 Разработи програма от мероприятия и система за управление и реализация на 

ОУПО. 

IV. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ 

Съгласно изискванията на Възложителя, Общият устройствен план следва да бъде 

разработен за територията на цялата община. По своята същност и във връзка с 

императивите, залегнали в нормативната уредба за териториално устройство, действаща в 

Република България, общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. 

Дългосрочният времеви хоризонт на прогнозите за перспективата в демографското, 

социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината, както и 

вероятностния характер на самите прогнози изискват срокът на действие на изготвяния 

ОУП на общината да бъде във формат от-до, а не фиксиран като период. В нормативните 

изисквания съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствени 

схеми и планове, ясно е регламентирано срокът на действие на ОУПО да бъде предвиден 

за 15-20 години. Посочените срокове на действие не са самоцелни. Те са резултат от 

спецификата на предвидените процеси протичащи на територията на общината, както и 

факта, че последствията от тях, оставящи трайни резултати върху териториалните среди, 

демографските и икономически показатели на общината понякога надхвърлят 

предварително прогнозираните времеви хоризонти.  

Важно методическо изискване към екипа разработващ ОУПО е това за 

териториалната диференциация на времевите и функционални разчети. Следва да се 

акцентира и да се има предвид, че при разработването на ОУП на община Макреш 

прогнозният период на действие е 15 години - до 2030 г. 

V. ОБВЪРЗАНОСТ НА ОУПО С НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ 
ДОКУМЕНТИ, С ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ НА РЕГИОНАЛНО, ОБЛАСТНО И 
ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ 

Планирането и управлението на територията представлява сложен, динамичен и 

пространствено обусловен процес, който се задвижва от нуждите и желанията на местната 
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общност, съобразява се с наличните ресурси и потенциали за развитие, структурира се в 

политики и стратегии за развитие и се прилага чрез конкретни модели за устройство на 

територията. 

Разглеждана в този контекст задачата е изготвяне на ОУП на община Макреш като 

документ, заемащ междинно йерархическо ниво и изпълняващ ролята на редуктор, 

осигурявайки плавен преход и конкретизация при реализирането на насоки, дефинирани от 

планови документи на стратегическо ниво, като се започне от Национална стратегия за 

регионално развитие през регионалните планове за развитие и областните стратегии към 

местното планиране на ниво община с общински план за развитие при реалното им 

прилагане на територията на общината. Общият устройствен план съдържа в себе си ясно 

дефинирани устройствени зони в рамките на територията с конкретни граници, 

предназначение и устройствени режими, изпълняващи залегналото в плановите документи 

от по-високо ниво. 

 
Фиг. 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на 
пространственото развитие 
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При разработване на аналитичната част на ОУПО следва да бъдат отчетени 

тенденциите в развитието на територията на общината, както и предвижданите 

интервенции в действащите стратегически документи, имащи отношение към планирането 

и управлението на територията. Основните документи, които имат въздействат върху 

изработването на ОУПО са следните: 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие е стратегически документ, който 

задава модела на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие 

на районите на страната. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката 

за регионално развитие и следи за тяхното постигане и взаимно допълване. Главната 

стратегическа цел на НСРР е „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, 

базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, 

социален и териториален аспект”. ОУПО следва да допринесе за реализацията на някой от 

стратегическите целите, заложени в НСРР 2012-2022г., като такива са: „Балансирано 

териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване 

свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и „Социално 

сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез 

развитие и реализация на човешкия капитал“. 

 Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България  2013-2025 г.  

Националната концепция за пространствено развитие е стратегически документ, 

определящ пространствено-устройствената основа за развитие и планиране на елементите 

на националната територия, с цел постигане на комплексно и интегрирано планиране за 

осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически 

секторни планирания на национално ниво, в контекста на общоевропейското 

пространствено развитие. Концепцията служи за подпомагане на различните секторни 

политики в различните йерархични нива, включително и на ниво град. НКПР дава визия за 

бъдещото пространствено развитие на територията до 2025г. 

 Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. 
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Регионалният план за развитие на Северозападен район е планов средносрочен 

документ, задаващ цели и приоритети за устойчив растеж на регионално равнище. Той 

анализира силните и слабите страни на региона, неговите възможности за развитие, но и 

неговите слабости. Регионалният план анализира актуалните проблеми за всяко едно 

населено място, част от региона, и се стреми да прилага целенасочени политики, които да 

спомогнат за тяхното разрешаване. Осигурява достъп на информация и публичност, както 

и подпомага развитието на местния потенциал, включвайки го в целите и приоритетите на 

района. Трите основни цели в РПР, които следва да бъдат адресирани с изпълнението на 

плана 2020 г. са следните: Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна 

икономика чрез развитие на собствения потенциал на СЗР; Стратегическа цел 2: 

Съхранение и развитие на човешкия капитал и Стратегическа цел 3: Подобряване на 

териториалната устойчивост и свързаност. 

 Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на 

областта и е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие 

и общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на 

планиране и управление в страната е показател за синхрон и допълняемост при 

стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Областната стратегия за 

развитие на Област Видин поставя следните стратегически цели: „Ускоряване 

икономическото развитие на област Видин“; „Повишаване жизнения стандарт на 

населението на област Видин“ и „Свързаност и развитие на териториалното 

сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие“. 

 Общински план за развитие на община Макреш 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е документ със стратегическо 

планиране и програмиране на устойчивото местно развитие, който се разработва в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Видин за 

периода 2014-2020 г. и останалите стратегически документи. Като документ, той засяга 

най-ниското ниво от системата за стратегическо планиране и управление на регионалното 

развитие и обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с 

ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие на общината в унисон с 
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предвижданията на документите, задаващи насоките в регионалната политика на 

европейско, национално и регионално ниво. 

Стратегическите цели, мерки и дейности за развитие заложени в ОПР Макреш 

2014-2020 г. са насочени към три основни приоритетни области, които включват: местната 

икономика, околна среда и социална сфера. Тези области определят основната насока на 

стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Община Макреш 2014-2020 г., 

като те кореспондират пряко помежду си и са взаимозависими. Трите цели са 

формулирани както следва: 

 Специфична цел 1: Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста 

икономика; 

 Специфична цел 2: Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, 

модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда; 

 Специфична цел 3: Развитие на човешките ресурси и социално сближаване – 

образование и обучение, здравеопазване, пазар на труда, социални услуги. 

Успешното постигане на така заложените цели в ОПР Макреш 2014-2020 ще 

допринесе за устойчивото развитие на общината като цяло. 

Разработването на Общия устройствен план на Община Макреш трябва да бъде 

съобразено със специфичните изисквания на основополагащите за целия ЕС стратегически 

документи, както и с нормативни документи, касаещи европейското и националното 

законодателство в областта на регионалното развитие, секторните политики и 

устройството на територията:  

 Стратегията „Европа 2020” (2010 г.) – Тя задава рамката на необходимите 

интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 

страните и регионите на ЕС; 

 Шести кохезионен доклад – В него е разписана оценка на постиженията на 

европейската политика за сближаване към 2014 г. като са отбелязани ефектите от 

икономическата криза от 2008 г., и са разписани структуроопределящи насоки за 

развитието на ЕС през програмния период 2014-2020 г.; 

 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове (2007 г.) – В нея са 

заложени общите принципи и стратегии на политиката за развитие на градските 
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райони /интегрирано развитие на градските райони, балансирана териториална 

организация на основата на европейската полицентрична градска структура и др./. 

VI. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Чрез измененията в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за 

регионално развитие (ЗРР), обнародвани в ДВ, бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., бяха 

осъществени сериозни промени в системата на стратегическото планиране на територията. 

Въведена беше категорията „пространствено развитие”, която обхваща изготвянето и 

актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, 

регионално и областно ниво, представени в ЗРР. Същите документи са пряко свързани със 

системата за регионално планиране и се разработват като отчитат обективните дадености и 

предимства на територията и съобразно принципите за балансирано устойчиво развитие, 

определят стратегическите цели, приоритети и мерки на политиката за интегрирано 

пространствено развитие.  

Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на Макреш 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, 26.10.2012 г./ 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 Макреш 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 Макреш; 

 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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 Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото по-

добро изпълнение, следователно по-доброто управление на територията на 

общината. 

Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е ясно 

описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на общината се 

изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и допълнителна 

информация от централните и териториални администрации и експлоатационни 

дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената концепция се 

преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на общината. Следва 

провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за разглеждане на ОЕСУТ 

съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен проект, придружен от 

протокола, воден на общественото обсъждане, се разглежда на сесия на Общински 

експертен съвет по устройство на територията, на който следва да вземат участие 

представители на централните и териториални администрации, експлоатационните 

дружества представители на обществеността и браншовите организации. След 

разглеждането на проекта на ОЕСУТ, коригирането и отстраняването на евентуалните 

забележки след съгласуването с администрациите и експлоатационните дружества, 

проектът на предварителен ОУПО се внася за разглеждане и приемане на сесия на 

Общински съвет. Следва изработване на окончателен вариант на ОУП на общината и 

съпътстващите правила и нормативи за неговото прилагане, който след съгласуване с 

териториалните и централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и 

разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията, се внася с 

докладна от кмета за окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва 

обнародване на решението в Държавен вестник и приключване на процедурата. 

VII. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 
 
РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ И ВРЪЗКИ СЪС 
СЪСЕДНИ ТЕРИТОРИИ 

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Тя е една от съставните 

общини на област Видин и е част от Северозападен регион от ниво 2. Разположена в 
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западните части на Видинска област, границата на община Макреш на запад съвпада с 

националната граница с Република Сърбия. Вътрешните граници на общината са както 

следва: на север – общините Кула и Грамада, а на юг - общините Белоградчик и Димово. 

Съгласно Закона за административно-териториално устройство на Република 

България и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството относно категоризацията на общините и населените места, 

община Макреш е пета категория. На територията на общината има общо 7 населени 

места, всяко от които е със статут на село. Те имат следните категории: 

 с. Вълчек – категория 8; 

 с. Киреево – категория 7; 

 с. Макреш – категория 5; 

 с. Подгоре – категория 7; 

 с. Раковица – категория 6; 

 с. Тополовица – категория 8; 

 с. Цар Шишманово – категория 7. 

По действащата в страната градоустройствена класификация на населените места 

(според броя на населението) всички села попадат в категорията – малки и много малки.   

Общинският център село Макреш се намира на отстояние 187 км от София и на 35 

км от областния център град Видин. Връзката на община Макреш  със съседните 

територии се осъществява основно чрез третокласни и четвъртокласни пътища. В близост 

до село Макреш преминава един от най-големите Европейски транспортни коридори – 

коридор № 4, свързващ страните от Централна Европа (Дрезден/Нюрнберг) с Егейско 

море. Той се явява главна пътна артерия, осъществяваща връзката на община Макреш с 

останалите части на страната. Частта от Европейския транспортен коридор № 4, която 

преминава в непосредствена близост, източно от общината, има изключително важно 

значение за повишаване показателите на местната икономика. Неговото значение особено 

нарасна след влизането в експлоатация на мост „Нова Европа“, свързващ гр. Видин с гр. 

Калафат в Румъния. Връзката с общинските и областните градове в региона се 

осъществява предимно с автомобилен транспорт. Общината има добра транспортна 

достъпност в регионален план благодарение на коридор № 4, но в същото време е налице 

влошено състояние на пътната мрежа в рамките на общината. 
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РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ - ПРОСТРАНСТВЕНИ, 
ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, ЕКОЛОГИЧНИ, 
КОМУНИКАЦИОННИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ 

Географското местоположение на община Макреш предопределя мястото ѝ спрямо 

формираната структура на националното пространство и до голяма степен обуславя 

характера на нейното териториално и икономическо развитие. Граничният характер на 

западните покрайнини на общината е причина за изолацията ѝ от активна стопанска 

дейност от една страна, но създава предпоставки за поддържане на трансгранични връзки 

от друга. Близостта до важни транспортни артерии благоприятства местното стопанско 

развитие и създава условия за подобряване на качеството на живот на населението. 

Съгласно йерархичната система от градове-центрове представена в Националната 

концепция за пространствено развитие, разработена спрямо оценка за значението и ролята 

на градовете, село Макреш спада към 5 категория „много малки градове и села, центрове с 

общинско значение за територията на съответните общини“. 

Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от 

няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат класифицирани в следните 

основни групи: 

 Фактори, свързани с географското положение на общината: Към тази група се 

отнася и природогеографската предопределеност на територията и най-вече нейната 

принадлежност към Западната мизийска равнина и Западен Предбалкан, както и 

свързаните с това климатични, хидрографски условия, формираната горска 

растителност, почвена покривка и други фактори и ресурси за развитие на местната 

икономика; 

 Природогеографски условия и ресурси свързани с: ресурсната ориентация на 

икономиката; наличният рекреационен потенциал; характера на селищната мрежа и 

комуникационните връзки - в и извън рамките на общината; 

 Особености в историческото развитие на територията; 

 Административно-териториални – мястото и в административната структура на 

област Видин; 

 Традиционните връзки, които общината поддържа, както с областния център 

Видин, но така също и със столичния град, което пряко влияе върху усвояването на 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 28 

ресурсите и установените модели на развитие на урбанистичната и икономически 

структури на общината. 

Географското разположение на община Макреш и наличните природни ресурси 

рефлектират върху състоянието на местната икономика. Общината се намира в 

Северозападния район от ниво 2, който има най-нисък принос към националния БВП и 

изостава значително от останалите райони в ЕС. Област Видин е с най-влошени социално-

икономически показатели. Съвременното социално-икономическо състояние на общината 

се намира в пряка зависимост от наличните ресурси, историческо развитие, 

местоположение, транспортно-комуникационни връзки, макроикономически условия, 

активност на местното население и други. 

Икономиката на община Макреш е насочена предимно към развитие на селското 

стопанство и добивната промишленост. Вторичният и третичният сектор са слабо развити. 

Наличието на съхранени природни и културни забележителности, както и запазената 

природа създават условия за развитие на туризъм. Общината разполага с множество 

културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и 

дейност, които са с висока научна и културна стойност. 

Един от най-сериозните негативни фактори за развитието на общината е 

демографската криза, която е характерна тенденция за цялата страна. Освен че е сред най-

малките по население общини в България, община Макреш се отличава с ограничен 

възпроизводствен потенциал на населението, силно влошена възрастова и образователна 

структура, недостиг на квалифицирана работна ръка и други негативни тенденции.  

Изградената транспортно-комуникационна инфраструктура е в лошо състояние, 

което затруднява достъпността до общинския център и взаимодействието му със съседните 

общински центрове.  

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ – ОСОБЕНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕНОТО 
РАЗВИТИЕ  

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

Географската характеристика и пространственото развитие на селищната структура 

в община Макреш са предпоставката за заселване на различни цивилизации по 

територията ѝ още от Древността. В тази връзка, културното наследство в района е 
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резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят 

специфична памет и идентичност на мястото.  

В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят 

културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във 

времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.  

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е 

направена оценка на културното напластяване. Община Макреш попада в „Западното 

културно пространство“ според разпределението на територията на страната с 

концентрация на културни ценности. 

 
Фиг. 2. Национални културни коридори  
Източник: Национална концепция за пространствено развитие 

В близост до общината е проследено западното културно пространство по оста 

Видин – София – Сандански представено от културни ценности от един или два 

исторически периода с идентични стилови и смислови белези съчетани с природни и 

етнографски дадености.  
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Западно културно пространство – включващо обобщено темите: „Античност“, 

„Българско Средновековие 9-14 в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в., 

„Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, „Традиционна архитектура, 

традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, „Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в. 

Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“, 

„Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“. 

Културните направления и идентичността на общината изразяват устойчивостта във 

времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси. Културните 

направления свързват важни елементи на културното наследството и традициите, които 

отразяват събития или периоди от българската и европейската историята. Те показват 

процесите на динамиката в пространственото развитие на селищната мрежа.  

Името на село Макреш произлиза от латинската дума “macro"- голям. Легендата 

разказва, че името „Макрес“ /дълго, голямо село/ е дадено от италиански изследовател 

преминал през поселищното образование. Местоположението му е сменяно няколко пъти 

поради набезите на турските бирници. В границите на селото е разположена първата 

църква във Видинския санджак след създаването на Българската Екзархия.  

В пространствената структура на община Макреш са идентифицирани 26 

недвижими културни ценности като 2 са от категория с „национално значение“ - Църква 

"Рождество Богородично" със своята архитектурно-художествена стойност и Раковишки 

манастир, заедно със стенописите на църква "Св. Троица" с историческа и художествена 

стойност за индивида, общността и обществото. 

Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ–БАН в пространствената структура на община Макреш са 

идентифицирани 10 обекта. 

Концентрация на археологически обекти се проследява в землищата на населените 

места Макреш, Киреево и Подгоре. 

Историческото развитие определя значителна част от отличителните черти на 

община Макреш, които могат да се изтъкнат чрез представяне, популяризиране и разумно 

управление на културното наследство. 

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКО РАЙОНИРАНЕ И ЛАНДШАФТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Община Макреш попада в две физикогеографски области на България – Западна 

Дунавска равнина и Западен Предбалкан. Географското ѝ разположение обуславя 

предимно хълмистия релеф на територията. Надморската височина варира в широки 

граници - от 200 м в долината на река Видбол (източно от село Макреш) до 1100 м в 

граничните планински земи. През източната част на общината преминава нахълмената 

долина на река Видбол и нейните притоци. В коритото на реката е разположена най-

ниската точка на общината – 127 м. н.в. 

РЕЛЕФ 

Релефът е една от най-важните географски особености на всяка територия и е 

предпоставка за нейното развитие. Съвременният релеф е резултат от проявата на фактори 

с природен и антропогенен произход. Община Макреш се характеризира разнообразен 

релеф – равнинен и равнинно-хълмист в обхвата на Дунавската равнина, хълмист и 

нископланински в пределите на рида Бабин нос.  

Формирането на релефа в общината е свързано с проявата на денудационните, 

ерозионните, акумулационните и карстовите процеси. Надморската височина на 

територията варира в широки граници - от 200 метра в долината на река Видбол до 1100 

метра в планинските гранични земи. Вертикалното разчленение на релефа има стойности 

между 50 и 100 м/км2, а хоризонтално – между 1,0 и 1,5 км/км2.  

Равнинният релеф при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек благоприятства 

развитието на земеделието и отглеждането на различни видове зърнени култури. 

Наличието на льос, образуван през плейстоцена, оказва голямо влияние върху характера на 

релефа, почвите, хидроложките условия и стопанската дейност на хората. Ниските части 

на Дунавската равнина са оформени от неогенски глини с песъчливи прослойки, варовици 

и пясъци. Срещат се асиметрични речни долини с изразена асиметрия на профила, която се  

изразява в полегати леви и стръмни десни склонове. Съществуват условия за проявата на 

активна ерозия и формиране на гъста долинно-ровинна мрежа. Тези процеси водят до 

деструкция на почвата и затрудняват развитието на стопанството.  

Западните и югозападните части на общината попадат в границите на Западния 

Предбалкан, където се намира най-високата точка на общината – връх Бабин нос (1107,4 
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м.), разположен на самата граница на 6,2 км. югозападно от село Раковица. Едноименната 

планина е изградена от палеозойски кристалинни скали и гранити. На северозапад се 

простира височината Връшка чука (692 м.), издигаща се на повече от 300 м. над околните 

равнинни земи. Изградена е предимно от юрски варовици. На места в Предбалкана се 

срещат мергели и варовици от мезозоя, които спомагат за активизирането на карстовите 

процеси. На мястото на изсечените гори и храсти в ниските части на Предбалкана днес се 

отглеждат редица зърнени култури, лозя и овошки. Съществуват предпоставки за развитие 

и на пасищно животновъдство. 

Разнообразният релеф на община Макреш благоприятства отглеждането на редица 

селскостопански култури. В хълмистите и полупланинските територии се създават условия 

за развитие на овощарството, някои видове зърнени и бобови култури и други.  В 

равнинните райони е концентрирано предимно отглеждането на зърнени култури 

(пшеница, ечемик, царевица и др.). Сериозен проблем в общината са ерозионните процеси 

и механичното разрушаване на почвата. Релефът предопределя до голяма степен 

благоустрояването на населените места и развитието на транспорта, което създава 

предпоставки за активизирането и на междурайонните връзки в подкрепа на местното 

стопанско развитие и подобряването на условията за живот на населението. 

КЛИМАТ  

Климатът е един от най-важните компоненти на природната среда, който оказва 

влияние върху развитието на стопанството и жизнената дейност на хората. Територията на 

община Макреш попада в умерено-континенталната климатична област на страната и се 

формира преди всичко под влияние на океански въздушни маси от умерените ширини. 

Важно е влиянието на релефа като климатичен фактор, влияещ предимно с надморската си 

височина, експозиция, разчлененост и наклона на склона. Умерено-континентарлият 

климат се характеризира с топло лято и студена зима, голяма температурна амплитуда, 

ясно проявен пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и ежегодна, 

сравнително устойчива снежна покривка.  

Средните годишни температури намаляват в посока север-юг. Средните годишни 

температури за района на Дунавската равнина са около 10,7ºС, а в пределите на 

Предбалкана - 10,3ºС. Средните януарски температури са ниски – от 0 до -2 оС. 

Абсолютните минимални температури падат 23-24ºС под нулата при силни застудявания. 
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Средноюлските температури са сравнително високи – между 22 и 24 оС, а абсолютните 

максимални температури достигат 40-42ºС. Температурната сума за периода с 

температури над 10ºС достига 3300ºС-3400ºС. 

Годишната сума на валежите за община Макреш е 600 мм. Основните фактори, 

оказващи влияние върху количеството, характера и режима на валежите са особеностите 

на атмосферната циркулация, свойствата на нахлуващите въздушни маси и характерът на 

подстилащата повърхност. Геоморфологични (орографски) фактори също влияят върху 

валежите, затова на запад валежното количество е по-високо. Наблюдават се черти на 

преходност във вътрешногодишното разпределение на валежите, които се изразяват в 

проявата на вторични максимуми. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 

84-86%. Средната продължителност на периода със снежна покривка е 44 дни, като най-

висока вероятност за формирането ѝ има в периода от 1 ноември до 20 април.   

Друг важен климатичен елемент, който характеризира територията на общината са 

ветровете. За територията на община Макреш са характерни западните и северозападните 

ветрове, които имат целогодишно влияние. Скоростта на вятъра се повишава с 

увеличаване на надморската височина. Средногодишната скорост на вятъра е 1,6 м/сек.  

Неблагоприятни за стопанската практика са недостатъчните валежи и високият 

брой на дните с мъгли. Броят на дните с мъгла е 35-40 годишно, предимно в периода от 

месец октомври до месец март. Появата на късни пролетни и ранно есенни слани и 

градушки също са сред неблагоприятните климатични явления, застрашаващи 

земеделската реколта и стопанската дейност на хората. 

Значението на климата като фактор за развитие на стопанството е неоценимо. Той 

формира необходимите условия за вегетация на растенията. Температурните суми, 

продължителността и часовете слънчево греене, количеството на валежите, ветровете, 

както и неблагоприятните климатични явления оказват съществено влияние върху 

стопанската дейност на населението и определят в най-голяма степен подбора на 

земеделски култури. Това води до селскостопанската специализация на производството на 

растителни и животински суровини и изделия. 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

Полезните изкопаеми са база за развитие на редица промишлени отрасли, 

подпомагащи развитието на българската икономика. Те са резултат от дългото и сложно 
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палеогеографско развитие на нашите земи и са тясно свързани с произхода и скалния 

състав на основните морфоструктури. Община Макреш попада в морфоструктурата на 

Мизийската плоча, където са разпространени полезни изкопаеми, свързани със 

седиментационните процеси – въглища, нефт, гипс, варовици, глини и др. Основно 

значение за развитието на общината в близкото минало са имали разработката на варовици 

и глини. Варовици за производство на негасена вар се разработвали в находището 

„Рафаело” в землището на с. Киреево, а глини за производство на керамични изделия – от 

находището в землището на с. Макреш. Първите служели за производство на негасена вар, 

а вторите – за производство на керамични изделия. Добивът на варовици в кариера 

„Рафаело“ е подновен през 2010 г. Съществува инвестиционно предложение за добив и 

преработка на диабази и гранодиорити за трошен камък за строителни материали от 

находище „Лещака” (с. Раковица). 

На територията на Община Макреш, въпреки липсата на разнообразие относно 

полезните изкопаеми, се реализират добиви. Добивът на нерудни полезни изкопаеми – 

предимно на варовик, благоприятства развитието на строителството. Използва се и за 

облицовка на сгради, чешми и други. 

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА 

Хидрографската мрежа в община Макреш е резултат от съчетанието на редица 

фактори като климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Речната мрежа на 

територията на общината се отнася към Дунавския водосборен басейн на Черноморската 

отточна област.   

Община Макреш не е богата на водни ресурси, а гъстотата на речната мрежа е 

сравнително висока. Повърхностният отток се формира от река Видбол и нейните притоци 

(Давидова бара, Вълчешки дол, Влаховичка, Толовишка) и от притоците в горния 

водосбор на река Войнишка. 

Река Видбол извира на 300 м. североизточно от връх Бабин нос в планината Бабин 

нос и се влива в река Дунав югоизточно от град Дунавци. Дължината ѝ е 61,8 км, а общата 

площ на водосборния басейн - 329,8 км2. Средният многогодишен отток е 0,8 m3/s, като 

максимумът е през април-юни, а минимумът — през август-октомври. Реката се подхранва 

от дъждовните и подпочвените води, а през лятото някои от участъците ѝ пресъхват. В 

пределите на община Макреш преминават десните притоци на реката. 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 35 

Войнишка река води началото си от река Дорков дол, която извира на около 850 м. 

северозападно от връх Черноглав в планината Бабин нос. Дължината ѝ, заедно с лявата 

съставяща я Чичилска река, е 55,2 км, а Площта на водосборния ѝ басейн - е 276 km2. 

Средният многогодишен отток е 0,98 m3/s, като максимумът е през април-юни, а 

минимумът — август-октомври.  

 Реките, преминаващи през общината, са с преобладаващо дъждовно подхранване и 

с известна проява на преходност в отточния режим. Пълноводието на реките настъпва в 

периода февруари-юни с главен максимум през март, а маловодието е с продължителност 

юли-октомври. Участието на подземното подхранване във формирането на сумарния отток 

варира от 25% до 48%. Снежното подхранване формира 17% от оттока, а стойностите му 

нарастват с повишаване на надморската височина. Средният многогодишен отток на 

реките се варира от 180 мм/год в най-високите части на Бабин нос до 60 мм/год в 

Дунавската равнина. Отточният коефициент (% от валежите) за района е нисък - едва 9%, а 

сумарното изпарение от речните басейни е относително високо – 500-550 мм/год. Долните 

поречия както на река Видбол, така и на Войнишка река са  застрашени от наводнения и 

зависими от изграждането на хидромелиоративни защитни средства. 

В обхвата на община Макреш се разкриват порови води в глинестите отложения на 

кватернера (към подземно водно тяло - Видинска низина) със среден модул на подземния 

отток от 5 л/сек/км2. В алувиалните речни наслаги, пролувиалните наноси и неогенските 

пясъци се разкриват грунтови води, но запасите им са ограничени. Има наличие на 

карстови води в мезозойските седименти, които се подхранват преди всичко от 

инфилтрацията на валежна вода. 

В пределите на община Макреш, на границата с община Белоградчик, попада 

Рабишкото езеро, което е най-голямото по площ вътрешно езеро в България и седмо между 

всички езера в страната. Има тектонски произход. Площта му е 3,25 км², дължината - до 

1,4 км, а дълбочината му достига 10-15 метра. Включено е в Рабишката напоителна 

система като водохранилище, което събира водите на реките Видбол и Арчар. От западния 

му край е издигната язовирна стена.  

Водите се използват комплексно, но в структурата на водоползването доминира 

водопотреблението за питейно-битови и промишлени нужди. Основен повърхностен 

водоизточник в речния басейн на река Видбол е язовир „Рабиша”. Пресните води, 
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използвани за питейно-битово водоснабдяване в общината, се формират предимно от 

подземните порови води. Това изисква повишено внимание към опазването на водите 

поради риска от замърсяване. Територията на общината е застрашена от проява на 

денудационно-гравитационни процеси – свлачища и срутища. Поради тази причина в 

бъдеще трябва да се реализират хидротехническите корекции. За поддържането на водните 

ресурси е необходимо специално внимание за съхраняването на естествената горска 

растителност, укрепването на речните брегове намаляването на риска от ерозия и 

замърсяване. 

 

 

ПОЧВИ 

Почвите са основно и незаменимо средство за производство, влияещо върху 

отрасловата и териториалната структура на стопанството. По-голямата част от територията 

на община Макреш попада в Западно Долнодунавската провинция, а западната ѝ 

планинска част – в Западно Предбалканската провинция на Долнодунавската почвена 

подобласт. Почвите се отличават с голямо разнообразие, което е резултат от географското 

положение, вида на скалите, от преходния характер на климата, от нееднаквия химизъм на 

водите и други фактори. В общината са разпространени излужени ливадни черноземи, 

излужени чернозем-смолници, лесивирани, кафяви горски и наносни почви.  

Излужените ливадни черноземи да разпространени предимно във водосбора на река 

Войнишка. Те са образувани в условията на умерения климат и тревиста степна 

растителност. Имат мощен тъмно оцветен хумусен хоризонт (80–100 см) и  високо 

съдържание на хумус е 3–4 %, което намалява в дълбочина. Излужените черноземи са с 

високо естествено плодородие и при правилна обработка при тях се получават най-

високите добиви от селскостопански култури.  

Излужените чернозем-смолници (смолници) се срещат в средното поречие на река 

Видбол. Те са най-тежките почви у нас. Съдържанието на глина в тях е над 55%. Имат и 

високо съдържание на хумус – 4-5%. Характеризират се със слаба водопропускливост и 

податливост към напукване. Подходящи са за отглеждането на  зърнени, фуражни и 

технически култури. 
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Сивокафявите (сиви) горски почви, известни още като обикновени лесивирани 

почви, са разпространени на по-голяма надморска височина.  Те имат разнообразен 

механичен състав и не много високо хумусно съдържание – около 2%. Повърхностният 

хоризонт А е слабо мощен – от 18 до 25 см (при по-тежките почви) и до 35 см (при по-

песъчливите почви). Подходящи са за отглеждане на зърнени и технически култури, както 

и на трайни насаждения.  С увеличаване на надморската височина се срещат кафяви горски 

почви. Тези почви са формирани под букова растителност и хълмисто-планински релеф. 

Богати са на хумус — до 12%, но хумусното вещество не е много качествено. Малка част 

от тях имат стопанско значение – за отглеждане на малини и картофи, както и използване 

за пасища и ливади. 

В речните тераси са разпространени наносни почви (алувиални, алувиално-

ливадни). Решаващо значение при формирането им оказват повишеното ниво на почвените 

води. Формират се на заливната и първата надзаливна тереса на реките и са подложени на 

периодично заливане и натлачване на нови наноси. Върху тях расте водолюбива 

растителност – дървесна (представеелша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревно-

ливадна (власатка и др.). Благоприятни са за отглеждането на зеленчуци и овощия. 

Според агроекологичното райониране на Националната почвена служба община 

Макреш се отнася към трети и шести район на пшеницата. Първият обхваща източната 

част на общината, а вторият – западната. Третият агроекологичен район има много добри 

продуктивни възможности. Бонитетът му възлиза на 83 бала, но влагоосигуреността не 

винаги е много добра. Оптималните срокове за сеитба са в периода от 25 Септември до 15 

Октомври. Шестият агроекологичен район има бонитет между 83 и 84 бала. Оптималните 

срокове за сеитба са между 20 Септември и 10 Октомври. 

 В община Макреш има наличие на високопродуктивни почви, които са подходящи 

за отглеждането на разнообразни земеделски култури. Много добре виреят зърнените и 

някои технически култури. Част от почвите са силно податливи на ерозия и замърсяване, 

което води до намаляване на размера на обработваемите земи и влошаване качествата на 

почвените ресурси. 

ГОРИ 

Горските територии заемат 7890,7 ха, което съставлява 34,4% от общата площ на 

община Макреш (съгласно КВС на община Макреш). Те имат особено важно значение за 
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пречистването на  приземния въздух и обогатяването му с кислород. Горската 

растителност е изключително ценен ресурс, който има благоприятно влияние върху 

поддържането на водните и почвените запаси в общината. 

Горите са предимно смесени широколистни насаждения – дъб и бук. Иглолистните 

видове се срещат и на по–малка надморска височина от обикновеното. В долината на река 

Видбол са запазени смесени гори от благун и цер, а на прехода към Предбалкана – смесени 

гори от формацията на полския бряст. В района на Бабин нос се срещат формациите на 

горуна и мизийския бук. 

Стопанското значение на горите се определя от приложението им в редица 

стопански отрасли: дърводобивната, дървообработващата, целулозно-хартиената, 

мебелната промишленост, строителството и др. Добивът на дървесина в община Макреш е 

недостатъчен. Неблагоприятно влияние върху горския фонд оказват предимно 

строителството, голата сеч и неправилната експлоатация на горите. 

РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

Естествената растителност е основен фактор за формирането на природната среда и 

за поддържане на нейното равновесие. Тя играе важна почвообразуваща и водорегулираща 

роля. Растителността е източник за развитие на много стопански отрасли и е неразделна 

част от природната среда. Разнообразието от растителни видове е голямо. Освен горската 

растителност, представена предимно от смесени широколистни и иглолистни видове, има 

и голямо разнообразие от лечебни растения - бял пелин, лазаркиня, багрилна жълтуга, 

лечебна комунига, чемерика и други. 

На места се срещат редки и защитени видове. Сред най-интересните ендемични 

растения са: българският ерантис, пеперудовиден салеп, стефчовата тлъстига, ковачевият 

зановец, българският лимониум, високата бисерка, ванеровата симфиандра и сръбската 

рамонда. 

Фаунистичното разнообразие в община Макреш също е голямо. Установени са 180 

вида птици и 53 вида бозайници  - 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги.  

Голяма част от птиците са сред видовете с европейско природозащитно значение. Такива 

са големият гмурец, малкият воден бик, блестящият ибис, бухалът, белоопашатият 

мишелов, скалния дрозд и други. Представители на насекомоядните бозайници са 

европейската къртица и таралежът. Най-изразените представители на хищниците са 
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чакалът, лисицата, вълкът, видрата, златката, белката, черният пор и други. Те са 

характерни за района на Предбалкана. Представители на копитните животни са сърната, 

благородният елен и дивата свиня. Има видове, които са включени в Червената книга на 

България:  видра, златка, вълк и всички видове прилепи. 

Флората и фауната представляват важно условие за поддържане на екологичното 

равновесие в природната среда. В резултат на антропогенната дейност настъпват 

изменения на естествените местообитания, което може да доведе до изтощаване на 

естествените ресурси. 

 

 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

Съгласно нормативната уредба категориите защитени територии са: резерват, 

национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и 

защитена местност. В община Макреш се срещат 2 категории защитени зони: природна 

забележителност („Пещера Магурата”) и защитена местност („Раковишки манастир”). 

Природна забележителност „Пещера Магурата” 

Пещера „Магурата”, разположена в близост до землището на с. Толовица, е една от 

най-големите и най-красивите български пещери. Това е най-голямата културно-

историческа ценност на община Макреш и представлява туристически обект с национално 

и международно значение. Обявена е за природна забележителност със Заповед No.666 от 

03.05.1960 г. Според геоложки проучвания образуването на пещерата Магура е започнало 

преди около 15 млн. години. Състои се от главна галерия и три странични разклонения. В 

една от залите са разкрити праисторически рисунки, издълбани в скалата и изрисувани с 

прилепно гуано (тор). Археологически разкопки са разкрили кости от хора и древни 

животни, оръдия на труда, керамика. Днес пещерата е електрифицирана и благоустроена 

по проект, финансиран от МОСВ. Площта на ПЗ е увеличена през 2007 г., чрез 

включването към нея на съседната пещера „Рингова пещ”, като общата площ е 843,768 

дка. В границите на общината попада малка територия от западната част на природната 

забележителност, южно от яз. Рабиша. 

Защитена местност „Раковишки манастир” 
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Защитена местност "Раковишки манастир" се намира на около 4 км. северозападно 

от с. Раковица. Манастирът е разположен на надморска височина от 858 м. под връх 

Черноглав в Западния Предбалкан. Представлява комплекс от 2 църкви, жилищни и 

стопански сгради. На 28 август 1975 г. манастирът и околните земи са обявени за 

историческо място, а на 21 август 2003 г. са прекатегоризирани в защитена местност с 

площ 51 хектара. 

В община Макреш се срещат 3 вида вековни дървета, обявени по Закона за 

биологичното разнообразие: трепетлика, цер и ясен.  

 

 

 
Табл. 1. Вековни дървета на територията на община Макреш 
Дървесен 
вид 

Вид на 
документа 

Номер на 
документа 

Дата Населено 
място 

Възраст, 
години 

Височинаa Обиколка, 
м 

Трепетлика Заповед 689 22.7.1987 с.Раковица 200 11 5,80 
Ясен Заповед 736 6.8.1987 с.Раковица, 

Циганска 
крънга 

300 15 4,30 

Цер Заповед 564 8.5.2003 с.Киреево,м. 
Оброка 

200 10 3,10 

Източник: ИАОС 

На територията на община Макреш са обособени 4 защитени зони по НАТУРА 

2000. В пределите ѝ попадат 3 зони по Директивата за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (ЗЗ Видбол; ЗЗ Западна Стара Планина и 

Предбалкан; ЗЗ Макреш) и 1 зона по Директивата за опазване на дивите птици (ЗЗ Западен 

Балкан). 

Защитена зона „Видбол“ 

Защитена зона „Видбол“ заема площ от 13 051,400 дка. Основен предмет на 

опазване сред природните местообитания са: алувиални гори; равнинни или планински 

реки с растителност; отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества; 

хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; 

низинни сенокосни ливади; термофилни букови гори; крайречни смесени гори; панонски 

гори; балкано-панонски церово-горунови гори; мизийски гори от сребролистна липа. Сред 
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животинските видове преобладават широкоух прилеп, европейски вълк, видра, 

добруджански хомяк, дългопръст нощник, трицветен нощник, голям нощник, лалугер, 

подковонос, пъстър пор, червенокоремна бумка, ивичест смок, обикновена блатна 

костенурка, шипоопашата костенурка, добруджански тритон, ручеен рак, бисерна мида 

обикновен сечко, бръмбар рогач, буков сечко, алпийска розалия, много видове риби като 

малка вретенарк, распер, голям щипок, белопера кротушка , бибан, балкански щипок и 

други. 

Защитена зона Западна Стара Планина и Предбалкан 

Площта на защитената зона е 219 753,260 ха. Обект на опазване в зоната са 

следните природни местообитания: алувиални гори; твърди олиготрофни до мезотрофни 

води с бентосни формации от Chara; алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 

храстови съобщества; субпанонски степни тревни съобщества; богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен терен в планините; низинни и планински сенокосни ливади; 

преходни блата и плаващи подвижни торфища; силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс; хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; хазмофитна 

растителност по силикатни скални склонове; неблагоустроени пещери; букови гори; 

термофилни букови гори; дъбово-габърови гори; смесени гори; субсредиземноморски 

борови гори с ендемични подвидове черен бор; оро-мизийски ацидофилни тревни 

съобщества; субконтинентални пери-панонски храстови съобщества; панонски гори; 

мизийски гори от сребролиста липа; мизийски букови гори и други. Преобладаващи 

фаунистични видове са: широкоух прилеп; европейски вълк;  видра; рис; добруджански 

хомяк; дългокрил прилеп; дългоух нощник; остроух нощник; голям нощник; подковонос; 

лалугер; кафява мечка; пъстър пор; жълтокоремна бумка; обикновена блатна костенурка; 

шипоопашата костенурка; голям гребенест тритон; ручеен рак; бисерна мида; балкански 

щипок; обикновен щипок; балканска кротушка; европейска горчивка, черна (балканска) 

мряна и други. 

Защитена зона Макреш 

Защитена зона Макреш има площ от 20 612,500 дка. Основните местообитания, 

които са предмет на опазване са: отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества; 

панонски гори; евро-сибирски степни гори; балкано-панонски церово-горунови гори; 

мизийски гори от сребролистна липа. Основните представители на животинския свят са: 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 42 

широкоух прилеп; дългокрил прилеп; добруджански хомяк; остроух нощник; голям 

нощник; подковонос; лалугер пъстър пор; бумка; обикновена блатна костенурка; 

шипоопашата костенурка; добруджански тритон; обикновен сечко; бръмбар рогач; буков 

сечко; алпийскя розялия; обикновен щипок и други. 

Защитена зона „Западен Балкан“ 

Защитена зона Западен Балкан е най-голямата по площ защитена зона по 

Директивата за птиците в рамките на област Видин. Площта ѝ е 1 468 204,80 дка. В 

защитената зона се срещат над 60 вида птици, 31 от които са включени в Червената книга, 

а 22 вида птици са от европейска значимост. Срещат се черен и бял щъркел, черношипа 

ветрушка, лещарка, царски орел, белогръб кълвач, белоопашат мишелов, белошипа 

ветрушка, бухал, бял щъркел, горска чучулига, соколи, кълвачи и много други. 

 

 

СВЛАЧИЩА И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДСТВИЯ 

Съвременните свлачищни процеси са характерни за наклонените терени на равнинно-

хълмистите земи и местата със силно пресечен релеф. Тяхното активизиране нанася 

големи щети на селищата, на транспортната, социалната и техническата инфраструктура. 

Причините за образуването им са не само природни, но и градоустройствени и строителни. 

В община Макреш са регистрирани общо 9 свлачища, всяко от които е на територията 

на село Толовица. Теренът там е силно пресечен, което е предпоставка за тяхното 

активизиране.  
Табл. 2. Свлачища на територията на община Макреш 
Национален 
идентификато
р на 
свлачището 

Координати Местоположени
е 

Дата на 
регистраци
я 

Възраст на 
свлачищет
о 

 

Тип 
на 
терен
а 

Изложение 

VID25.72638.01 Х координата: 
22.579156 
У координата: 
43.746952 
Z координата: 
280.00000 

с.Толовица, 
южно от селото 

16.06.1975 Старо Речен 
склон 

Север 

VID25.72638.02 Х координата: 
22.576342 
У координата: 
43.748917 
Z координата: 
252.00000 

с.Толовица, 
югозападно от 
селото 

01.06.1976 Съвременно Речен 
склон 

Север 
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VID25.72638.03 Х координата: 
22.573496 
У координата: 
43.75015 
Z координата: 
None 

с.Толовица, на 
150 м от 
западните 
покрайнини 

24.02.1977 Съвременно Овраг Север 

VID25.72638.04 Х координата: 
22.576381 
У координата: 
43.751168 
Z координата: 
240.00000 

с.Толовица, 
западно от 
западните 
покрайнини 

24.02.1977 Съвременно - Югоизток 

VID25.72638.05 Х координата: 
22.580602 
У координата: 
43.75128 
Z координата: 
None 

с.Толовица, 
източно от 
южните 
покрайнини 

24.02.1977 Съвременно Овраг Югозапад 

VID25.72638.06 Х координата: 
22.580363 
У координата: 
43.750289 
Z координата: 
None 

с.Толовица, 
източно от 
южните 
покрайнини 

24.02.1977 Старо Овраг Североизто
к 

VID25.72638.07 Х координата: 
22.583909 
У координата: 
43.749633 
Z координата: 
256.00000 

с.Толовица, 
между центр.част 
и южните 
покрайни 

24.02.1977 Неизвестно Речен 
склон 

Юг 

VID25.72638.08 Х координата: 
22.573965 
У координата: 
43.750705 
Z координата: 
247.00000 

с.Толовица, на 
100 м от 
западните 
покрайнини 

06.04.1983 Старо Овраг Юг 

VID25.72638.09 Х координата: 
22.584285736
1 
У координата: 
43.755968995
4 
Z координата: 
234.00000 

с. Толовица, 
Източната част - 
кв. 6, 7, 19 и 20 

29.07.2010 Съвременно Овраг Юг 

 
На територията на общината не са регистрирани други територии, застрашени от 

бедствия, съгласно чл. 106 т. 5 от ЗУТ. 

Съгласно ПУРН 2016-2016 на Дунавския район за басейново управление и 

изготвените карти на заплахата и риска от наводнение, на територията на община Макреш 

няма определени райони със значителен потенциален риск от наводнения. 
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На територията на общината не са регистрирани предприятия и/или съоръжения с 

нисък и висок рисков потенциал. 
 

СЕИЗМИЧНОСТ 
Територията на страната е разположена в Алпо-Хималайския земетръсен пояс, 

който се характеризира с висока сеизмичност. Основната част от земетресенията са с 

плитки огнища на дълбочина до 60 km, което увеличава ефектите върху земната 

повърхност. България е разделена на  8 сеизмични зони - 6 високоактивни и 2 

нискоактивни. Община Макреш спада към една от нискоактивните  зони – Видинската. 

Опасността от максимален магнитуд  (седма степен по скалата на Рихтер) за 

община Макреш е ниска.  Сеизмичната интензивност в района на общината е до VІ степен  

по скалата на Меркали – Канкани – Зиберг и по скалата на Медведев – Шпонхойнер – 

Карник. Най-голямо влияние оказва Вранчанската сеизмична зона (Румъния). 

Земетръсните огнища в областта на Вранча често предизвикват дълбоки и силни 

земетресения, част от които са усетени силно в Северна България, включително в община 

Макреш. 

ДЕМОГРАФСКA ХАРАКТЕРИСТИКА 

БРОЙ И ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

Община Макреш е част от област Видин, която е с най-ясно изразени 

неблагоприятни демографски характеристики 1 . Според изследване на Института за 

пазарна икономика в периода 2001–2014 г. населението на област Видин намалява близо 

три пъти по-бързо от средното за страната. През 2012 г. Видин става първата област в 

страната, в която живеят по-малко от 100 000 души. Областта е сравнително слабо 

урбанизирана. В градовете живеят 64,4% от населението при средно 73,1% за страната. 

Неблагоприятната възрастова структура на населението оказва влияние върху 

коефициента на естествен прираст. Област Видин е единствената, в която естественият 

прираст вече е спаднал под –13‰, а през последните няколко години се колебае между –14 

и –16‰. Без изключение механичният прираст на населението също е отрицателен през 

                                                      
1Институт за пазарна икономика http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vidin/  

http://www.regionalprofiles.bg/bg/regions/vidin/
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последните 15 години. Изселванията от областта намаляват в кризисните 2011–2012 г., но 

след това отново набират сила. 

Като част от областта, община Макреш има силно неблагоприятна демографска 

характеристика от години. За периода 2011 – 2014 г. населението в общината е намаляло 

от 1 575 на 1 401 души. На следващата година се забелязва леко покачване на населението 

с 37 души. 

 
Фиг. 3. Население на община Макреш 2011 – 2015 г.            
Източник: НСИ 

На графиката по-долу е представено населението на общината по населени места 

към края на 2015 г. и от нея става ясно, че най-малко хора живеят в с. Толовица, а най-

много в с. Раковица. 
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Фиг. 4. Население на община Макреш към 31.12.2015 г. по населени места              
Източник: НСИ 
 

 Въпреки че общият брой на населението през 2015 г. е малко по-голям от този през 

2014 г., това не се очаква да се отрази на общата тенденция за обезлюдяване, която 

наблюдаваме в общината от години. 

ПОЛОВА СТРУКТУРA 

По полова структура към 2015 г. населението на община Макреш лек превес имат 

мъжете (721) спрямо жените (717). За предходните години броят на жените в общината е 

значително по-висок. Промените в половата структура на населението са резултат преди 

всичко от раждаемостта и смъртността, продължителност на живота и миграционна 

подвижност на населението.  

 
Фиг. 5. Полова структура на населението на община Макреш 2011 – 2015 г. 
Източник: НСИ 

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА 
   

Възрастовата структура на населението представлява неговото съотношението 

между отделните възрастови групи. Състоянието на възрастовата структура оказва 

значително въздействие върху протичането на възпроизводствените процеси в общината. 
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Фиг. 6. Възрастова структура на населението на община Макреш – 2011 г. 
Източник: НСИ 

 
От фигура по-горе става ясно, че населението над 70 години съставлява най-голям 

дял от общото население на община Макреш. Това показва, че общината има много добре 

изразен регресивен тип възрастова структура на населението. Поколението на 

прародителите превишава значително броя и относителния дял на поколението на децата. 

По данни на НСИ от преброяването през 2011 г. броят на децата до 9-годишна възраст е 

едва 67, докато броят на възрастното население над 70 години е 538. Това показва, че 

населението в община Макреш е силно застаряло, което възпрепятства естественото 

възпроизводство и допълнително за влошава възрастова му структура. 

НАСЕЛЕНИЕ ПОД-, В И НАД- ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ 

В община Макреш към 2015 г. 52,2% от общия брой на населението е в над 

трудоспособна възраст, което е сериозно предизвикателство както за социалната система, 
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така и за пазара на труда в общината. Големият дял на надтрудоспособно население е 

доказателство за застаряването на населението в общината. Трудоспособният контингент 

е  едва 40%, което е по-ниско от средното за областта и за страната.  
Табл. 3. Трудоспособност на населението в община Макреш 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Под трудоспособна възраст 100 108 109 107 112 

   мъже 56 60 63 63 65 

   жени 44 48 46 44 47 

В трудоспособна възраст 590 568 551 532 575 

   мъже 360 346 335 321 351 

   жени 230 222 216 211 224 

Над трудоспособна възраст 885 825 796 762 751 

   мъже 360 333 316 304 305 

   жени 525 492 480 458 446 

Източник: НСИ 
 

 
Фиг. 7. Население под, в и над трудоспособна възраст в община Макреш 2011 – 2015 г. 
Източник: НСИ 
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В населените места на територията на община Макреш живеят представители на 

две етнически групи – българската и ромската,  като преобладава населението от 

българската етническа група. Относителният дял на тази група е значително по-голям в 

сравнение със средните стойности за страната и областта. За разлика от други части на 

страната, в община Макреш няма представители на турската етническа група. В това 

отношение тя не се отличава съществено от Видинска област и Северозападна България, 

където турският етнос е минимално представен. Присъствието на ромската етническа 

група в някои от селищата на общината допринася за известните различия във 

възрастовата структура, образователното равнище и репродуктивното поведение на 

населението, поради културните особености на този етнос. 
Табл. 4. Етническа структура на населението на община Макреш към 2011 г. 

 Отговорили на въпроса за 
етническа принадлежност 

Етническа група Не се 
самоопределя Българска Турска Ромска Друга 

Р България  
100,0 

 
8

4,8 

 

,8 

 

,9 

 

,7 

 
0,8 

Област 
Видин 

 
100,0 

 
9

1,2 

 

,1 

 

,7 

 

,5 

 
0,5 

Община 
Макреш 

 
100,0 

 
9

6,3 

 

,0 

 

,5 

 

,0 

 
0,2 

Източник: НСИ  
 

 
Фиг. 8. Етническа структура на населението на община Макреш              
Източник: НСИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА 

Нивото на образование на населението има определящо значение за нивото на 

човешките ресурси и техните професионални умения за участие в трудовия процес. 

Образователното равнище на населението влияе и върху неговите репродуктивни нагласи 

и поведение. В същото време образователната структура е в зависимост от други 

структурни характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и 

др.  

В община Макреш с най-голям относителен дял са лицата с основно образование за 

разлика от страната и Видинска област, където хората са с по-високо образование. Делът 

на хората с основно образование е почти 2 пъти по-голям от средния за страната. По-

ниското образователно равнище на населението на община Макреш се проявява и при 

категориите лица със завършено средно и висше образование. Техният относителен дял е 

значително по-малък, като при висшистите разликата  достига до 2-3 пъти в полза на 

страната и областта. Основна причина за по-ниското образователно равнище на 

населението в общината е неговото застаряване, което съвпада с тенденцията за по-силно 

изразено застаряване при селското население в страната като цяло. Показателен е фактът, 

че 79,1% от завършилите основно образование  в община Макреш са на възраст над 50 

години. В същото време всички висшисти в общината са на възраст над 40 г., като две 

трети от тях са в пенсионна възраст. По отношение на високия дял население с начално и 

незавършено начално образование при възрастовата група 7-14 г. с най-силно влияние има 

присъствието на представители на ромската етническа група. Като положителен момент 

може да се посочи по-малкият относителен дял на лицата, никога не посещавали училище. 

В общината той е два пъти по-малък от средния за страната. В перспектива известно 

подобрение на образователното равнище е възможно при по-активна работа с населението 

в по-млада възраст, в т.ч. с представителите на ромската етническа група. 
 
Табл. 5. Образователна структура на населението на община Макреш  
 Общо Висше Средно Основно Начално и 

незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 
училище 

Дете 

Р България  
100,0 

 
19,6 

 
43,4 

 
23,1 

 
12,5 

 
1,2 

 
0,2 
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Област 
Видин 

 
100,0 

 
13,9 

 
45,4 

 
27,5 

 
12,1 

 
0,9 

 
0,2 

Община 
Макреш 

 
100,0 

 
6,9 

 
38,5 

 
43,2 

 
10,8 

 
0,6 

 
0,0 

 Източник: НСИ 
 

 
Фиг. 9. Образователна структура на населението на община Макреш                 
Източник: НСИ 
 

ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС   

Възпроизводството на населението представлява постоянното му възобновяване 

или смяната на едни поколения с други. То се характеризира с помощта на показателите и 

коефициентите на раждаемост и смъртност. До голяма степен раждаемостта зависи от броя 

на сключените бракове и броя на разводите. Разликата между раждаемостта и смъртността 

определят естествения прираст на населението. 

Както в област Видин, така и в община Макреш, естественият прираст е 

отрицателен, защото броят на смъртните случаи е по-висок от броя на ражданията.  

Табл. 6. Естествено движение на населението на област Видин 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Живородени 752 713 656 658 565 

   мъже 389 359 306 337 297 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Р България Област Видин Община Макреш

Висше

Средно

Основно

Начално и незавършено 
начално

Никога не посещавали

Дете



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 52 

   жени 363 354 350 321 268 

Умрели 2 279 2 287 2 032 2 100 2 105 

   мъже 1 139 1 161 1 051 1 077 1 075 

   жени 1 140 1 126 981 1 023 1 030 

Естествен прираст  -1 527 -1 574 -1 376 -1 442 -1 540 

   мъже -750 -802 -745 -740 -778 

   жени -777 -772 -631 -702 -762 
Източник: НСИ 
 
Табл. 7. Естествено движение на населението на община Макреш 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Живородени 4 7 8 7 8 
   мъже 2 3 3 4 3 
   жени 2 4 5 3 5 
Умрели 76 71 57 66 48 
   мъже 34 33 32 32 21 
   жени 42 38 25 34 27 
Естествен прираст  -72 -64 -49 -59 -40 
   мъже -32 -30 -29 -28 -18 
   жени -40 -34 -20 -31 -22 

Източник: НСИ 
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През 2015 г. броят на смъртните случаи в община Макреш е 48, а на ражданията – 

40. Коефициентът на раждаемост е 5,6 ‰, а коефициентът на смъртност – 33,4 ‰. 

Запазването на много ниска раждаемост и много висока смъртност определя рекордните 

отрицателни стойности на естествения прираст - -27,8 ‰. 

 

Фиг. 10. Естествено движение на населението на община Макреш 
Източник: НСИ 

 

 

Фиг. 11. Естествен прираст на населението на община Макреш 
Източник: НСИ 
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МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Като цяло в областта механичният прираст на населението е отрицателен за 

последните пет години, за които са представени статистически данни в таблицата по-долу. 
Табл. 8. Механично движение на населението на област Видин 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Заселени - общо 1 734 1 394 1 414 1 325 2 778 
   мъже 870 688 656 627 1 462 
   жени 864 706 758 698 1 316 
Изселени - общо 1 926 1 755 2 117 1 989 3 364 
   мъже 963 846 960 909 1 685 
   жени 963 909 1 157 1 080 1 679 
Механичен прираст - 
общо -192 -361 -703 -664 -586 

   мъже -93 -158 -304 -282 -223 
   жени -99 -203 -399 -382 -363 
Източник: НСИ 
 

По този показател община Макреш следва общата тенденция на областта за 

намаляване на населението, въпреки че са отчетени и положителни стойности през 2011 г., 

2013 г. и 2014  г., но те с много ниски нива, които няма да доведат до радикална промяна в 

общата тенденция на обезлюдяване. През 2015 г. общият брой на заселените значително се 

повишава (117), а коефициентът на механичен прираст става 53,5 ‰. 
Табл. 9. Механично движение на населението на община Макреш 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Заселени - общо 41 30 35 31 117 
   мъже 22 15 15 15 72 
   жени 19 15 20 16 45 
Изселени - общо 29 40 31 27 40 
   мъже 11 22 11 13 21 
   жени 18 18 20 14 19 
Механичен прираст - 
общо 12 -10 4 4 77 

   мъже 11 -7 4 2 51 
   жени 1 -3 - 2 26 
Източник: НСИ 
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Фиг. 12. Механично движение на населението на община Макреш 
Източник: НСИ 
 

 
Фиг. 13. Механичен прираст на населението на община Макреш 
Източник: НСИ 

 
 
ИКОНОМИКА И ЗАЕТОСТ 

РЕГИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

България, Гърция 2 , Хърватска и Словения са единствените мултирегионални 

страни-членки на ЕС, където всички райони от ниво NUTS 2 имат среден БВП на човек от 

                                                      
2 Еurostat regional yearbook, 2016 edition 
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населението под средното за EU‑28. Северозападния район (СЗР) е с най-ниския отчетен 

БВП на човек от населението – 30 % от средния за EU‑28. 

По създадения БВП през 2014 г. на последно сред районите от ниво 2 е 

Северозападния район  с 5 932 млн. лв. Брутният вътрешен продукт на  Област Видин за 

2014 г. възлиза на 573 млн. лева, което я прави областта с най-нисък принос към БВП за 

района (5 955 млн. лв), изоставащ значително след Плевен (1 734 млн. лв.) и област Враца 

(1 683 млн. лв.). 

 

 
 
Фиг. 14. БВП на област Видин, 2009-2014 г. 
Източник: НСИ 

СЗР подобно на останалите райони се характеризира с по-високи стойности на 

секторите услуги и индустрия, но отрасълът селското стопанство, макар и с най-ниска 

абсолютна стойност в БДС на района, нараства с най-големи темпове. СЗР притежава 

потенциал за развитие на отрасъла селско стопанство и през последните години са 

предприети мерки и са инвестирани средства, които активизират отрасъла. 

Разпределението на БДС по сектори определя и икономическата структура на област 

Видин като на преден план излиза следвайки тенденцията и в СЗР сектора на услугите, 

следван от селското стопанство и индустрията. Приносът на община Макреш към 

икономиката на областта е основно в сектора селско стопанство.  
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На територията на общината съществуват залежи от варовик в землището на с. 

Киреево местност “Кичера“, където функционира кариерата „Рафаело“ на предприятието 

„Киряевска вар“ ООД, която има концесия за добив на инертни материали. В общината 

има  и находище на висококачествена глина, което може допринесе за развитието на 

добивната промишленост.  

Важен ресурс за икономическото развитие на община Макреш е горският ѝ фонд.  

Запазената природа и наличието на природни и културни забележителности,  

създават условия за развитие на туризъм, тъй като към момента на територията на 

общината няма регистрирани места за настаняване. 

 

 
Фиг. 15. Разпределение  на БДС по сектори 
Източник: НСИ 

В област Видин броят на нефинансовите предприятия в нефинансовия сектор за 

2014 г. е 3 064 бр., като в последните пет години са намалели с 179. За 2012 г. 

предприятията в община Макреш са общо 36, като разпределението им е съответно: 35 % 

от тях са в сферата на селското, горско и рибно стопанство, 10% за добивната 

промишленост и 55 % - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. 
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Фиг. 16. Брой нефинансовите предприятия по икономически дейности  за 2012 г. за община 
Макреш 
Източник: НСИ 

В област Видин за периода за 2014 г. най-голям дял в придобитите дълготрайни 

материални активи заема Селското, горско и рибно стопанство с 23 115 хил. лв., следвано 

от Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; 

хотелиерство и ресторантьорство с 15 712 хил. лв., на трето място е добивната и 

преработваща промишленост. Инвестициите в дълготрайни материални активи за 2012 г. 

за община Макреш се равняват на 3744 хил. лева, като 61,5% от тях са направени в 

аграрния сектор. За периода 2010-2012 г. се наблюдава значително покачване на 

инвестициите в ДМА, като средствата са насочени предимно към придобиване на ДМА 

чрез строителство и закупуване. 

 
Фиг. 17. Разходи за придобиване на ДМА през 2012 г. чрез строителство и закупуване (%) 
Източник: НСИ 
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По-голямата част от разходите са направени за придобиване на машини, оборудване 

и апаратура – 578 хил. лева, а 259 хил. лв. са насочени към придобиване на сгради, 

строителни съоръжения и конструкции.  

В СЗР инвестициите са доста по-ниски, сравнено с останалите райони, но се 

наблюдава увеличение на абсолютната стойност с близо 575 хил. евро. каквато е и 

тенденцията за страната. 

ПЪРВИЧЕН СЕКТОР 

Добивна промишленост 

За добив на полезни изкопаеми през 2015 г. са отредени 154,8 дка3 от площта на 

общината, което съставлява 0,07 % от територията й. Към момента на територията на 

общината функционира предприятието "Кичера-2007" АД, което се занимава с дoбив и 

търговия на каменен материал и други инертни материали. Друго предприятие, което 

работи в тази сфера е „Киряевска вар“ ООД, която има концесия за добив на инертни 

материали. На територията на общината има и три фотоволтаични централи, за добив на 

енергия от възобновяеми ресурси. 

Селско стопанство 

В община Макреш са налице изключително благоприятни природо-географски 

условия за развитието на селското стопанство. Отредените територии за нуждите на 

селското стопанство в общината се простират на близо 60% от площта на общината и се 

равняват на 139 345 дка.4 

На територията на общината могат да се отглеждат голямо разнообразие от 

селскостопански отрасли и култури, като по-развито е растениевъдството. 

Растениевъдството в община Макреш е представено предимно от зърнопроизводството и 

техническите култури. Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема 

земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, 

царевица, ръж и овес.  
Табл. 10. Засети площи по култури и среден добив за пет стопански години5 

                                                      
3 Данни Общинска служба по земеделие гр. Видин, справка 17.09.2016 г. 
4 Данни Общинска служба по земеделие гр. Видин, справка 17.09.2016 г. 
5 Данни Общинска служба по земеделие гр. Видин, справка 16.09.2016 г. 
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Култура 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Засети 

площи-

дка 

Среден 

добив-кг 

Засети 

площи-

дка 

Среден 

добив-кг 

Засети 

площи-

дка 

Среден 

добив-кг 

Засети 

площи-

дка 

Среден 

добив-кг 

Засети 

площи-

дка 

Среден 

добив-

кг 

Пшеница 17 400 330 27 245 350 20 800 380 13 650 200 19 560 380 

Царевица 14 900 196 13 200 350 5 500 0 8200 250 15 800 0 

Ечемик 750 280 1 150 237 3 300 250 300 250 860 297 

Овес 650 151 810 150 430 163 620 150 300 180 

Рапица 2 690 151 900 0 1390 201 2 500 140 0 0 

Слънчоглед 22 000 180 20 300 150 29 100 200 22700 120 22000 180 

Люцерна 311 510 80 1000 210 760 50 1040 43 1980 

Сливи 0 0 4 0 7 0 35 570 19 300 

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Видин 

Най-големият земеделски производител е „Феър Плей Аграрен фонд” АД, който 

чрез фирмата си „Строй Инвест 2002” ЕООД обработва 7 650 дка в землището на община 

Макреш предимно с пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. 

Липсват местни преработващите предприятия в сферата на хранително-вкусовата 

промишленост, които да оползотворяват местната продукция и да реализират затворен 

производствен цикъл. 

Горски фонд 

Наличният в общината Горски фонд е една от сравнителните предимства на 

общината, което дава възможност за развитие на преработващата промишленост и  ловния 

туризъм. Едно от големите ловни стопанства „Миджур” обхваща земите на общините 

Макреш, Белоградчик и Чупрене. 

По предназначение на територията за нуждите на горското стопанство община 

Макреш разполага с 79 611 дка, което е 34,8% от територията на общината.6 

Горите са предимно смесени широколистни насаждения – бук, дъб и други, като са 

налице залесявания с иглолистни видове и тополови насаждения.  

ВТОРИЧЕН СЕКТОР 
 

                                                      
6 Данни Общинска служба по земеделие гр. Видин, справка 17.09.2016 г. 
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Преработващата промишленост в община Макреш е слабо развита. На територията 

на общината няма промишлени предприятия. Налични са условия за създаване на малки 

предприятия от хранително-вкусовата промишленост на базата на развитието на 

земеделието и животновъдството. Функционират фирми предимно в сферата на търговията 

и производството на хляб и хлебни изделия.  

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР 

Слабо развит е и третичният сектор. Регистрирани са общо 16 предприятия в тази 

сфера за 2012 г., като те формират изключително малък дял от местните приходи от 

продажби: едва 7,8% или 312 хил. лв. Търговските обекти са магазини предимно за 

хранителни и промишлени стоки и кафенета.  

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

Съгласно данните от НСИ към 2014 г. в област Видин в последните пет години се 

забелязва нарастване на безработните лица с 4 %. Коефициентите на безработица също се 

повишава като за 2014 г. е достигнал 22,2 %, а за 2010 г. е бил 13,2%. Коефициентът за 

заетост е нараснал в над 6 пункта, като за 2014 г. достига 55,3, при среден за страната 

68,5%. Броят на заетите лица намалява, от 32,9 хиляди за 2010 г. на 31,5 през 2014 г. 

 
Табл. 11. Пазар на труда - област Видин  
Показатели  Мерна 

единица 
2010 2011* 2012 2013 2014 

Работна сила  Хиляди 38,0 39,4 38,4 39,9 40,5 
Заети Хиляди 32,9 31,5 31,7 32,9 31,5 
Безработни Хиляди 5,0 7,9 6,7 7,0 9,0 
Лица извън работната 
сила  

Хиляди 29,7 23,6 22,4 19,2 16,5 

Коефициент на 
икономическа 
активност 

% 56,1 62,5 63,2 67,5 71,0 

Коефициент на заетост  % 48,7 50,0 52,2 55,6 55,3 
Коефициент на 
безработица 

% 13,2 19,9 17,5 17,5 22,2 

Заети лица - общо Хиляди 33,2 31,7 31,9 33,6 32,1 
Източник: НСИ 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 62 

Равнището на безработица в община Макреш за 2013 г. е 26,7 %. Всички безработни 

в общината са представители на българската етническа група. Към 2014г. в общината са 

регистрирани 12 безработни лица във възраст 18-29 години и 44 безработни лица на 

възраст над 55 години. Няма регистрирани безработни лица с намалена работоспособност.  

По данни от последното преброяване на населението община Макреш е с най-нисък 

коефициентът на икономическа активност (42.3%) и с най-висок относителен дял на 

икономически неактивните лица - 57.7%. Община Макреш се отличава и с най-малък дял 

на икономически активното население (21.5 %) в сравнение с останалите общини, 

включени в границите на област Видин. Това се оказва препятствие пред развитието на 

икономиката на общината. 

 

 

 

СОЦИАЛНА СФЕРА 

ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

В община Макреш няма заведения за болнична и извънболнична помощ, както и 

детски ясли. Най-близките заведения, които предоставят болнична помощ са МБАЛ 

„Света Петка“ АД – гр. Видин, с капацитет 300 легла, и МБАЛ Белоградчик, чийто 

капацитет е 60 легла. Услугите за извънболнична помощ по територията на цялата област 

Видин се предоставят основно в областния център гр. Видин.  

Към 2014 г. 1 специалист по здравни грижи и 1 лекар по дентална медицина 

предоставят здравни услуги на територията на общината. 

В общината няма регистрирани лекарски практики, разкрити са два филиала на 

общо практикуващи лекари – в с. Макреш и с. Раковица. 

Спешната медицинска помощ се осигурява от ЦСМП – Видин и неговите филиали, 

разположени в Белоградчик, Кула, Брегово, Димово и Видин.  

Основен проблем пред общината е липсата на здравни заведения и лекарски 

практики, което в съчетание с влошеното състояние на пътната настилка и прилежащата 

техническа инфраструктура – затруднените транспортни връзки на селата с 
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общинския/областния център, затруднява нормалното навременно здравно обслужване на 

населението. Значимостта на проблема се засилва и от обстоятелството, че населението на 

общината е с влошена възрастова структура, което предполага по-честата необходимост от 

лекарска грижа.     

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

На територията на община Макреш функционират две детски градини – в село 

Макреш и село Раковица. За периода 2010/2011 – 2014/2015 г. техният брой не се е 

променил, както и броя на учителите, които са 4. Броят на децата варира в малки граници, 

като спрямо изходната година бележи спад. Не се отчита недостиг на места в детските 

градини. 

 
Фиг. 18. Брой деца в детските градини в община Макреш за периода 2010/2011 – 2014/2015 г. 
Източник: НСИ 

В село Макреш функционира 1 основно училище - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

(І - VІІІ клас), с общинско финансиране, което обслужва територията на общината. Броят 

на завършилите за периода 2010/2011 – 2012/2013 г. намалява, което до голяма степен се 

обуславя демографската и социално-икономическата ситуация в района. 
Табл. 12. Учащи в община Макреш за периода 2010/2011 – 2012/2013 г. 
Показатели 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Учащи  
По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)  
Общо (завършили ОУ "Св. Св. Кирил и Методий") 82 70 68 
Начално образование (I - IV клас‚ ISCED - 1) – общо 38 34 32 
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Прогимназиално образование (V - VIII клас‚ ISCED - 2А) - 
общо 

44 36 36 

Източник: Общински план за развитие на община Макреш 2014 – 2020 г.; НСИ 

Възможности за средно образование се предоставят от средните училища и 

професионалните гимназии в област Видин. На територията на областта функционират 6 

професионални гимназии (4 в община Видин и по 1 в общините Брегово и Димово),  две 

профилирани гимназии и 12 средно общообразователни училища. В община Видин 

функционира и 1 специално училище. Висши учебни заведения на територията на областта 

няма.  

Предвид ситуацията в региона, не се забелязва необходимост от разкриване на нови 

учебни институции, въпреки ограничения им брой. Проблемите пред сектора са свързани с 

необходимостта от подобряване на достъпността до образователните институции, особено 

от отдалечените населени места, и повишаване посещаемостта им. 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Специализирани институции 

В община Макреш не се предоставят социални услуги в специализирани 

институции. Потребностите на населението се задоволяват от съответните институции, 

разположени на територията на областта.  

Специализирани институции в област Видин 

Към декември 2015 г. на територията на област Видин функционират две 

специализирани институции за деца и младежи (Дом за медико-социални грижи за деца – 

гр. Видин с капацитет 80 ползватели и Дом за деца лишени от родителска грижа – гр. 

Белоградчик с капацитет 35 места) и две Специализирани институции за възрастни (Дом за 

възрастни хора с увреждания – с. Салаш, капацитет 35 места, община Белоградчик и Дом 

за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Куделин, община Брегово- предвиден за 

деинституционализация) и 4 Домове за стари хора – с. Дребновец, община Ружинци (с 

капацитет 23 места), община Кула, град Кула (капацитет 50 места), с. Гара Орешец, 

община Димово (капацитет 30 места), село Кутово, община Видин (капацитет 20 места). 

Социални услуги в общността   

От социалните услуги в общността в община Макреш се предоставят само мобилни 

социални услуги - Домашен социален патронаж – капацитет 80 места (заети места към 
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2012 г. - 40), „личен асистент“ по НП АХУ и ОПРЧР, както и приемна грижа. На 

територията на община Макреш приемната грижа се осъществява в с. Раковица. Две деца 

са настанени в приемни семейства7.  

Във всички населени места в община функционират Клубове на пенсионера. 

Социални услуги в общността се осигуряват от наличните в областта. 

Социални услуги в общността в област Видин 

 На територията на областта функционират 3 ЦНСТ за деца (в община Ново село),  3 

ЦНСТ за деца и младежи (2 в община Видин 2 бр. и 1 в община Белоградчик) 11 ЦНСТ 

за възрастни (в общините Бойница, Брегово, Димово, Ново село и Чупрене): 

 Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания -  с. Ново 

село - ЦНСТДМ I, II и III – капацитет всеки по 12 места;  

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. 

Белоградчик, Капацитетът на услугата е 14 деца и младежи с увреждания; 

 Център за настаняване от семеен тип ”Зора” за деца и младежи с умствена 

изостаналост – гр. Видин, капацитет 14 места; 

 Център за настаняване от семеен тип ”Дъга” за деца и младежи с умствена 

изостаналост – гр. Видин, капцитет 14 места; 

 „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” № 1 и № 2, 

с. Бориловец, община Бойница, с капацитет по 15 места- Социалната услуга ползва 

3 броя сгради със 7 бр. помещения. Общото състояние на материалната база е 

добро; 

 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – с. Бойница, 

капацитет 15 места - Ползват се 3 апартамента с обща площ 310 кв.м.; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 

Куделин, община Брегово - капацитет 15 места; 

 Център за настаняване от семеен тип № 1 и № 2 за хора с физически увреждания, с. 

Балей, община Брегово – капацитет по 15 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, с. 

Извор, община Димово, капацитет 15 места; 

                                                      
7 Източник на информация – Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Видин 
2016 – 2020 г.  
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 Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - с. 

Воднянци, община Димово, капацитет 10 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция – с. Ново село, 

капацитет 15 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – 

с. Долни Лом, община Чупрене, капацитет 10 места; 

 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. 

Репляна, община Чупрене, капацитет 14 места. 

 

 2 Преходни жилища (с профил за деца и младежи) – 1 в община Белоградчик с 

капацитет 8 места и 1 в община Ново село с капацитет 12 места;   

 13 Защитени жилища - в общините Бойница, Брегово, Видин, Кула и Чупрене;  

 1 Наблюдавано жилище в община Видин; 

 4 ЦСРИ – 2 в община Видин (1 за деца и възрастни с капацитет 50 места и 1 за деца с 

капацитет 15 места), 1 в община Димово за деца и възрастни (с капацитет 40 места) и 1 

в община Кула за деца (с капацитет 50 места); 

 Център за работа с деца на улицата – кв. Нов път, гр. Видин с капацитет 15 места; 

 5 Дневни центрове - 2 ДЦ за възрастни лица с увреждания в гр. Видин, капацитет по 20 

места; Дневен център за деца с увреждания „Пролет” град Видин с капацитет 15 места; 

Дневен център за деца с увреждания – дневна грижа – гр. Видин с капацитет 20 места; 

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа – Видин с капацитет 20 места; 

 4 ДЦДУ – четирите в община Видин, едно от които е трансформирано в ЦРДУ; 

 3 ЦОП – един в община Ново село (капацитет 15 места) и два в община Видин 

(капацитет 40 места и 30 места); 

 2 ЦРДУ – двата в община Видин, капацитет по 15 места; 

 1 Кризисен център в община Видин, капацитет 6 места; 

 3 Дневни центрове за стари хора – гр. Белоградчик (капацитет 20 места), с Гара 

Орешец (капацитет 20 места), гр. Димово (капацитет 20 места).  

Както става ясно, социалните услуги в областта са неравномерно разпределени по 

общини. Проблемите в повечето населени места са свързани с високия дял на самотно 

живеещи самотно живеещи стари хора, както и на хората с увреждания. Забелязва се 
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недостиг на социални услуги за възрастни с деменция и психични разстройства. 

Недостатъчен е и броят на социални услуги за деца. В община Макреш има сграден фонд с 

предназначение „Дневен център за възрастни хора“, който не функционира, поради липса 

на финансови средства. Има нов проект за период с период на изпълнение 3 години, за 

превръщане на Дневния център в Център за рехабилитация.  

КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Културната дейност в община Макреш се осъществява главно чрез читалищата в 

общината, където развиват дейността си танцови и певчески състави, любителски групи и 

кръжоци. Във всички читалища има библиотеки. 

В община Макреш има регистрирани 4 читалища, по 1 в селата Макреш, Раковица, 

Киреево и Подгоре. 

В Читалище „Мито Марков“ с. Макреш функционира група за автентичен фолклор, 

детски театрален колектив, художествено слово, група за стари градски песни и 

библиотека. 

В село Раковица е разположено читалище „Надежда“, в което развиват дейността си 

танцов състав за изворен фолклор, певческа група, театър на поезията, детски и младежки 

танцов състав и любителски театрален състав „Будило“ и библиотека.  

Останалите две читалища на територията на общината са читалище „Светлина“ в с. 

Киреево и читалище „Михаил Здравков“ в с. Подгоре, където функционират библиотеки. 

Проблемите пред сектора са свързани с необходимостта от намиране на средства за 

поддържане на съществуващата инфраструктура. Необходимост от разкриване на нови 

обекти не се отбелязва. 

СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Спортната инфраструктура включва два стадиона – в село Макреш и село Раковица, 

публична-общинска собственост, както и спортна зала в с. Раковица. Стадионът в село 

Макреш е обновен. Има възможност да се обособят велосипедни алеи и планински 

велосипедни маршрути. 

ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 
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Административното обслужване на територията на община Макреш се осъществява 

от общинска администрация Макреш със седалище с. Макреш. 

От останалите населени места със статут на кметство е село Раковица, кметски 

наместници има в с. Киреево, с. Цар Шишманово, с. Подгоре, с. Вълчек и с. Толовица. 

За обществения ред и сигурността се грижи Районното поделение на МВР Район 

Макреш, към областна дирекция на МВР-Видин. Поделението се обслужва от 1 

полицейски инспектор (отговорен за територията на цялата община) и трима младши 

полицейски инспектори, разпределени по селата. 

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Кула обслужва 

общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница.   

Община Макреш попада в обхвата на Районен съд Видин и Окръжен съд Видин.  

Държавно горско стопанство Видин е главен населен пункт в района и негов 

административен център, в чийто граници попада и община Макреш. 

Обществено обслужване се осъществява и от Общинска служба „Земеделие“ офис 

Макреш. 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

Пространствената структура на селищната система на Община Макреш се обуславя 

от природните дадености на територията като релеф, води и природни ресурси, и от 

възможностите за развитие на различни дейности в нея. Системата от населени места, 

съставляващи общината, се развива линейно в посока изток - запад, по поречието на река 

Видбол в равнинно-хълмист и среднопланински терен. Пространственото разположение на 

Община Макреш спрямо територията на страната и основните пътни артерии е периферно 

– територията се намира между западната граница на страната с РСърбия и трасето на 

европейски транспортен коридор №4, Е79, РПМ І-1 Видин – София – Кулата, като 

връзката е чрез спомагателен пътен „байпас“. Това гранично разположение е причина за 

изолираността на територията от активния живот от една страна и за запазване на 

естествените и характеристики от друга. 
 

СЕЛИЩНА СИСТЕМА  
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ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В СЕЛИЩНАТА СИСТЕМА 
НА ОБЩИНАТА 

Пространствената структура на селищната система се развива линейно по 

поречието на р. Видбол, успоредно на планинската верига на Западен Балкан, с основна 

посока изток-запад. Населените места са разположени сравнително равномерно в 

територията, на близки и почти еднакви разстояния едно от друго (около 8 – 10 км) и с 

добра транспортна свързаност помежду си. Населените места са седем броя, всички са села 

от категория „малки“ и „много малки села“. Общинският център с. Макреш е разположен в 

източния край ексцентрично спрямо територията, но по-близо до транспортната връзка със 

страната. В геометричния център на територията е с. Цар Шишманово. Територията на 

самите населени места е добре обособена, с ясна структура и четливо централно 

пространство. За всички села до 1991 г. има изработени застроителни и регулационни 

планове, което се е отразило на градоустройствената им структура – обособени 

функционални зони и централно пространство, ортогонална улична мрежа. Територията на 

общината е сравнително равномерно разпределена между землищата на населените места. 

Транспортната свързаност на населените места помежду им е добра и се 

осъществява чрез републиканската  и общинската пътна мрежа. Основният транспорт на 

територията е автомобилният. След затварянето на гара Макреш железопътния транспорт е 

загубил значението си за развитието на общината, но функционира спирка Макреш. В 

момента най-близката ЖП-гара е гара Димово. Най-близо до общинския център са селата 

Вълчек – на 7.5км, Толовица – на 7.0км и Цар Шишманово – на 8.0км. Най-отдалечено е с. 

Киреево – на 25км, а Подгоре и Раковица са съответно на 16 км и 18 км.  

ОСИ НА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ 

Осите на урбанистичното развитие в общината са маркирани от основните населени 

места и връзките между тях. Тези оси са останали непроменени през времето, за което се 

съди по останките от антични и средновековни обекти, като с. Макреш и с. Раковица 

трайно присъстват на картата и запазват значението си на основни населени места. В 

пределите на общината вътрешно-интеграционната урбанистична ос обвързва населените 

места и е с две основни направления – изток-запад и север-юг, който могат да бъдат 

представени като главна и вторична вътрешнобщинска ос. Главната ос следва долината на 

река Видбол с посока изток – запад и свързва двете по-големи населени места с. Макреш и 
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с. Раковица. По направлението на тази ос минава и главната комуникационна ос на 

общината път III-1403. Вторична урбанистична ос с посока север – юг е връзката между 

селата Киреево, Раковица и Подгоре, която маркира и вторичната пътна връзка на 

общината със съседните общини, граничен пункт „Връшка чука“ с РСърбия и гр. 

Белоградчик, път IIІ-1401. Потенциал има в развитието на вторична ос Макреш – Толовица 

- яз. Рабиша и връзката с пещера „Магурата“. Превръщането на територията около яз. 

Рабиша в зона за отдих и спорт и осигуряването на подход към пещерата би създало 

предпоставки за развитие на територията на общината и близкото с. Толовица. 

 

 

ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Община Макреш е с категория пета съгласно Приложение №1 към т.1 от Заповед 

№ РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) 

за категоризация на общините в Република България с ЕКАТТЕ VID25.  

На територията на общината има 7 броя населени места и всичките са села. 

Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 за правила и нормативи за 

УОВТУЗ, населените места в Община Макреш са в категорията „малки села“ (до 500 

жители) и „много малки села” (до 250 жители). В таблицата по-долу са представени данни 

за населените места, броя на жителите им (данни от Община Макреш), категорията на 

населеното място според броя на жителите и категорията им съгласно Приложение №2 

към т.2 от Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., 

неофициален раздел) за категоризация на населените места в Република България:   
Табл. 13. Населени места в Община Макреш 
№ ЕКАТТЕ 

Община 

Макреш 

ЕКАТТЕ 

Населено място 

Населено място 

(село) 

Брой 

жители 

2015г.* 

Категория съгласно 

Приложение №2 към 

т.2 от Заповед № РД-

02-14-2021 от 14 

август 2012 г. ** 

Категория на населеното 

място по броя на 

жителите  

1 VID25 12557 Вълчек 57 8 много малки села 

2 VID25 36885 Киреево 186 7 много малки села 

3 VID25 46245 Макреш  388 5 малки села 
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4 VID25 56980 Подгоре  221 7 много малки села 

5 VID25 62044 Раковица  449 6 малки села 

6 VID25 72638 Толовица  43 8 много малки села 

7 VID25 83363 Цар Шишманово 94 7 много малки села 

(* Данни на НСИ; **Информационен масив с категориите на административно-териториалните и 

териториалните единици в страната и числовите стойности на показателите, въз основа на които е 

направена категоризацията по т. 1 и 2, се съхранява в Главна дирекция „Стратегическо планиране на 

регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. ) 
В Община Макреш с най-висока категория са двете най-големи населени места – с. 

Макреш и с. Раковица, като с. Раковица е със статут на кметство. С най-висока категория е 

общинският център село Макреш - пета категория, а най-голямото по население село 

Раковица е следващо по категория - шеста. Останалите села са кметски наместничества. В 

с. Макреш е съсредоточена по-голямата част от общественото и социално обслужване – 

единственото училище, което е основно, и едната детска градина, лекарската и 

стоматологичната практики, службата за социално подпомагане. Детска градина има и в с. 

Раковица. Като цяло населението на общината намалява и застарява, което води до 

трайната тенденция за концентрация на обслужване в общинския център. Това на свой ред 

прави осигуряването на редовен обществен транспорт между селата от изключително 

значение.  

УСТРОЙСТВО И СТЕПЕН НА ИЗГРАДЕНОСТ НА СЕЛИЩНАТА СТРУКТУРА, 
ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Устройството на населените места се осъществява съобразно устройствените 

планове и правилата и нормативите за прилагането им. За територията на общината няма 

действащи общи устройствени планове и одобрена цифрова кадастрална карта.  

Степента на изграденост на населените места е задоволителна. Обзавеждането на 

територията с техническа инфраструктура е сравнително добро. В селата е асфалтирана 

главната улица, която е част от републиканската или общинската пътна мрежа, а 

останалите улици са частично асфалтирани, с посипка от трошляк или без никаква 

настилка. Уличното осветление е амортизирано и не функционира добре. Водоснабдяване 

е осигурено за всички села. Водопроводната мрежа в селата е морално и физически 

остаряла, а резервоарите и главните клонове се нуждаят от основен ремонт и подмяна. 
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Изградени и благоустроени зелени площи за обществено ползване има в селата Макреш, 

Цар Шишманово и Раковица. Почти една трета от територията на общината попада в 

защитени зони по Натура 2000 по Директива за местообитанията по поречието на р. 

Видбол и Западен Балкан, Западна Стара планина и Предбалкан, като в една втора от нея 

се припокрива със защитени зони по Натура 2000 по Директива за птиците в Западен 

Балкан. 

Разпределението на функционалните системи обитаване, труд и отдих е силно 

централизирано, като почти всички елементи на системите са съсредоточени в с. Макреш. 

В селата има стопански зони на мястото на бившите стопански дворове на ТКЗС и отделни 

ферми в самостоятелни терени. Територията на населените места е обзаведена в 

достатъчна степен с елементи на функционалните системи, предвид броя на населението и 

тенденциите в демографското развитие. Необходимо е да се повиши качеството на пътната  

и уличната мрежа, както и на инженерните инфраструктурни системи. В повечето от 

селата има необходимост от разширяване на терените на гробищните паркове. 

Степента на изграденост на средата и обзавеждането на населените места с 

елементи на функционалните системи и техническата инфраструктура са анализирани по 

населени места, подредени по азбучен ред.  

Вълчек 
Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

57 1089.11 8 VID25  12557 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Вълчек е на 

разстояние 8.5 км от общинския център с. Макреш и на 35 км от областния център гр. 

Видин. Разположен е в североизточния край на общинската територия, на надморска 

височина средно 143 м. Селото се свързва чрез общински път с основната комуникационна 

ос на общинската територия, а като местоположение е периферно спрямо транспортните 

артерии, в тупиково отклонение и е най-малкото по площ населено място в общината. 

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е компактна, с 

предимно ортогонална улична мрежа и с ясно разпознаваемо централно пространство, в 

което е разположена обществено-обслужващата сграда и малка градинка. Територията на 

селото е застроена с нискоетажно, свободно разположено в поземлените имоти, основно 

жилищно застрояване – къщи на два и три етажа. Урбанизираните терени задоволяват 
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потребностите на населеното място по отношение на площи за различните функционални 

системи. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 57 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Наличният сграден фонд е в 

сравнително добро състояние, но има необитаеми жилища и много рушащи се стопански 

постройки.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е силно амортизирана, поради което има големи загуби 

и увеличаващ се недостиг на водни количества. Канализация няма.  

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни ортогонални направления 

образуващи квартали. Улиците, с изключение на две от тях, не са асфалтирани, без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд:  На територията на с. Вълчек има действащи селскостопански 

производители и птицеферма „Върголия“. Отглеждат се предимно зърнени култури. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява в общинския център с. 

Макреш. 

Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на селото има един 

войнишки паметник на загиналите във войните 1912г. – 1918г.  

В територията на землището попадат части от Защитени зони „Видбол“ и  „Макреш“ по 

Директивата за местообитанията. 

Киреево 
Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

186 3279 7 VID25  36885 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Киреево е на 

разстояние 26 км от общинския център с. Макреш и на 51 км от областния център гр. 

Видин и на 11 км от ГКПП „Връшка чука“. Разположено е в северозападния край на 

общинската територия, най-отдалечено от общинския център и най-близо до западната 

граница с РСърбия, на сравнително равен терен и надморска височина средно 385 м. 
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Селото се свързва чрез път III-1401 с основната комуникационна ос на общинската 

територия, също и със съседните общини и с областния център. Макар и разположено в 

периферията, селото има добра транспортна свързаност с останалата част от страната.  

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е компактна, с 

предимно ортогонална улична мрежа и с ясно разпознаваемо централно пространство, в 

което са разположени обществено-обслужващите сгради и малка градинка с детска 

площадка. Територията на селото е разположена на запад, тангиращо на пътната връзка 

РПМ III-1401. Застрояването е нискоетажно, свободно разположено в поземлените имоти, 

основно жилищно застрояване – къщи на два и три етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Необходимо е разширение на гробищния парк и осигуряване на 

транспортен достъп до него, а също осигуряване на терен за спортно игрище. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 186 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Наличният сграден фонд е в 

сравнително добро състояние, но има необитаеми жилища и много рушащи се стопански 

постройки. Основната част от сградите са масивни, построени в периода от 1950г.до 1985г.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. Липсва канализация.  

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни ортогонални направления 

образуващи квартали. Улиците, с изключение на две от тях, не са асфалтирани, без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд: На територията на с. Киреево има действаща кариера за инертни 

материали и варовик, както и селскостопански производители. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява в общинския център с. 

Макреш. В селото функционира читалище „Светлина 1922г.“ и магазин за хранителни 

стоки. 
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Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на селото се 

намира исторически паметник на културата – въстанически лагер от 1850 г., както и 

военен паметник на герои, загинали през Балканската, Междусъюзническата, Първата и 

Втората световни войни, който се намира в двора на читалище „Светлина 1922г.“. 

Макреш 

Население по 

постоянен и 

настоящ адрес 

Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

388 3888.07 5 VID25  46245 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Макреш е 

общински център на Община Макреш и е на разстояние 39 км от областния център гр. 

Видин и на 36 км от ГКПП „Връшка чука“. Разположено е в източния край на общинската 

територия, като основната транспортна артерия на общината минава през него, на 8 км от 

РПМ І-1, Е79, на надморска височина средно 183 м. Селото се свързва с останалите 

населени места от общината чрез път ІІІ-1403, който е основната комуникационна ос на 

общинската територия и главна улица на населеното място. 

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е силно издължена 

и компактна покрай основната пътна артерия, с предимно ортогонална улична мрежа и с 

ясно разпознаваемо централно пространство, в което са разположени обществено-

обслужващите сгради и малък парк. Застрояването е нискоетажно, свободно разположено 

в поземлените имоти, основно жилищно застрояване – къщи на два и три етажа. 

Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по отношение на 

площи за обитаване и различните функционални системи. Необходимо е разширение на 

гробищния парк и осигуряване на транспортен достъп до него, включващ и мостово 

съоръжение. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 388 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Сравнително малка част от 

жилищният фонд не се обитава – около 30%. Близо 25% от населението на цялата община 

живее в общинския център. Наличният сграден фонд е в сравнително добро състояние, но 

има необитаеми жилища и много рушащи се стопански постройки. Основната част от 

сградите са масивни, построени в периода от 1950 г. до 1985 г.  
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Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. Има изградена частична канализация. 

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни ортогонални направления 

успоредни на главната комуникационна ос и образуващи квартали. Повечето улици са 

асфалтирани, но с изключение на главната, те са в много лошо състояние, на места без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване. До гробищния парк на селото се стига 

по черен път, който при дъждовно време е трудно- или непроходим.  

Икономика и труд: На територията на с. Макреш има действащи фирми в областта на 

търговията и услугите, както и селскостопански производители. Най-големият земеделски 

производител е „Феър Плей Аграрен фонд” АД, който чрез фирмата си „Строй Инвест 

2002” ЕООД обработва 7 650 дка в землището на община Макреш, предимно с пшеница и 

слънчоглед. Закрит е керамичния цех и действащата към него площадка за добив на глина. 

В землището на селото са изградени и две фотоволтаични централи – едната е 

непосредствено източно от селото, а другата е разположена по-далеч в източна посока, в 

близост до основната пътна артерия. 

Обществено обслужване: Общественото и административно обслужване на общината се 

осигурява в общинския център с. Макреш. В селото функционира читалище „Мито 

Марков 1912г.“,  магазин за хранителни и промишлени стоки, основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“, целодневна детска градина, лекарска и стоматологична практики, 

социална служба.  

Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на селото има два 

археологически обекта – средновековна крепост и римско селище при гара Макреш. От 

категория „национално значение“ е църквата „Рождество Богородично“ – архитектурно-

строителен и художествен паметник. Църквата е опожарена и голяма част от стенописите 

и покривната конструкция са унищожени. Църквата „Св. Петка“ е художествен паметник. 

Историческите паметници са пет броя – лобни места на партизани и въстаници от 1923 г.  

В територията на землището попадат части от Защитени зони „Видбол“ и „Макреш“ по 

Директивата за местообитанията. 
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Подгоре 
Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

221 5483.93 7 VID25  56980 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Подгоре е на 

разстояние 14,5 км от общинския център с. Макреш и на 53 км от областния център гр. 

Видин. В непосредствена близост е до с. Раковица. Разположено е в западния край на 

общинската територия, в гънките на хълмистия терен на Предбалкана, на надморска 

височина средно 316 м. Селото се намира в пресечната точка на двете комуникационни 

артерии на общината - път ІІІ-1401 и основната комуникационна ос на общинската 

територия път ІІІ -1403. Чрез път ІІІ-1401 се свързва със съседните общини, с ГКПП 

„Връшка чука“ и с областния център. Макар и разположено в периферията, селото има 

добра транспортна свързаност с останалата част от страната. 

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е разчленена, 

следваща релефа на терена и с ясно разпознаваемо централно пространство, в което са 

разположени обществено-обслужващите сгради и търговски комплекс „Каменови“. 

Застрояването е нискоетажно, свободно разположено в поземлените имоти, основно 

жилищно застрояване – къщи на два и три етажа. Урбанизираните терени задоволяват 

потребностите на населеното място по отношение на площи за различните функционални 

системи. Необходимо е осигуряване на транспортен достъп до гробищния парк. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 221 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност - християни. Село Подгоре е третото по 

големина в общината по брой на населението и по площ. Наличният сграден фонд е в 

сравнително добро състояние, но има необитаеми жилища и много рушащи се стопански 

постройки. Основната част от жилищните сгради са масивни, построени в периода от 1950 

г. до 1985 г.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. Канализация няма.  
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Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни направления следващи релефа 

на терена. Улиците, с изключение на двете пътни артерии от РПМ, не са асфалтирани, без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд: На територията на с. Подгоре има действаща животновъдна ферма на 

територията на бившия стопански двор. Също така функционира и търговски комплекс 

„Каменови“, който предлага настаняване. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява в общинския център с. 

Макреш. В селото функционира читалище „Михаил Здравков 1915г.“ и магазин за 

хранителни и промишлени стоки. 

Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на селото има три 

исторически паметника – въстанически лагер от 1850г. в м. Влаовичка махала, лобно място 

и партизанско скривалище. Има шест броя архитектурно-строителни паметника – частни 

жилищни сгради, които не са в добро физическо състояние. 

В територията на землището попадат части от Защитени зони „Видбол“ и  „Западна Стара 

планина и Предбалкан“ по Директивата за местообитанията и защитена зона „Западен 

Балкан“ по Директивата за птиците. 

Раковица 
Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

449 5874.06 6 VID25  62044 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Раковица е на 

разстояние 18 км от общинския център с. Макреш и на 56 км от областния център гр. 

Видин. Село Раковица е най-голямото село в общината по брой на населението и по площ. 

Разположено е в западния край на общинската територия, в сравнително равен терен, на 

надморска височина средно 375 м. Селото се намира на вторичната комуникационни 

артерия на общината - път ІІІ-1401 и в непосредствена близост до основната 

комуникационна ос на общинската територия път ІІІ-1403. Чрез път ІІІ -1401 се свързва 

със съседните общини, с ГКПП „Връшка чука“ и с областния център. От селото в 

североизточна посока се развива трасето на път ІІІ-1412, който минавайки през съседните 

общини води пряко до областния център гр. Видин. Макар и разположено в периферията, 

селото има добра транспортна свързаност с останалата част от страната. 
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Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е компактна, 

издължена в посока изток – запад, с ясно разпознаваемо централно пространство, в което 

са разположени обществено-обслужващите сгради и търговски комплекс „КООП“, 

заведение за хранене. Застрояването е нискоетажно, свободно разположено в поземлените 

имоти, основно жилищно застрояване - къщи на два и три етажа. Урбанизираните терени 

задоволяват потребностите на населеното място по отношение на площи за различните 

функционални системи. Необходимо е разширяване и осигуряване на транспортен достъп 

до гробищния парк. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 449 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност - християни. Наличният сграден фонд е в 

сравнително добро състояние, но има необитаеми жилища и много рушащи се стопански 

постройки. Основната част от жилищните сгради са масивни, построени в периода от 1950 

г.до 1985 г. в центъра на селото има масивна многофамилна жилищна сграда на 4 етажа.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. В селото има изградена канализация и ПСОВ, която към момента на 

разработване на ОУП не функционира.  

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни направления следващи релефа 

на терена. Улиците, с изключение на двете пътни артерии от РПМ, не са асфалтирани, без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд: На територията на с. Раковица има действащ фотоволтаичен парк. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява основно в общинския 

център с. Макреш. В селото функционира читалище „Надежда 1906“, магазин за 

хранителни стоки и заведение за хранене, пощенска станция и ЦДГ „Юрий Гагарин“. 

Селото има спортно игрище и застава на гранична полиция. 

Културно наследство и защитени зони и територии: На 4 км северозападно в 

землището на с. Раковица се намира Раковишкия манастир „Света Троица“, който е 

архитектурно-строителен, художествен и исторически паметник от национално значение. 
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Манастирът е бил средище на комитети през Възраждането, като е запазена старата 

църква, където  съзаклятниците през 1850 година вземат решение за началото на 

въстанието в Северозападна България. Около манастира е защитена местност „Раковишки 

манастир“. В непосредствена близост до манастира се намира пионерски лагер. Има 

потенциал мястото да се допълни с курортни функции и да бъде отправна точка за 

туристически еко-пътеки и велотрасета. На територията на селото има три исторически 

паметника – лобно място на майор Киряев, лобно място и историческа местност 

„Мелницата“. Има един брой архитектурно-строителен паметник – частна жилищна 

сграда. 

В територията на землището попадат части от Защитени зони „Западна Стара планина и 

Предбалка“ по Директивата за местообитанията и защитена зона „Западен Балкан“ по 

Директивата за птиците. 

Толовица 
Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

43 1422.52 8 VID25  72638 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Толовица е на 

разстояние 8 км от общинския център с. Макреш и на 46 км от областния център гр. 

Видин. Село Толовица е малко село в общината по брой на населението и по площ. 

Разположено е южно от основната комуникационна ос, в хълмист пресечен терен, на 

надморска височина средно 232 м. Селото се намира в непосредствена близост до язовир 

Рабиша. Макар и разположено в периферията на общинската територия, селото има 

потенциал да стане отправна точка към яз. Рабиша и спортно-рекреационната зона към 

него, както и към пещера „Магурата“.  

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е линеарна, 

издължена в посока изток – запад, с ясно разпознаваемо централно пространство, в което 

са разположени обществено-обслужващите сгради. Застрояването е нискоетажно, 

свободно разположено в поземлените имоти, основно жилищно застрояване - къщи на два 

и три етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи.  
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Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 43 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Наличният сграден фонд не е в 

добро състояние, има необитаеми жилища и много рушащи се стопански постройки. 

Основната част от жилищните сгради са масивни, построени в периода от 1930 г. до 1960 

г.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. Канализация няма.  

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни направления следващи релефа 

на терена. Улиците, с изключение на главната, не са асфалтирани, без тротоари, и се 

нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд: На територията на с. Толовица няма действащи икономически обекти. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява в общинския център с. 

Макреш. 

Културно наследство и защитени зони и територии: Селото е родно място на 

бунтовника Цоло Тодоров, който организира Белоградчишкото въстание през 1850 г. 

Свързани с тези събития са Раковишкия манастир „Света Троица“, старата църква, където 

съзаклятниците  през  1850  година  вземат  решение  за  началото  на  въстанието  в  

Северозападна  България. В близост са места на сражения по време на въстанието. В с. 

Толовица е родната къща на Цоло Тодоров, която е исторически паметник, превърната в 

музей, който все още не функционира. 

В територията на землището попадат части от Защитени зони „Видбол“ и „Макреш“ по 

Директивата за местообитанията. 

Цар 
Шишманово 

Население Площ землище, ха Категория ЕКАТТЕ община - 

населено място 

94 1884.31 7 VID25  83363 

Специфична функция и място в селищната мрежа, местоположение: с. Цар 

Шишманово е на разстояние 9 км от общинския център с. Макреш и на 47 км от областния 
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център гр. Видин. Разположено е западно от с. Макреш, на основната комуникационна ос - 

път ІІІ-1403, в равнинен терен, на надморска височина средно 229 м. Село Цар 

Шишманово е в приблизителния геометричен център на общинската територия и на 

главната комуникационна ос, което го прави подходящо за организиране на общински 

мероприятия. 

Пространствена структура: Пространствената структурата на селото е компактна, 

издължена в посока изток – запад, с ясно разпознаваемо централно пространство, в което 

са разположени обществено-обслужващите сгради. Застрояването е нискоетажно, 

свободно разположено в поземлените имоти, основно жилищно застрояване – къщи на два 

и три етажа. Урбанизираните терени задоволяват потребностите на населеното място по 

отношение на площи за различните функционални системи. Необходимо е определяне на 

терен за спортно игрище, а също и разширяване на гробищния парк. 

Население и обитаване: Броят на населението към 2015 г. по данни на НСИ е 94 жители, 

с тенденция да намалява и застарява. Преобладаваща етническа принадлежност – българи, 

преобладаваща религиозна принадлежност – християни. Наличният сграден фонд е в 

сравнително добро състояние, има необитаеми жилища и много рушащи се стопански 

постройки. Основната част от жилищните сгради са масивни, построени в периода от 1930 

г. до 1960 г.  

Техническа инфраструктура: Водоснабдяването в населеното място е напълно 

изградено. Водопроводната мрежа е амортизирана, поради което има големи загуби и 

нужда от ремонт. Канализация няма.  

Улична мрежа: Уличната мрежа е добре развита, с основни направления успоредни на 

главната комуникационна ос. Улиците, с изключение на главната, не са асфалтирани, без 

тротоари, и се нуждаят от изграждане и обновяване.  

Икономика и труд: На територията на с. Цар Шишманово няма действащи големи 

икономически обекти. 

Обществено обслужване: Общественото обслужване се осигурява в общинския център с. 

Макреш. 
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Културно наследство и защитени зони и територии: На територията на селото има един 

исторически паметник – партизанско скривалище. 

В територията на землището попадат части от Защитена зона „Видбол“ по Директивата за 

местообитанията. 

ОБИТАВАНЕ  

Състоянието и изменението на показателите за жилищна осигуреност са в пряка 

зависимост от демографските и икономически показатели на развитие в страната и 

конкретно в Област Видин. Жилищната задоволеност и платежоспособността на 

населението оказват непосредствено влияние върху развитието на сектор „Строителство“ в 

частта жилищно строителство, и върху пазара на недвижими имоти. В Северозападен 

район, част от който е Област Видин и Община Макреш, се наблюдава намаляване на 

населението и съответно повишаване на показателите за жилищна задоволеност и 

жилищен стандарт. Абсолютните стойности на тези показатели обаче, не показват 

реалната картина на жилищния стандарт на населението – реално се увеличава броят на 

необитаемите жилища, намалява броят на новопостроените жилища и се забавя се темпът 

на намаляване на броя на жилищата спрямо този на населението. 

Жилищната осигуреност се характеризира чрез следните показатели: брой жилища 

на 1000 обитатели, жилищен стандарт, средна площ на едно жилище, жилищна площ, брой 

и структура на жилищата и на жилищните сгради, коефициент на концентрация на 

жилищата.  

За Област Видин показателят за жилищна осигуреност нараства с приблизително 

8% за последните пет години, което се дължи на изпреварващ темп на намаляване на 

населението спрямо намаляването на жилищата в областта. По темп на намаляване на 

населението областта е на първо място в страната, и съответно на първо място по 

показателят жилищна осигуреност. По брой на населението областта се нарежда на 

последно място в страната. По данни на НСИ населението на област Видин към 31.12.2015 

година е 91 235 души, което представлява 1.3% от населението на страната. В сравнение с 

2011 година – 99 471 души, населението е намаляло с 8 236 души или с 8.3%. 

Табл. 14. Жилищен фонд в област Видин 
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Област Видин Жилищен фонд 

Показатели Мерна 
единица 

2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищни сгради Брой 54 457 54 455 54 456 54 467 54 483 

   По материал на външните стени на сградата 

стомано-бетонни и 
панелни 

Брой 643 649 660 668 673 

тухлени Брой 44 903 44 898 44 897 44 899 44 915 

други Брой 8 911 8 908 8 899 8 900 8 895 

Жилища  Брой 67 472 67 487 67 524 67 566 67 673 

   По форма на собственост 

държавни и 
общински 

Брой 784 771 766 773 853 

частни на 
юридически лица 

Брой 256 260 280 294 320 

частни на физически 
лица 

Брой 66 432 66 456 66 478 66 499 66 500 

   По брой на стаите  

едностайни Брой 4 280 4 285 67 524 4 290 4 292 

двустайни Брой 18 144 18 136 4 283 18 161 18 223 

тристайни Брой 23 972 23 983 18 143 24 014 24 041 

четиристайни Брой 12 354 12 359 24 006 12 371 12 386 

петстайни Брой 4 750 4 752 12 364 4 753 4 754 

с шест и повече стаи Брой 3 972 3 972 4 752 3 977 3 977 

Полезна площ кв. м 5 114 745 5 116 438 5 120 761 5 124 678 5 131 457 

жилищна кв. м 3 930 168 3 931 056 3 933 413 3 935 567 3 939 766 

спомагателна кв. м 711 437 712 107 713 796 715 264 717 260 

площ на кухни кв. м 473 140 473 275 473 552 473 847 474 431 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой 15 7 13 12 21 

Жилища  Брой 73 31 53 43 112 
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Полезна площ  кв. м 5 034 2 613 5 259 4 034 7 059 

   в т.ч. жилищна  кв. м 3 044 1 627 2 930 2 245 4 397 

Източник: НСИ 

Жилищният фонд в Област Видин към 2011г. наброява 54 457 жилищни сгради, а 

през 2015г. е 54 483 бр. жилищни сгради, тоест за последните пет години е нараснал с 

0,05% от общия брой. Наблюдава се изключително слаб ръст в броя на новите жилища, 

което е свързано с отрицателния естествен прираст в областта, както и с миграцията на 

населението към развитите райони. За последните пет години са построени 68бр. нови 

жилищни сгради, а общият брой е нараснал с 26 бр. сгради, разрушени са 42 бр. негодни 

жилищни сгради.  

Показателят за брой жилища на 1000 обитатели за 2015г. е 742 бр., а за 2011г. е 678 

бр., тоест има увеличение с 8,63%, което е почти два пъти по-голямо от средното за 

страната за същия период, което е 4,5%. Съпоставката между броя на населението на 

областта и броя на жилищата показва, че за 2015г. на едно жилище се падат по 1,34 броя 

обитатели.  

Жилищният стандарт на населението се повишава – от 51,41 кв.м на жител през 

2011г. до 56,24 кв.м на жител през 2015г. или с 8,6 % за последните пет години, два пъти 

повече от средния показател за страната.  Средните стойности за страната за същия период 

са 38,87 кв.м/жител за 2011г. и 40,69 кв.м/жител за 2015г. или нарастване с 4,68%. 

Средната площ на едно жилище за 2015г. е 75,83 кв.м., като този показател на се променя 

за последните пет години. За същия период жилищната площ е нараснала с 9 598кв.м, 

въпреки че новопостроената жилищна площ е 14 243 кв.м. 

Жилищата в областта са 67 673 бр. за 2015г., което съотнесено към броя на 

жилищните сгради показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради. 

Преобладават тухлените постройки, които са 82,5% от общия брой. По форма на 

собственост значителният дял е на частната собственост на физически лица – 98,3%. По 

брой на стаите преобладават тристайните жилища – 35,53%, следвани от двустайните – 

26,9% и четиристайните – 18,3%. По тези показатели областта се доближава до 

стойностите за страната. 
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Коефициентът на концентрация на жилищата за 2015г. е 1,24, тоест на 100 жилища 

се падат по 124 бр. жилищни сгради. Коефициентът на концентрация на новопостроените 

жилищата за 2015г. е 5,33, което показва, че повечето от тях са в многофамилни жилищни 

сгради.  

Развитието на жилищната осигуреност на Община Макреш следва 

тенденцията на Област Видин. Жилищният фонд на Община Макреш към 2011г. е 2286 

бр. жилища, а през 2015г. възлиза на 2287 бр. жилищни сгради, тоест за периода има само 

една новопостроена жилищна сграда – през 2013г., в която има две жилища. 

Табл. 15. Жилищен фонд в Община Макреш 
Община Макреш - жилищен фонд 

Показатели Мерна 

единица 

2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищни сгради Брой 2 286 2 286 2 287 2 287 2 287 

 По материал на външните стени на сградата 

стомано-бетонни и 

панелни 

Брой 11 11 11 11 11 

тухлени Брой 1 710 1 710 1 711 1 711 1 711 

други Брой 565 565 565 565 565 

Жилища  Брой 2 166 2 166 2 168 2 168 2 168 

По брой на стаите 

едностайни Брой 30 30 30 30 30 

двустайни Брой 420 420 422 422 422 

тристайни Брой 941 941 941 941 941 

четиристайни Брой 557 557 557 557 557 

петстайни Брой 131 131 131 131 131 

с шест и повече стаи Брой 87 87 87 87 87 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 87 

Полезна площ кв. м 146 175 146 175 146 230 146 230 146 230 

жилищна кв. м 117 335 117 335 117 378 117 378 117 378 

спомагателна кв. м 19 058 19 058 19 065 19 065 19 065 

площ на кухни кв. м 9 782 9 782 9 787 9 787 9 787 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой -  - 1 - - 

Жилища  Брой -  - 2 - - 

Полезна площ  кв. м -  - 55 - - 

   в т.ч. жилищна  кв. м -  - 43 - - 

Източник: НСИ 

Вид на сградите в населените места  

Жилищата в областта са 2 168 бр. за 2015г., което съотнесено към броя на 

жилищните сгради показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни сгради. По – 

голямата част от жилищните сгради са морално и физически остарели. Преобладават 

еднофамилните едноетажни сгради, разположени свободно в сравнително големи 

поземлени имоти, богато озеленени с овощни дървета и зеленчукови градини. Част от 

къщите се ползват за вилен отдих през уикенда и лятото. 

Повечето от жилищните сгради са тухлени постройки – 74,5%. За 2015г. по брой на 

стаите преобладават тристайните – 941 бр. или 41%, следвани от четиристайните – 557 бр. 

или 24% и двустайните – 422 бр. или 18%. По форма на собственост значителният дял е на 

частната собственост на физически лица – 98,3%, което не се различава от общата картина 

за областта и страната.  

Жилищна задоволеност 

Община Макреш има силно неблагоприятна демографска характеристика за 

последните пет години. За периода 2011 – 2015 г. по данни на НСИ населението в 

общината е намаляло от 1 576 на 1 438 души. Това се отразява на показателите за жилищна 

задоволеност, които са с високи стойности, но при това качеството на обитаване остава 
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ниско поради физическото състояние на сградите и инфраструктурната осигуреност на 

територията. 

Показателят за брой жилища на 1000 обитатели за 2015г. е 1507 бр., а за 2011г. е 

1375бр., като абсолютните му стойности са два пъти по-големи от тези за областта и 

страната. Увеличението на показателя за периода е с 9,6%, което е почти два пъти по-

голямо от средното за страната за същия период, което е 4,5%. Съпоставката между броя 

на населението на общината и броя на жилищата показва, че за 2015г. на едно жилище се 

падат по 0,66 броя обитатели, или по 1,5 жилище на обитател, което е два пъти по-малко 

от стойността на същите показатели за областта. Тези стойности се дължат на относително 

високия темп на намаляване на населението спрямо ниския темп на увеличаване на 

жилищата за периода. 

Жилищният стандарт на населението е два пъти по – висок от този на областта и 

почти два пъти и половина по – висок от този на страната. Показателят се повишава като 

абсолютни стойности – от 92,8 кв.м на жител през 2011г. до 101,7 кв.м на жител през 

2015г. или с 9,6 % за последните пет години, два пъти повече от средния показател за 

страната.  Средните стойности за страната за същия период са 38,87 кв.м/жител за 2011г. и 

40,69 кв.м/жител за 2015г. или нарастване с 4,68%. Средната площ на едно жилище за 

периода е без промяна – 67,45 кв.м. 

Коефициентът на концентрация на жилищата за 2015г. е 1,05, тоест на 100 жилища 

се падат по 105 бр. жилищни сгради. Стойността на коефициента съответства на 

преобладаващия вид обитаване – еднофамилни жилищни сгради. 

Анализът на жилищния фонд и качеството на обитаване показват, че няма 

необходимост от нови жилищни терени и жилища. Съществуващият сграден фонд е 

морално и физически остарял и се нуждае от реновиране, премахване на негодните сгради 

и изграждане на нови. Преобладаващата форма на собственост, а именно частната, 

предопределя начините за обновяване на жилищния фонд – чрез лична инициатива в 

следствие на повишаване на финансовите възможности или чрез евентуални форми на 

публично финансиране, налични през прогнозния период. 
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СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПЛАНОВА 
ОСИГУРЕНОСТ НА ОБЩИНАТА  

СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА 

Структурата на собствеността на територията в община Макреш е представена в 

таблицата по-долу.  

Табл. 16. Структура на собствеността на територията в община Макреш 
Вид собственост Площ - Ха (ha) 
Държавна публична 386,47 
Държавна частна 3436,394 
Обществени организации 3519,11 
Общинска публична 309,33 
Общинска частна 3684,37 
Религиозни организации 2,86 
Стопанисвано от общината 171,43 
Съсобственост 608,85 
Частна 10770,47 
Чужди физически и юридически лица 31,72 

Общо: 22921,004 
 



 

 
Фиг. 19. Структура на собствеността 
 



ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА. КАДАСТРАЛНА КАРТА 
И КАРТА ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ 
 

За всички населени места има регулационни и застроителни планове изработени 

върху кадастрални планове и топографски карти. Устройствените планове са изработени и 

влезли в сила в периода от 1967г. до 1991г., тоест преди повече от 25 години, и срокът им 

на действие е минал. Необходимо е изработването на цифрова кадастрална карта за всички 

населени места, като на първо място за селата Макреш и Раковица, тъй като в тях е 

съсредоточено повече от половината от населението. След одобряването на кадастралната 

карта е необходимо изработването на подробни устройствени планове на населените места 

с отчитане на промяната в условията и предписанията на ОУПО. 

Табл.  17. Планова осигуреност на населените места и урбанизираните територии извън 
населените места – Община Макреш 

№ Населено място Вид устройствен план и дата на одобряване и влизане в сила 

ЗРП / дата Улична 
регулация/дата 

Дворищна 
регулация/дата 

1 С. Макреш ИК-25-209/ 
18.06.1985 г. 

ИК-25-209/ 
18.06.1985 г. 

ИК-25-209/ 
18.06.1985 г. 

2 С. Вълчек Заповед 67/ 
22.11.1991 г. 

Заповед 67/ 
22.11.1991 г. 

Заповед 67/ 
22.11.1991 г. 

3 С. Киреево 1992 г. 1992 г. 1992 г. 

4 С. Подгоре Заповед 306/ 
08.03.1973 г. 

Заповед 306/ 
08.03.1973 г. 

Заповед 306/ 
08.03.1973 г. 

5 С. Раковица 1967 г. 1967 г. 1967 г. 

6 С. Толовица Заповед 68/ 
22.10.1991 г. 

Заповед 68/ 
22.10.1991 г. 

Заповед 68/ 
22.10.1991 г. 

7 С. Цар 
Шишманово 

Заповед 188/ 
16.08.1991 г. 

Заповед 188/ 
16.08.1991 г. 

Заповед 188/ 
16.08.1991 г. 

8. Гара Макреш Заповед №1/ 
02.01.1981 г. 

Заповед №1/ 
02.01.1981 г. 

Заповед №1/ 
02.01.1981 г. 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

АНАЛИЗ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА МАКРЕШ 
 

Територията на община Макреш е населявана отдавна, за което съдим по 

археологическите обекти на територията и. Предпоставки за това са природните дадености 

като релеф, почви, води и климат, които благоприятстват развитието на земеделие и 
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животновъдство, и съответно образуването на селища. В резултат на обитаването през 

различните епохи са образувани културни пластове, обекти и исторически паметници, 

които съставляват културното наследство на общината заедно с нематериалните ценности 

като различните видове фолклор, традициите и обичаите. Стратегиите и политиките на 

национално ниво са ориентирани към управление и свързване на екологичните, 

ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал за 

развитие на общините. В тази връзка интересът към културното наследство е засилен и се 

търсят начини за включването му в икономическото развитие на общините, като се отчита 

териториалният обхват и разположението на недвижимите културни ценности спрямо 

другите структурни елементи и системи на територията.  Във визията за развитието на 

българските региони в Националната стратегия за регионално развитие на България за 

периода 2012-2022 г. се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и 

туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и 

популяризира регионалната им идентичност. Подчертавайки идентичността на 

територията, интерпретацията и промотирането на културното наследство е съществен 

елемент в устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. 

От друга страна включването на културното наследство като ресурс в икономиката на 

общината е предпоставка за  публично-частни партньорства между местните общински и 

държавни институции и бизнеса.  

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

Съгласно чл.6 от Закона за културното наследство (ЗКН) културно наследство са: наземни, 

подземни и подводни археологически обекти и резервати; исторически обекти и 

комплекси; архитектурни обекти и комплекси; етнографски обекти и комплекси; образци 

на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; природни ценности (образци), 

включително антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на 

палеозоологията и култивирани растения; индустриално наследство; произведения на 

изящни и приложни изкуства; народни занаяти; документално наследство; аудио-визуално 

наследство; устна традиция и език; книжовни и литературни ценности; обичаи, обреди, 

празненства, ритуали и вярвания; музика, песни и танци; народна медицина; кулинарни и 
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етноложки традиции; народни игри и спортове. Недвижимото културно наследство 

обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към земята, включително под 

водата, както и прилежащата им среда. Опазването на културното наследство е системен 

процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, 

консервация, реставрация и адаптация. 

 Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за 

културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на 

културното наследство в Република България. Анализът се базира и на Националната 

стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие, 

Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа и други приложими 

документи. Всички те имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на 

културното наследство, да обособят културни маршрути в Европа и България, които 

следват традиционните пътища свързващи отделните исторически места и зачитане на 

културното наследство на всеки един народ и държава осигуряващи движение и обмен 

между тях. 

Съгласно приложен списък на НКЦ към писмо на НИНКН на територията на 

община Макреш са регистрирани 26 недвижими културни ценности, като само два от 

обектите са археологически. И двата археологически обекта от списъка са на територията 

на землището на с. Макреш, което потвърждава значението му на център на територията в 

пространствено отношение. Съгласно приложен списък – извадка от автоматизирана 

информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС АКБ) към писмо на 

БАН - НАИМ на територията на община Макреш са регистрирани 10 броя археологически 

обекта. В писмото се прави уточнението, че предоставената информация е единствено за 

обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни проучвания. 

Съпоставянето на двата списъка показва, че територията не е добре проучена по 

отношение на културното наследство и е необходимо актуализирането и допълването на 

списъците с НКЦ. 

Обекти на недвижимото културно наследство: 

Съгласно приложен списък към писмо на НИНКН с номер 0800-

1034/31.08.2016г. на територията на община Макреш са регистрирани 26 бр. недвижими 

паметници на културата (недвижими културни ценности), включително два 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 94 

археологически обекта, по смисъла на чл.12 от ЗКПМ (отм.), които съгласно §10, ал.1 и 

§12, ал.1 от ПЗР но ЗКН притежават статут на недвижими културни ценности (НКЦ). 

Обектите от списъка са придобили статут на НКЦ по реда на действащата към момента на 

регистрирането им нормативна уредба, без при това да  са определени режими за 

опазването им – териториален обхват и предписания за опазване. Съгласно чл.146, ал.3 от 

ЗКН недвижимите археологически обекти притежават статут на НКЦ с категория 

„национално значение“ до установяване на категорията им чрез подробно проучване. С 

разпореждане на МС №1711/22.10.1962г.всички селищни и надгробни могили и 

средновековни отбранителни валове са обявени за паметници на културата по реда на чл.4, 

ал.1 от ЗПКМ (отм.) и съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ с категория 

„национално значение“. Към момента НИНКН не е актуализирал списъка на НКЦ и не е 

правил оценка на обектите в него по отношение на стойността и състоянието им, режимите 

за опазване и смисъла от присъствие на обекти загубили стойността си в списъка. 

Табл. 18. Списък с обекти на недвижимото културно наследство на територията на община 
Макреш 

 

№ 

 

 
 
Населено 
място 

 

 

      ОБЕКТ 
/адрес, 

локализация/ 

кадастрални 
данни 

 
 

деклар. с: 

 
 

обявен с: 
ДВ/ НСОПК 

 
 
отписан 

с: 

 
 

вид 

 
 
категория  

 
Кв УПИ п

л
№ 

КИРЕЕВО          

1 
 
 

с. Киреево 
 

Въстанически 
лагер от 1850 
г.,2 км 
северозападно 

    ДВ бр.94 
от 1972 г. 

 историч
ески 

за 
сведение 

МАКРЕШ          

2 
 
 

с. Макреш Средновековна 
крепост 
м.”Градището”, 
1 км западно 

    ДВ бр.41 
от 1965 г. 

 Архитек
турно-
строител
ен от 
Антично
стта и 
среднове
ковието 

местно 

3 с. Макреш Римско селище, 
гара Макреш,    
1 км източно 

    ДВ бр.41 
от 1965 г. 

 Архитек
турно-
строител
ен от 
Антично
стта и 
среднове

местно 
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ковието 

4 с. Макреш Църква ”Рождес
тво 
Богородично” 

3 XVI 
304   ДВ бр.76 

от 1978 г. 
 Архитек

турно-
художес
твен 

национ
ално 

5 с. Макреш Лобно място на 
въстаници от 
1923 г., гара 
Макреш 

    ДВ бр.30 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

6 с. Макреш Лобно място в 
селото, лозята 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

7 с. Макреш Лобно място  на 
партизани, 
м. ”Вълчешки 
дол”, 1 км 
северно 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

8 с. Макреш Лобно  място- 
м. ”Млади 
кладенец”, 2 км 
южно 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

9 с. Макреш Лобно  място- 
м. ”Умнишки 
дол”, 5 км 
югозападно 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

10 с. Макреш Църква ”Света 
Петка” 

   писмо 
№3145 
от 
08.08.19
74г 
писмо 
№4956 
от 
17.11.19
75г 
 

  художес
твен 

за 
сведение 

ПОДГОРЕ          
11 
 
 

с. Подгоре Място на 
сражения и 
въстанически 
лагер 1850 
г.,м. ”Влаовичка 
могила”,2 км 
западно 

    ДВ бр.94 
от 1972 г. 

 историч
ески 

за 
сведение 

12 с. Подгоре Лобно място, 2 
км западно 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

13 с. Подгоре Партизанско 
скривалище, 
южно от селото 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

ДВ 
бр.91 
от 
1992 г. 

историч
ески 

за 
сведение 
свален 

14 с. Подгоре Къщата на 41 XIV  писмо   Архитек  
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Пенка Кръстова 283 №2837 
от 
13.08.19
76г 

турно-
строител
ен  

15 с. Подгоре Къщата на 
Цендо Младенов 

45 VI 
324 

 писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен  

 

16 с. Подгоре Къщата на 
Йордан 
Георгиев 
Николов 

1 VII 
13 

 писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен  

 

17 с. Подгоре Къщата на 
Данка Иванова 
Цветкова 

   писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен  

 

18 с. Подгоре Къщата на Гена 
Николова 

   писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен  

 

19 с. Подгоре Къщата на 
Петко Иванов 
Тодоров 

47 III 
127 

 писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен  

 

РАКОВИЦА          
20 
 
 

с. Раковица Лобно място на 
майор Киряев,  
1 км югозападно 

    ДВ бр.94 
от 1972 г. 

 историч
ески 

местно 

21 
 

с. Раковица Църква ”Света 
Троица”/стенопи
сите, Раковишки 
манастир, 1 км 
западно 

    ДВ бр.100 
от 1969 г. 
ДВ бр.94 
от 1972 г. 

 художес
твен 
историч
ески 

национа
лно 
местно 

22 
 

с. Раковица Историческа 
м.”Мелницата”, 
1 км югозападно  

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

ДВ 
бр.91 
от 
1992 г. 

историч
ески 

за 
сведение 
свален 

23 
 

с. Раковица Лобно място, 3 
км югозападно 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

 историч
ески 

местно 

24 
 

с. Раковица Къща на Петър 
Йолов 

   писмо 
№2837 
от 
13.08.19
76г 

  Архитек
турно-
строител
ен 

 

ТОЛОВИЦА          

24 
 

с. Толовица Къща на Цоло 
Тодоров - музей 

16 IX 
89 

  ДВ бр.94 
от 1972 г. 

 историч
ески 

местно 

ЦАР 
ШИШМАНОВО 
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26 
 

с. Цар 
Шишманово 

Партизанско 
скривалище, 
южно от селото 

    ДВ бр.37 
от 1970 г. 

ДВ 
бр.91 
от 
1992 г. 

историч
ески 

за 
сведение 
свален 

Източник: НИНКН 
 
 

Анализът на приложения списък по вид и категория на показва следното: 

• два от обектите са археологически с местно значение, и двата в землището на с. 

Макреш - Средновековна крепост, разположена в местност Градището на 1 км. 

Западно и Римско селище, гара Макреш, 1 км. източно; 

• два архитектурно - художествени обекта с национално значение в с. 

Макреш и в с. Раковица - Църква "Рождество Богородично", Раковишки 

манастир, 1 км. западно, стенописите на църква "Св. Троица", художествен 

и исторически; 

• един художествен в с. Макреш - Църква "Св. Петка“ без категория; 

• десет исторически обекта свързани с антифашисткото и партизанското 

движение на територията на с. Макреш, с. Раковица, с. Подгоре и с. Цар 

Шишманово, с категория местно значение или без категория, три броя от които 

са свалени от списъка; 

• четири броя исторически обекта свързани с Видинското въстание от 1850 

год., които са места на организиране на въстанието и на сражения; 

• седем броя архитектурно-строителни паметника (частни къщи) без определена 

категория, намиращи се основно в с. Подгоре. 

Както се вижда има 2 бр. обекти с категория „национално значение“, 11 броя с 

категория „местно значение“ и останалите обекти са без определена категория, като три от 

тях са свалени от списъка. Не са регистрирани групови НКЦ. Повечето от архитектурно-

строителните паметници са в незадоволително физическо състояние. Частните къщи са 

силно амортизирани. Това налага използването в максимална степен на малкото на брой 

обекти на културно наследство, които носят духа на мястото и му дават идентичност. 

Потенциал за подчертаване на идентичността на района има в социализирането и 

експонирането на културно – историческото наследство, основно в извеждане на преден 

план на събитията свързани с Видинското въстание от 1850 г. Друг характерен 
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исторически етап е свързаният с антифашисткото движение и Септемврийското въстание 

от 1923 г., като гара Макреш е основен обект, а лобните места и скривалища са детайли, 

които подчертават значението на района в съответните събития. 

Църквата „Рождество Богородично“ в с. Макреш, която е архитектурно-

художествен паметник от национално значение, е претърпяла пожар преди повече от 25 

години и оттогава не е ремонтирана. Основният корпус на сградата е изграден в края на 

ХІХ век изцяло от камък, а през първата половина на ХХ век и изграден пронаос и 

камбанария. Покривната конструкция на пронаоса е била дървена и е изцяло унищожена, 

стенописите в основния кораб са силно повредени, подовата конструкция и настилка са 

унищожени. В следствие на липсата на ремонт на повредените покривни конструкции и 

покрития основните ограждащи елементи на сградата се рушат. Необходими са спешни 

мерки по реконструкцията на сградата и възстановяването на стенописите, с което 

паметникът ще бъде спасен от унищожение. За експонирането на сградата е необходимо 

подобряване на транспортния достъп, тъй като в момента до мястото се стига по улица без 

настилка. 

 
Фиг. 20. Раковишки манастир „Света Троица“ 

Особено значение имат историческите паметници в общината, свързани с 

Видинското въстание от 1850 г. – Раковишкия манастир „Света Троица“ и старата 

църква в него, където е организирано въстанието, къщата на Цоло Тодоров – един от 
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основните организатори на въстанието, в с. Толовица и две исторически места – на 

въстанически лагер до с. Киреево и на сражение и лагер до с. Подгоре. Въстанието от 

1850 г. е най-крупното политическо събитие в българската история от първата половина на 

ХІХ в. - масово антифеодално селско въстание, избухнало във Видинско, Ломско и 

Белоградчишко за премахване на едрото османско феодално земевладение и извоюване на 

автономия. Подготовката на въстанието през 1850 г. започва с поредица от съвещания в 

Раковишкия манастир и обмисляне на военен план. В подготовката му взели участие и 

местните търговци, занаятчии и чорбаджии. Избран е комитет и трима български водачи  - 

Иван Кулин, Петко Маринов и Цоло Тодоров. Началото на въстанието се отнася към края 

на месец май, а първите сблъсъци с турски военни части са от началото на месец юни. На 9 

юни обсадата на Белоградчишката крепост е ликвидирана, след като въстаниците атакуват 

крепостта, но попадат в двоен огън – между този на гарнизона и идващата военна помощ 

от Видин. Вълна на терор обхваща Северозападна България, а опитът да се организира 

бунт в други райони е осуетен. Героичните действия на въстаниците станали известни и на 

европейската общественост. С помощта на сръбското правителство водачите на 

въстанието влезли в преговори с Високата порта. Под натиска на западноевропейските 

фактори тя приела (август - септември) представители на надигналото се население. В 

резултат на това се стигнало до удовлетворяване на най-главното им искане - 

премахването на господарското земевладение и предоставяне право на селяните сами да си 

избират свои местни управители (кнезове) в нахиите (околиите). Обещанията на 

османското правителство обаче се оказали свързани с много условности, които обезсилили 

до голяма степен предоставените от него права на въстаналото население. Забавеното 

провеждане на поземлената реформа от местната администрация предизвиква трайно 

недоволство на българското население в региона. То става причина за последното 

значително преселване на българи в Украйна през 1861 година. Тогава руското консулство 

във Видин започва активна кампания, обещавайки на преселниците добри условия на 

живот в села, изоставени от татарите. Изселването засяга десетки селища и около 11 

хиляди души от Северозападна България са транспортирани с кораби по река Дунав. 

Преселниците трябва да бъдат настанени в татарски села в Таврия и Крим, но руската 

администрация е напълно неподготвена и около 2000 души измират от глад и болести през 

зимата на 1861-1862 година. Сведенията за това, както и активната кампания на 
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общественици, като Георги Раковски, довеждат до бързо затихване на бежанската вълна и 

до края на годината почти всички българи от тази преселническа вълна се връщат по 

домовете си, като в Украйна остават не повече от 1600 души. Въпреки неуспеха си 

въстанието изиграло голяма роля в националноосвободителната борба на българския 

народ. То било една от неговите най-значителни антиосмански изяви преди Кримската 

война 1853-1856. За неговия размах изключително голяма роля изиграли водителите му 

Иван Кулин, Петко Маринов и Цоло Тодоров8.   

 Археологически обекти 

Съгласно приложен списък – извадка от автоматизирана информационна система 

„Археологическа карта на България“ (АИС АКБ) към писмо на БАН-НАИМ с изх. 

номер 1353/02.12.2016г. на територията на община Макреш са регистрирани 10 броя 

археологически обекта. В писмото се прави уточнението, че предоставената информация е 

единствено за обекти, регистрирани в АИС АКБ в резултат на инцидентни теренни 

проучвания. На територията на Община Макреш не са правени системни издирвания на 

археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото 

наследство в този регион. Необходимо е да се направят целенасочени проучвания на 

територията за издирване и картиране на всички археологически находки и обекти, 

включително хронологическа и видова определеност. На базата на събраните факти ще 

бъде възможно изготвянето на оценка на потенциала на всеки обект по отношение на 

неговата научна стойност, методи на опазване и възможности за социализация и 

включване в икономиката на общината. В писмото се казва, че 33 % от регистрационните 

карти за археологическите обекти от Община Макреш са изготвени през 1993 г. Поради 

тази причина те са с твърде приблизителна локализация и без прецизен картен материал. 

Картите и GPS координатите, които са приложени към анотациите на обектите, са 

изготвени по наличните данни в АИС АКБ и след справка с топографски карти и 

сателитни снимки, поради което местоположението на обектите е указано приблизително. 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени 

според чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

                                                      
8 Източник „Видин онлайн“ 
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Приложени режими за ползване на териториите, на които се намират 
археологически обекти: 

• Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, добивни, 

благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 

нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

• Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми 

земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и 

дълбочинната обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни 

култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да 

унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта. 
  

За обектите са представени следните регистрационни карти: 

1. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 0100086 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност: до птичарника 

Особености 
 Площ: 1 дка 
Вид и хронология 
 Селско имение, вила рустика  Античност 
История на проучването 
 Археологически разкопки на Й. Атанасова през 1970 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 А. Николаева, 09.02.1993 г. 
 

2. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 0100087 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност: Мирковец 

Особености 
 Площ: 3 дка 
Вид и хронология 
 Селище     Праистория 
История на проучването 
 Теренни издирвания на Й. Атанасова и А. Йоцова през 1970 г.  
Режим на ползване  
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Режим Б 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 А. Йоцова, 10.02.1993 г. 
 

3. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 0100088 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност: гара Макреш 

Особености 
 Площ: 5 дка 
Вид и хронология 
 Селище     Античност 
История на проучването 
 Теренни издирвания 
Режим на ползване  

Режим Б 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 А. Николаева, 10.02.1993 г. 
 

4. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000094 
Местоположение 

Населено място: с. Подгоре, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност: вр. Калето 

Особености 
 Площ: 2 дка 
Вид и хронология 
 Кула     Късна античност 
История на проучването 
 Теренни издирвания 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Н. Казашки, 31.01.2011 г. 
 

5. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000670 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
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Местност:  
Особености 
 Площ: 200 дка 
Вид и хронология 
 Селище     Тракийски период 
История на проучването 
 Теренни издирвания на К. Лука през 2011 г. 
Режим на ползване  

Режим Б 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 К. Лука, 09.03.2012 г. 
 

6. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10000671 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност:  

Особености 
 Площ: 10 дка 
Вид и хронология 
 Пътно съоръжение   Римски период 
История на проучването 
 Теренни издирвания на К. Лука през 2011 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 К. Лука, 09.03.2012 г. 
 

7. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001172 
Местоположение 

Населено място: с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност:  

Особености 
 Площ: 37 дка 
Вид и хронология 
 Обект с неопределена функция   Праистория 
История на проучването 
 Спасителни теренни издирвания по трасето на газопровод Южен поток, сектор 1, Н. 
Кечева, 02.11.2012 г. 
Режим на ползване  

Режим Б 
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Опазване 
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 

3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Н. Кечева, 06.03.2013 г. 
 
 

8. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001862 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност:  

Особености 
 Площ: 5 дка 
Вид и хронология 
 Надгробна могила   Неопределима 
История на проучването 
 Спасителни теренни издирвания по корекции по трасето на газопровод Южен 
поток, сектор 1, Н. Кечева, 24.11.2013 г. 
Режим на ползване  
Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Н. Кечева, 31.04.2014 г. 
 

9. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10001863 
Местоположение 

Населено място: с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност:  

Особености 
 Площ: 6 дка 
Вид и хронология 
 Обект с неопределена функция   Праистория, римска епоха 
История на проучването 
 Спасителни теренни издирвания по корекции по трасето на газопровод Южен 
поток, сектор 1, Н. Кечева, 24.11.2013 г. 
Режим на ползване  

Режим Б 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Н. Кечева, 31.04.2014 г. 
 
 

10. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 10002218 
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Местоположение 
Населено място: с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин 
Местност:  

Особености 
 Площ: 1 дка 
Вид и хронология 
 Добив на природни суровини, каменни пещи  Римска епоха 
История на проучването 
 Теренни издирвания през 2013 г. 
Режим на ползване  

Режим А 
Опазване 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
Изготвил 
 Н. Казашки, 06.03.2014 г. 

 

Половината от обектите са регистрирани по време на проучвания по трасето на 

газопровода „Южен поток“. Това показва, че при провеждане на подробни целенасочени 

проучвания на територията ще бъдат регистрирани още археологически обекти. Към 

момента са регистрирани три селища – праисторическо, тракийско и римско, както и вила 

рустика от късната античност. Обектите от Античността и Римската империя са общо шест 

броя, включително римски път и каменни пещи, които говорят за значението на 

територията в развитието на античния свят – потвърждава се развитието му като 

земеделски район с добив на инертни материали. Седем от обектите са на територията на 

землището на с.Макреш и гара Макреш, което показва устойчивото място на това населено 

място в пространствената структура на селищната система, както и постоянството в 

трасетата на основните пътни връзки. Другите три обекта са на територията на с.Киреево и 

с.Подгоре, които са разположени на исторически постоянното трасе на пътя минаващ 

успоредно на билото на планината. 

Военни паметници 

С писмо №4349/04.12.1992г.на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по 

повод участието на България във войните от 1885г, 1912-1913г., 1915-1918г., 1944-1945г.са 

декларирани като исторически паметници на културата по смисъла на чл.12 от ЗПКМ 

(отм.) и съгласно §12, ал.1 от ЗКН притежават статут на НКЦ. Същите обекти са военни 
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паметници съгласно чл.4 от Закона за военните паметници и са вписани в Национален 

регистър на военните паметници, поддържан от МО. 

Военните паметници в общината свидетелстват за участието на местното 

населението от селата във войните. Най –много военни паметници са построени в периода 

1918г. – 1940г. Първият в хронологично отношение на отбелязаното събитие е паметникът 

(паметна плоча) на загиналите във  Видинското въстание пред Раковишкия манастир. 

Втори е паметникът (паметна плоча) на опълченците от с. Цар Шишманово. Останалите 

паметници са главно на загиналите във войните водени в началото на ХХ век – 

Балканската война, Междусъюзническата война и Първата световна война, в които загиват 

много българи от всички краища на страната.  

Село Киреево носи чрез името си паметта за руския офицер Николай Алексеевич 

Киреев (Киряев), командващ дружина от български доброволци в Сръбско-турската война, 

секретар на Петербургския Славянски комитет, който загива на 6 юли 1876г., на 35 

годишна възраст, в открито сражение край с. Раковица. Той е първият руски офицер, 

паднал за освобождението на България от турско робство преди началото на 

освободителната руско-турска война. През 1872 г. Видинският митрополит Антим заедно с 

близките на загиналия руски офицер пренасят тленните му останки до Раковишкия 

манастир, където и до ден днешен се намира гроб с паметник в негова чест. Връщайки се 

от Раковишкия манастир, по молба на жителите на близкото село, което е било известно 

като Раковишки колиби, митрополит Антим и братът на кап. Киреев Александър минават 

през селото и с водосвет дават днешното име – Киреево. В знак на признателност на 

загиналите руски воини освободители пред читалищния дом в селото е издигнат и бюст-

паметника на кап. Киреев, който посмъртно е произведен в по-висока степен.  
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Фиг. 21. Честване на кап. Киреев в Раковишкия манастир, 30-те години на ХХ-ти век 

 Съгласно публикувания от Област Видин „Регистър на българските военни 

паметници на територията на Област Видин“, военните паметници в Община Макреш са: 

Село Вълчек  

• Паметник на герои от Междусъюзническата и Първата световна войни 

Паметникът се намира пред сградата на кметство с. Вълчек и увековечава героите 

от Междусъюзническата и Първата с. Представлява паметник с основа – 2,5/2,5/0,5м и 

постамент – 1,2/1,2/0,8 м, върху който е поставен скален отломък с паметна плоча. 

Изработен е от стоманобетон и скален отломък. Открит е в началото на месец юли 2008 г. 

Чества се в деня на събора на селото, който е денят на „Свети Дух“ от православния 

календар. 
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Фиг. 22. Паметник на герои от Междусъюзническата и Първата световна войни, с. Вълчек 

Село Киреево 

• Паметник на герои, загинали през Балканската, Междусъюзническата и 

Първата и Втората световни войни – жители на с. Киреево 
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Фиг. 23. Паметник на герои, загинали през Балканската, Междусъюзническата и Първата и 
Втората световни войни, с. Киреево 

Паметникът се намира в центъра на селото, в градината пред читалище „Светлина“. 

Представлява четириъгълна пирамида, изградена от стоманобетон и облицована с 

врачански камък. Открит е на 06.05.2009 г. Увековечава героите, загинали през 

Балканската, Междусъюзническата и Първата и Втората световни войни – жители на с. 

Киреево. Чества се на 6 май, Гергьовден – Ден на Българската армия. 

• Бюст – паметник на капитан Киреев 

Бюст – паметник на капитан Киреев – руски офицер, герой от Сръбско – турската 

война, загинал на 6 юли 1876г. между селата Подгоре и Раковица. Надпис 

“Шабсротмистър Киреев А. Н. род. Петербург 1841 г. Убит 22.07.1876 г. в люта битка 
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против турския поробител.“ Паметникът все намира в центъра на селото при входа на 

читалище „Светлина“. 

 
Фиг. 24. Бюст-паметник на капитан Киреев в с. Киреево 

Село Раковица 

• Паметна плоча на загинали герои - раковчани през Балканската, 

Междусъюзническата и Първата световна войни. 

Паметната плоча се намира в центъра на селото, върху сградата на читалище 

„Надежда“. Представлява паметна плоча от черен мрамор, която е открита през 2006 г. 
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Фиг. 25. Паметна плоча на загинали герои-раковчани през Балканската, 
Междусъюзническата и Първата световна войни, с. Раковица 

• Паметник при Раковишки манастир, който увековечава въстанието от 1850 г., 

Руско-турската война, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората 

световни войни  

Пред входа на Раковишкия манастир „Света троица“ се намира паметник, който 

увековечава въстанието от 1850 г., Руско-турската война, Балканската, 

Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Представлява паметник с 

основна площадка с размери 3,0/3,0 м., върху която е поставена четириъгълна пирамида. 

Изграден е от стоманобетон и е облицован с врачански камък. Паметникът е открит на 

01.05.2007 г.  
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Фиг. 26. Паметник пред Раковишки манастир 

 
 

 
Фиг. 27. Паметна плоча пред манастира, посветена на загиналите във Въстанието от 1850 г. 
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Фиг. 28. Надгробен паметник на капитан Киреев в двора на манастира 

Село Цар Шишманово 

• Паметник на загиналите във войните за свобода, независимост и обединение на 

България  и паметна плоча на опълченците от селото. 

Нематериално културно наследство 

Нематериалното културно наследство на територията на общината се събира, 

съхранява, поддържа и развива от читалищата. В техните архиви се съхраняват 

документирани данни за устното културно наследство – легенди, предания, приказки и 

разкази за исторически събития, за фолклорната традиция – музикална и танцова, за 

народния календар – празници и обичаи, за кулинарната традиция. Поддържа се и 

значителен библиотечен фонд, функционират любителски състави. Чрез дейността си 

читалищата опазват и развиват културно-историческото наследство и националните 

традиции и спомагат за изграждането на ценностна система у децата и младежите. В 

културния календар за читалищните прояви е включено провеждане на мероприятия, 

свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи 

честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини. 

На територията на община Макреш функционират четири читалища, които се 

намират в селата Макреш, Раковица, Киреево и Подгоре. В читалищата се развиват  

дейност  три  художествени колектива - група за автентичен фолклор, детски театрален 
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колектив „Художествено слово” и група за стари градски песни. Библиотечен фонд на 

читалищата, възлиза на около 40 000 тома - художествена, детска, енциклопедична, 

справочна и научна литература. 

Читалище „Надежда – 1906“, с. Раковица 

Читалището е под №2797 в Регистъра на народните читалища. Сградата на 

читалището е в сравнително добро състояние. По голямата част от документалното 

наследство на читалището се намира в Държавен архив – Видин. В читалището се намират 

- летописна книга, книга за проведените мероприятия, СD със записи на концерти и 

мероприятия от последните 10 години, краеведска поредица за с. Раковица ”Многолика 

обич” от Благовеста Стаменова, която включва книгите – „Принос към историята на 

с.Раковица”, ”Живи разкази”- I-ви и II-ри том, ”Училищни летописи”, ”Ехо от миналото”. 

Действащи са Фолклорна певческа група за автентичен фолклор ”Зелен заман” и 

Танцов състав за автентичен фолклор „Шарен чорап”, които през 2016 г. са включени в 

проект „Валоризация на автентичната култура за трансграничeн туризъм”. 

В традиционния празничен календар на читалището е включено отбелязване на 

празниците: Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан, Ден на самодееца, Баба Марта – 

изработване на мартеници, Трети март – национален празник, Великден, 24-ти май – Ден 

на славянската писменост и култура, честване на Видинско – Белоградчишкото въстание 

от 1850г., Раковишки панаир „Света Троица“ и детско утро, Петровден, Съединението на 

България 6-ти септември, Независимостта на България – 22 септември, 18 октомври 

Св.Апостол и евангелист Лука, 1-ви ноември Ден ва народните будители, Коледа и Нова 

година.  

Читалище „Мито Марков 1912г.“, с. Макреш 

Читалището е под №2806 в Регистъра на народните читалища. Сградата на 

читалището е в сравнително добро състояние, има и ново строителство.  

Читалище „Светлина 1922г.“, с. Киреево  

Читалището е под №2796 в Регистъра на народните читалища. Сградата на 

читалището е в сравнително добро състояние. 
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Читалище „Михаил Здравков 1915г.“, с. Подгоре 

Читалището е под №2795 в Регистъра на народните читалища. Сградата на 

читалището е в лошо състояние. 

Към момента в публичния Регистър на нематериалното културно наследство на Р 

България няма записани обекти от Община Макреш. 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В 
ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА МАКРЕШ 

Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в 

териториалната структура на община Макреш потвърждава устойчивото и развитие във 

времето и пространството. Основната част от обектите на недвижимото културно 

наследство са концентрирани в двете големи населени места с. Раковица и с. Макреш. Там 

се намират и двата обекта с категория „национално значение“, а именно църквата 

„Рождество Богородично“ в с. Макреш и Раковишкия манастир „Света Троица“. В 

землището на с. Макреш са и две трети от регистрираните археологически обекти, 

включително праисторическо селище и тракийско селище, а на територията на гара 

Макреш – антично селище. Историческите обекти, свързани с Видинското въстание от 

1850 г., са разположени по оста на селата Киреево – Раковица – Подгоре и с. Толовица. 

Забелязва се обособяването на две групи от обекти – едната в с. Макреш и втората по оста 

на селата Киреево – Раковица – Подгоре.   

Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите 

културни ценности са единични, като не се забелязват групови, които са териториално 

обособими структури от обекти на недвижимото културно наследство, пространствено или 

функционално свързани. 

Пространственото разположение на недвижимите културни ценности в 

териториалната структура на община Макреш е показана на приложената схема на НКЦ в 

графичната част на ОУПО Макреш. 

ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ  

ТУРИЗЪМ 
Територията на община Макреш попада във физикогеографски области Западна 

Дунавска равнина и Западен Предбалкан. Релефът е хълмист, като надморската височина 
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варира от 200 м в долината на река Видбол до 1100 м в граничните планински земи. 

Географските и климатични условия и богатото биоразнообразие благоприятстват 

развитие на разнообразни форми на туризъм. Граничният характер на западната периферия 

на общината обуславя изолацията на тази територия от активна стопанска и друга 

антропогенна дейност в миналото, но е способствал за запазването на естествения 

характер на природните системи. Районът има запазено културно-историческо наследство, 

населението съхранява бита и традициите от миналото. 

В община Макреш има добри условия за развитие на културно-познавателен, еко и 

орнитоложки, селски, риболовен и ловен, спелеоложки туризъм. 
 

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, НОЩУВКИ, ТУРИСТИ 
 

В с. Подгоре функционира хотел с ресторант към него. НСИ не разполага с данни за 

броя на леглата и реализираните нощувки в община Макреш през последните 5 години. 

Североизточно от с. Киреево се намира ловна хижа, която се ползва от ловните 

дружинки. 
 

ПРИРОДНИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ 

Природен потенциал за развитие на туризъм 

Богатото биоразнообразие е фактор за развитие на специализирани видове туризъм 

(еко и орнитоложки, спелеоложки и др.), лов и риболов. Едно от големите ловни 

стопанства „Миджур” обхваща и част от земите на община Макреш. Провеждането на 

организиран ловен туризъм включва лов на благороден елен, сърна, дивя свиня, вълк, вида 

котка и лисица. 

Пещера „Магура” се намира на територията на селата Рабиша (община 

Белоградчик) и Толовица (община Макреш). Пещерата е природна забележителност с 

интересни образувания и праисторически находки. Общата й площ заедно с лесопарка, 

устроен през 1961 г., е 133,5 ха. „Магурата“ е една от най-големите (над 30 000 кв.м.) и 

най-красиви български пещери с голямо богатство от пещерни образувания – галерии, 

сталактити, сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20 м височина и над 4 м 

диаметър). Известна е и с праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита 
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(10 000 г. пр. н.е.) до ранната бронзова епоха. На това основание пещерата е под 

специалната егида на ЮНЕСКО като паметник на културата с международно значение. 

Пещерата е убежище на защитени фаунистични видове – прилепи и пещерни 

безгръбначни. Фосили свидетелстват, че районът е бил обитаван от праисторически 

животни - пещерна мечка, хиена, див кон и др.  

Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България. Разположено 

е между селата Толовица и Рабиша. Рабишкото езеро предлага отлични условия за лов, 

риболов, водни спортове, както и за почивка на палатка. Езерото е превърнато в язовир. 

На територията на общината се намират четири защитени зони по директивите за 

защита на птиците и местообитанията, които са потенциал за развитие на екотуризъм. 

 

Културно-исторически потенциал за развитие на туризъм 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 

памет и национална идентичност. 

В община Макреш са идентифицирани 26 недвижими културни ценности като 2 са 

от категория с „национално значение“ – църква „Рождество Богородично“ със своята 

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

църква „Св. Троица“ с историческа и художествена стойност. 

Църква „Рождество Богородично“ се намира в с. Макреш и е обект с потенциал да 

привлича туристи за поклоннически и културно-познавателен туризъм. Към настоящия 

момент църквата е в много лошо състояние и не функционира, не се прилагат 

консервационни дейности. Обектът е застрашен от разпадане, ако не се положат 

необходимите мерки за укрепване и възстановяване. 

Защитена местност Раковишки манастир се намира на около 4 км северозападно от 

с. Раковица и заема площ от 50 ха. Разположенa е в подножието на връх Черноглав, в 

планина Бабин нос от Западния Предбалкан. Раковишкият манастир „Света Троица“ е 

български православен манастир, който е oснован през 10-11 век. През 19 век в манастира 

е открито първото светско училище в Северозападна България. Манастирът става център 

на национално-освободителните борби. Понастоящем е възстановен и постоянно действащ 

манастир. 
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В с. Толовица се намира родната къща на Цоло Тодоров, български революционер, 

един от организаторите и ръководителите на Белоградчишкото въстание от 1850 г. Къщата 

е реновирана и реставрирана по проект по ПРСР 2007-2013 г., но към настоящия момент 

не функционира. 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА  
 

Зелените системи в населените места са едни от най-важните елементи на средата, 

предоставящи екосистемни услуги. Зелената система в една община се формира от всички 

зелени площи, публична собственост, които са предназначени за обществено ползване. 

Включва в себе си всички паркови елементи и по-малки градини, които обикновено 

покриват неравномерно територията на населените места, а също и гробищните паркове, 

зелените площи към жилищните комплекси и уличното озеленяване. Тя е важен 

структурен елемент в процеса на пространствено планиране и обемно изграждане на 

населените места. Зелените територии имат приложение в създаването на различни по 

характер и предназначение площи в населените места – в централните, жилищните и 

промишлените зони, зоните за отдих, площадите, около отделните сгради, по улиците и 

булевардите и други места, изхождайки от специфичната градоустройствена композиция и 

архитектурен образ на селищата и прилежащата крайселищна територия.  

Зелените площи в крайселищната територия служат за свързване на населеното 

място с околната природна среда, докато зеленината в населените места има за цел да 

обедини отделните зони, ансамбли и комплекси в композиционно и хармонично цяло.  

Зелената система има редица благоприятни ефекти върху градската среда, като: 

• Пречистване на въздуха; 

• Повишаване влажността на въздуха; 

• Намаляване скоростта и силата на вятъра; 

• Подпомагане борбата с градския шум; 

• Психохигиенно въздействие. 

Съществуват различни видове класификации за категориите зелени площи, но 

най-общо те могат да бъдат разделени на: 

1. Зелени площи за широко обществено ползване – в населените места и в 

крайградските територии; 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 119 

2. Зелени площи за ограничено обществено ползване; 

3. Зелени и свободни площи с особено предназначение – спортни терени, 

гробища, защитни зони, зоопаркове, разсадници и др. В групата „свободни“ 

влизат различни водни площи. 

Характеристиките на територията и пространствената структура и урбанистично 

развитие на населените места в община Макреш определят преобладаването на зелени 

територии в централните части на населените места, както и площи с особено 

предназначение. Зелените площи във всички населени места възлизат на около 600 дка  

или 13% озеленяване, което е доста добро ниво на озеленяване.  

Както в повечето населени места в страната, най-големи и значими са зелените 

площи в централната част на селата в община Макреш и най-вече в общинския център и 

село Раковица. Те се поддържат от общината и са покрити с тревна, храстова и дървесна 

растителност. Паркът в централните части на Макреш е с обща площ около 18.3 дка.  

Дървесната растителност, засадена по тротоарите на основните улици е 

относително добре развита и разнообразна - липа, кестен, бреза, смърч, ела и други, но 

отделните видове са на рядко, предвид тясната улична мрежа и ограничените тротоарни 

площи. Освен това, някои дървета (основно липи) се налага да бъдат отсичани при 

достигане на определена възраст, тъй като кореновата им система е плитко разположена и 

разрушава стени, огради, тротоарни настилки и в някои случаи пътната настилка. Това 

налага преразглеждане на видовете растителност и местата за засаждането им.  

В община Макреш е приета „Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на 

озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Макреш“. 

Изготвен е електронен „Регистър на озеленените площи и дълготрайна декоративна 

растителност”, който включва информация за отделните озеленени участъци и видовия им 

състав. Този регистър подлежи на постоянно допълване и актуализация. 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Община Макреш се намира в непосредствена близост до Европейският транспортен 

коридор (ЕТК) ІV, който преминава през Дрезден – Прага – Братислава – Гьор – Будапеща 

– Арад – Крайова – София – Пловдив – Истанбул. Той има и разклонение, което е в 
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маршрут София – Кулата – Солун и е свързващ път към страни Централна Европа и 

Егейско море. ETК е участък на територията на страната ни, който има дължина от 446 км, 

от които 86 км са първокласен път и автомагистрали и се числят към „Транзитни пътища“. 

На територията на област Видин коридорът пресича с. Димово и гр. Видин.  

  Пътната инфраструктура на територията на община Макреш е съставена както от 

пътища трети клас, които са част от Републиканската пътна мрежа, така и от местни 

пътища, които са общински.  

 Пътищата, част от Републиканската пътна мрежа са с обща дължина 48,0549, както 

следва: 

• Път III-1401 (Видин – Връшка чука) Киреево – Раковица – Подгоре – Раяновци – 

Ошане - Вещица – Белоградчик, в участък от км 1+800 до км 21+114  с обща 

дължина на участъка 19,314 км;    

• Път III-1403 (о.п. Видин –Димово) Подгоре – Шишманово – Макреш – гара 

Макреш  в участъка от км от км 0+000 км до км 20+850 км, с обща дължина 20,850 

км; 

• Път III-1412 (Кула – Грамада) - Раковица в участъка от км 6+410 до км 14+300 с 

обща дължина 7,890 км. 

 Състоянието на пътищата, част от Републиканската пътна мрежа, към 31.12.2015 г. 

то е следното: 

• Път III-1401 от км 1+800 до км 3+900 – лошо и от км 3+900 до км 21+114 –

средно. Участъкът от пътя преминава през следните места от община Маракеш: 

с Киреево от км 5+556 до км 7+250, с. Раковица от км 13+032 до км 15+454, с. 

Подгоре от км 16+658 до км 18+692; 

• Път III-1403 от км 0+000 до км 4+100 – лошо; от км 4+100 до км 15+600; от км 

19+300 до км 20+850 – средно; от км 15+600 до км 19+300 – добро. Участъкът 

от пътя преминава през следните населени места от община Макреш: с Подгоре 

от км 0+000 до км 0+921, с. Шишманово  от км 5+402 до км 6+649 с. Макреш от 

км 12+721 до км до км 15+669. На км 22+098 е пътно кръстовище с главен път 

Е-76. Същото не попада на територията на общината.; 

                                                      
9 Агенция пътна инфраструктура, Областно пътно управление Видин, 30.08.2016 г. 
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• Път III-1412 от км 6+410 до км 12+000 - лошо и от км.12+000 до км 14+300 – 

средно. 

 Според използваните от АПИ понятия „добро и лошо състояние“ на пътната 

настилка, „добро състояние“ се отнася за настилка, която е положена преди 25 г. и 

експлоатационният срок на износващия пласт отдавна е изтекъл, но липсват пукнатини по 

настилката и деформации на земната основа. Това предполага, че за да се направят  

минимални разходи за поддръжка, е необходимо да се извърши рехабилитация на тези 

именно пътища, които  изискват  значително по-малки разходи на 1 км път. След това да 

се търсят възможности за реализиране на обекти, за които са необходими повече 

капиталовложения. „Лошо състояние“ се отнася за настилка с неравности и дупки в 

количество, не позволяващо изкърпване, пътища с компрометирана земна основа и 

нуждаещи се от пълна реконструкция. 

 Местните пътища на територията на общината са само общински10 и са с обща 

дължина 14,65011 км, като тяхното състояние е следното: 

• VID1121 - Старопатица - Раковица 5 км - лошо; 

• VID1140 - Толовица - 2,6 км - много лошо, наличие на свлачище в близост до пътя; 

• VID2141 - цар Шишманово – (Бранковци – Раковица) - 3,200 км - лошо, 

периодично се ремонтира; 

• VID3094 ЖП гара Макреш - Вълчек-1,950 км - добро; 

• VID3142 (Киреево – Раковица) - Раковишки манастир - 1,900 км - много добро. 

Състоянието на общинските улици в селата е както следва: 
• Вълчек -1,230 км улици с асфалтобетонна настилка в лошо състояние и 3,200 км 

улици без настилка; 
• Киреево - 6.500 км улици без настилка; 
• Макреш - 9,20 км улици с асфалтобетонни  настилки които са  лошо състояние 

 и 5,1 км улици без настилка; 
• Подгоре - 9,40 км; 
• Раковица 1,50 км улици с асфалтобетонна настилка, които са в лошо състояние и 

11,200км улици без настилка. 
• Толовица 1,100 км улици с асфалтобетонна настилка, които са в средно състояние; 
• Цар Шишманово 1,20 км са улици с асфалтобетонна настилка, които са в добро 

състояние и 4,120 км улици без настилка. 

                                                      
10 Според чл. 3, ал 3 от Закона за пътищата, местните пътища могат да са общински и частни, отворени 
за обществено ползване. 
11 Общински план за развитие на община Макреш 2014 – 2020 г. 
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 Към момента на разработване на настоящия план има избран изпълнител за 

извършване на строително-ремонтните работи по някои пътни отсечки. Финансирането 

(прогнозна стойност 74 104,13 лв. без ДДС) се осигурява изцяло чрез целева субсидия (от 

централния бюджет 12 ) за капиталови разходи за следните обекти, обединени в една 

поръчка както следва: 

 Обособена позиция № 1 „Благоустройство център - Киреево“,  

 Обособена позиция № 2 „Благоустрояване - Подгоре“; 

 Обособена позиция № 3 „Благоустрояване – Цар Шишманово“; 

 Обособена позиция № 4 „Благоустрояване център - Толовица“;  

 Обособена позиция № 5 „Благоустрояване  – Раковица“;  

 Обособена позиция № 6 „Благоустрояване - Макреш“;  

 Обособена позиция № 7 „Благоустрояване - Киреево“;  

 Обособена позиция № 8 „Ремонт  път VID – 1140 /ІІІ – 1403, Цар Шишманово  - 

Макреш/ - село Толовица“;  

 Обособена позиция № 9 „Ремонт път VID – 3094 /ІІІ – 1403, Макреш –Димово/жп 

гара Макреш – Граница община Димово – Макреш/ - с. Вълчек“. 

 От фондове на ЕС по проект: „Реконструкция на улици в село Раковица“, община 

Макреш използва финансова помощ по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените 

места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 

ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ И ОСИГУРЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

                                                      
12 Съгласно Закона за общинските бюджети. 
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Община Макреш e част от област Видин и е една от съставляващите я 11 общини. 

На север общината граничи с общините Кула и Грамада, а на юг - с общините Белоградчик 

и Димово, които също са част от област Видин. Западната й граница съвпада с държавната 

граница на Република България с Република Сърбия. Община Макреш е съставена от 

седем населени места (села) - Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица, Толовица и  

Шишманово. 

Общински център е с. Макреш и то се намира на 192 км. от столицата, гр. София и 

на 35 км от областния център, гр. Видин, където се намира и Дунав мост 2 или мост „Нова 

Европа“, по който се стига до Румъния. Общината се отличава с относителна изолация в 

транспортно-географско отношение. Вътрешнообщинските транспортни връзки се 

осигуряват от третокласни и четвъртокласни пътища. 

Връзките между отделните населени места в общината се покриват само частично 

от действащите в момента автобусни линии, които са следните: 

• Видин – Кулата – Раковица – Макреш от 18,15 ч. в сряда, петък и неделя; 

• Видин – Кулата – Раковица от 7,00 ч. и 13,00 ч. всеки ден 

На територията на общината функционира и ж.п. спирка Макреш, въпреки че гарата 

не работи.  

В близост до северната граница на община Макреш е разположен гранично-

контролно пропускателен пункт Връшка Чука, който е на 33,9 км от общинския център – 

село Макреш и е полезен за развитието на трансграничното сътрудничество между 

България и Сърбия.  
 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

В района на община Макреш е обособена и едноименна жп спирка (бивша жп гара), 

която се намира на 7 км от общинския център, с. Макреш. Чрез този вид транспорт е 

възможно хората да достигнат както до гр. Видин, така и до гр. София. Все пак трябва да 

се отбележи, че времетраенето на пътуването до столицата е малко над 4 часа, а това до 

областния център е близо 40 минути. За сравнение с автомобил времето, което отнема 

достигането до гр. София е около 3 часа. Дължината на ж.п. мрежата в област Видин е 108 

км, а тази на територията на община Макреш - 1,300 км. Друга алтернатива за железопътен 

транспорт е жп гара Димово (община Димово), разположена на 12 км от село Макреш. 
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Изводи за транспортна инфраструктура  

 Община Макреш е разположена на сравнително стратегическо място, в близост до 

ЕТК ІV и две държавни граници – с Румъния и Република Сърбия, като с последната има и 

ГКПП на своята територия. Всичко това е добър потенциал за развитие на 

трансграничните отношение с тези страни.  

 Като цяло състоянието на пътната инфраструктура на територията на общината е 

незадоволително, което е пречка пред бъдещо развитие на икономиката и туризма в 

общината. Качеството на живот също е негативно повлияно от този факт.  

 Общината е достъпна и чрез железопътен транспорт, който също се нуждае от 

развитие и модернизация.     

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА  

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  

Общият устройствен план на общината е създаден с цел на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общината. По част ВК основни задачи са: Развитие, оразмеряване и 

провеждане на елементите на общинските и селищни ВК мрежи както и пълна 

информация за съществуващите ВК мрежи и съоръжения; Създаване на условия за 

поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда. 

 Водни ресурси 

Община Макреш е добре водоснабдена община. Питейната вода е с добро качество 

отговарящо на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 с малки изключения при с. 

Раковица. Реките са в добро химично и умерено добро екологично състояние. 

Подпочвените води също са с добри параметри с малки изключения. Създадена е 

водоснабдителна система за всички селища в общината която в момента задоволява (с 

малки изключения) реалните нужди на населението, промишлеността и селското 

стопанство. 

Повърхностните речни системи, отводняващи територията на общината са река 

Видбол, река Войнишка и техните притоци. Теренът е пресечен и сравнително обезлесен в 

средната част на водосборите, със силно изразена ерозия, което определя поройния 

характер на оттока. Валежите се оттичат повърхностно, без да има възможност за 
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дрениране и по-дълготрайно подхранване на оттока. Маловодието продължава около 

четири месеца – от юни до октомври.  

По данни на РИОСВ-Монтана (2011 и 2012 година) се наблюдава стабилизиране на 

резултатите при трайна тенденция за повишаване на качеството на повърхностните води, с 

малки изключения по отношение на показателите „амоняк” и „нитрати”.  

Питейни води 

За питейни нужди в община Макреш се използват както подземни, така и 

повърхностни водни източници (река Видбол). На това основание е необходим строг 

контрол върху замърсяванията на водите (стопанисвани от „ВиК“ ЕООД Видин). 

В изпълнение на Наредба № 12/18.06.2002 г. се извършва контролен мониторинг на 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Измерванията, 

осъществени през 2012 от РИОСВ – Монтана, окачествяват водите като добри по физико-

химични и микробиологични показатели. Няма населени места с трайни отклонения в 

качеството на водите за питейно-битови нужди. 

Подземните води са представени предимно от грунтови води в наносите на 

заливните речни тераси. Косвените данни показват, че качеството на подземните порови 

води в община Макреш е добро, но в риск от замърсяване от земеделието и 

животновъдството, битово-отпадните води, сметищата. 

Подземните запаси от карстови води имат ограничено значение за стопанството на 

общината. Те се отличават с добро качество, но имат малък дебит. Състоянието им се 

определя като добро (за 2011 и 2012 при пункт Рабиша). 

На територията на общината се намират следните санитарно-охранителни зони 

около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, определени в съответствие с 

изискванията на Наредба №3/16.10.2000г.: 
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 Водоизточници 

Община Макреш се водоснабдява за питейни нужди от подпочвени води. 

Основните водоизточници са: Сондажни кладенци, дренажи, каптажи и речно 

водохващане за с. Раковица. За поливни мелиоративни канали и инсталации се ползват 

води от речни водохващания и язовири.  
Табл.  19. Водоизточници в община Макреш 
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Информация за съществуващите Водопроводните мрежи, Водоеми и 

Водоизточници и Помпени станции са показани в съответните таблици. 

В община Макреш има изградена водоснабдителната мрежа във всички населени 

места, но не е на необходимото ниво на степен за задоволяване на питейните нужди на 

общността и количеството е недостатъчно за селата Подгоре и Раковица.  

В настоящия момент на територията на общината има проблеми с много аварии, 

които нарушават инфраструктурата, поради остарелите етернитови тръби на 

водоснабдителната мрежа. Изградена е от етернитови и стоманени тръби с преобладаващи 

диаметри Ф-60 мм и Ф-80 мм. Голяма част от мрежата е амортизирана. Предвид 

експлоатационната годност на етернитовите тръби, която възлиза на около 25 години, 

както и по здравословни причини е необходима подмяна на тръбите с качествени 

полиетиленови тръби. Старите етернитови тръби особено при по-висок напор често 

аварират и се получават големи загуби на питейна вода. 

Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 80,553 км.  

Вътрешната (селищна) водопроводна мрежа е с дължина 53,347 км., а  Външната 

(междуселищна) с дължина 27,206 км. Дължината, на тръбите и СВО са показани в 

таблицата по-долу. 

Водоснабдени са всички населени места, но водоснабдителната мрежа е 

амортизирана и формира високи загуби на води по мрежата (60%). Недостиг на питейни 

води е установен за селата Подгоре и Раковица. При необходимост се прилага режим на 

водоснабдяване поради недостиг на вода. Необходимо е системно поетапно обновяване на 

мрежата. През 2012 г. са предприети строителни дейности по аварийно водоснабдяване на 

с. Раковица, в т.ч. дренажно водохващане, изграждане на помпена станция, резервоар, 

напорен и гравитачен водопроводи, черпателен резервоар. „ВиК“ ЕООД Видин е 

направила подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Подгоре. 

Табл.  20. Водопроводна мрежа на селищата от община Mакреш 

НАСЕЛЕНО  
МЯСТО ОБЩИНА 

  ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ВОДОП. 
ОТКЛ. 

ОБЩА ВЬНШ. ВЪТРЕШ. 
м м м бр. 

О Б Щ И Н А     М А К Р Е Ш 
  

  
с.МАКРЕШ МАКРЕШ 18107 7813 10294 457 
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с.РАКОВИЦА МАКРЕШ 19758 2260 17498 619 
с.ПОДГОРЕ МАКРЕШ 19032 9423 9609 308 
с.ВЬЛЧЕК МАКРЕШ 6090 2365 3725 148 
с.ШИШМАНОВО МАКРЕШ 10615 3565 7050 211 
с.ТОЛОВИЦА МАКРЕШ 960 0 960 70 
с.КИРЯЕВО МАКРЕШ 4411 750 3661 224 
О Б Щ О   78973 26176 52797 2037 

 

Водоеми 

Водоемите в общината са 3 бр. черпателни с общ обем 24 м3 и 7 бр. напорни 

вкопани с общ обем 1190 м3 съгласно таблицата по-долу. 
Табл.  21. Водоеми в община Макреш 

НАСЕЛЕНО  
МЯСТО ОБЩИНА 

        В О Д О Е М И 
СК ПК В О год. на 

въвеждане 
в експл.  НАПОРНИ  

ЧЕРПАТ. 
бр. м3 бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

О Б Щ И Н А     М А К Р Е Ш 
       

  
с.МАКРЕШ МАКРЕШ 1 240     15 5 5 4 1962 
с.РАКОВИЦА МАКРЕШ 1 240     12 24 2 2 1964 
с.ПОДГОРЕ МАКРЕШ 1 140     9 17 12 13 1964 
с.ВЬЛЧЕК МАКРЕШ 1 50 1 5 6 5 1 2 1968 
с.ШИШМАНОВО МАКРЕШ 1 140     4 4 1 2 1968 
с.ТОЛОВИЦА МАКРЕШ 1 200 1 14 3 1 2 1 1991 
с.КИРЯЕВО МАКРЕШ 1 180 1 5 7 3 3 2 1985 
О Б Щ О   7 1190 3 24 56 59 26 26   
 
Табл.  22. Консумирана вода за периода 2011-2015 по фактура и по подаване 

Населено място 
Доставена вода              Консумирана вода 

                    м3                     м3 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
с.МАКРЕШ 46986 53044 48580 41733 47742 28129 21671 19604 17431 18407 
за гара Макреш 0 495 352 163 89 0 218 151 69 36 
с.ВЪЛЧЕК 6879 7423 6072 4658 6058 3588 4076 3740 2817 3013 
с.РАКОВИЦА 40774 48204 41824 44654 42692 18476 20085 18058 17635 17077 
с.ПОДГОРЕ 16498 16231 21978 13100 15000 8179 7494 13140 6862 8290 
с.ШИШМАНОВО 10360 10131 11559 6305 8823 5196 5714 5885 3861 4649 
с.ТОЛОВИЦА 4000 4080 3351 2908 2790 1879 1860 1883 1631 1776 
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с.КИРЯЕВО 14930 13813 15180 10307 18190 5474 6054 5245 4431 5978 
  
Баланс на водните маси за населението (декември 2015 г.)  
Табл.  23. Консумация на вода при норма 150 л/ж/ден. и наличност на вода във 
водоизточниците 

Населено 
 място 

Жители 
 (към 
м.12. 

2015г.) 

Водоснаб
дителна 
 норма, 

qn 

Консумация Наличност –дебит от 
водоизточници 

Qср.д.=N*qn год. водна 
маса, W Qср.д год. водна 

маса, W 

  бр. л/ж/ден л/ден л/сек куб. м/год. куб.м/ден л/сек куб. м/год. 
Макреш 388 150 58200 0,67 21243 242  2,8 88300 
Раковица 449 150 67350 0,78 24583 259  3,0 94608 
Подгоре 221 150 33150 0,38 12100 130 1,5 47304 
Киряево 186 150 27900 0,32 10184   Няма данни 
Шишманово 94 150 14100 0,16 5147 130 1,5 47304 

Вълчек 57 150 8550 0,10 3121 
От 

Макреш 2,8 88300 
Толовица 43 150 6450 0,08 2354   Няма данни 
Общо за 
общината 1438 150 215700 2,50 78731   

Непълни 
данни 

 

Баланс на водните маси за населението (декември 2015г.)  
Табл. 24. Реално консумирана вода, наличност и резерв на водоизточника 

Населено 
 място 

Жители 
 (към 
м.12. 

2015г.) 

Консумир
ана вода-

общо-
фактура 

Подадена 
вода 

Наличност –
дебит от 

водоизточници 

Резерв на 
водоизточника 

 бр. куб. м/год. куб. м/год.  куб. м/год. куб.м/г. 
Макреш  388 18407 47742 88300 28264 
Раковица 449 17077 42692 94608 51916 
Подгоре 221 8290 15000 47304 32304 

Киряево 186 5978 18190 Няма 
информация  

Шишманово 94 4649 8823 47304 38481 
Вълчек 57 3013 6058 От Макреш 28264 

Толовица 43 1776 2790 Няма 
информация  

Гара Макреш  36 89 От Макреш 28264 
Общо за 1438 59226 141384   



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 130 

общината 
 
Баланс на водните маси за населението (декември 2015 г.)  
Табл. 25. Загуба на вода - реални стойности 

Населено 
 място 

Жители 
 (към 
м.12. 

2015г.) 

Консумир
ана вода-

общо-
фактура 

Подадена 
вода 

Загуби вода от 
течове 

Загуби на вода 
в % 

 бр. куб. м/год. куб. м/год.  куб. м/год. % 
Макреш  388 18407 47742 29335 61 % 
Раковица 449 17077 42692 25615 60 % 
Подгоре 221 8290 15000 6710 45 % 
Киряево 186 5978 18190 12212 67 % 
Шишманово 94 4649 8823 4174 47 % 
Вълчек 57 3013 6058 3045 50 % 
Толовица 43 1776 2790 1014 36 % 
Гара Макреш  36 89 53 60 % 
Общо за 
общината 1438 59226 141384 82158 58 % 

 
Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г., за проектиране, изграждане и 

експлоатация на водоснабдителни системи, в зависимост от степента на обезпеченост на 

средното денонощно водно количество, водоснабдителните системи на Община Макреш 

от всички селищни категории отговарят на действащите в момента норми с някои 

изключения за част от мрежата която е силно амортизирана. 

Общият обем на напорните резервоари е сумата от регулиращия обем и обема за 

пожарни и аварийни нужди. Съгласно действащите противопожарни норми, 

регулиращият обем е определен в зависимост от категорията на обезпеченост на 

водоподаването, като съществуващите водоеми са достатъчни и покриват нормативните 

изисквания. 

Основните преимущества на съществуващата водоснабдителна система са следните: 

• Водоснабдителната система обезпечава населените места с необходимите водни 

количества. Населените места са обезпечени с необходимите обеми вода, пазещи се 

в изградените Напорни Резервоари с малки изключения (с. Раковица и с. Подгоре 
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през летния период, когато освен че е период на по-малък дебит на 

водоизточниците и много от хората поливат градините си). 

• Подаваните водни количества са с изискуемите качества за питейна вода, съгласно 

нормативната база с изключение инцидентно на село Раковица (от речното 

водохващане). 

• Водоснабдителните системи са групирани по населени места. 

• Осигурено е измерване на добитата вода при водоизточника. 

• Осигурено е измерване на водата подавана за отделните населени места. 

• Реконструираните и нови водопроводи са изпълнени от тръби РЕHD. 

• Всички селища имат значителен резерв питейна вода от водоизточника. 

Основните недостатъци на съществуващата водоснабдителна система са следните: 

• Водопроводите от етернитови тръби са с изтекъл амортизационен период. 

• Водопроводите изпълнени от стоманени тръби в по-голямата си част са с изтекъл 

амортизационен период.  

• Загубите на вода са около 58 % . 

• Използваните водоизточници не са с постоянен дебит. 

• Независимо от обобщените положителни оценки, следва да се отбележи, че 

повърхностните водни тела в община Макреш са подложени на замърсявания от 

дифузни източници. Всички населени места в общината (с изключение на с. 

Раковица) са без канализация и без изградени пречиствателни станции за отпадъчни 

води (с изключение на с. Раковица). Активни източници на натоварване на водите 

със замърсители се явяват земеделската и животновъдната практика (предимно от 

личните стопанства), както и сметищата без изолация. БДУВДР определя река 

Видбол като водно тяло в риск, както по отношение на потенциално замърсяване с 

хранителни вещества, така и по общо екологично състояние. При дифузно 

внесените вещества във водите със значение на замърсители са биогенните 

вещества, пестицидите (препарати за растителна защита) и тежките метали. 

Натоварването на повърхностните води с азот се формира посредством притока 

разтворените вещества от подземните води. Замърсяването с фосфор се 

предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици). 
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Поддържането на качеството на речните води се затруднява от естествени природни 

фактори, свързани с характеристиките на речните долини и техните водосбори. 

  Основен източник на замърсяване на питейните води по територията на общината е 

биогенното натоварване (водещо до завишаване на концентрацията на нитрати във водите) 

в малките населени места, свързано с отглеждането на животни и неконтролираното 

изхвърляне на битови отпадъци. 

Анализ на наличните и необходими водни количества 

При изготвянето на водния баланс е изхождано от факта че водоизточниците, които 

в момента захранват община Макреш, ще продължат да я захранват с вода и в бъдеще. В 

балансовата таблица като експлоатационни дебити са дебитите подадени от 

„Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Видин. Балансът е направен при предпоставката, 

че всяка една от системите работи като самостоятелна. В баланса не са включени 

резервните водоизточници и не са взети в предвид аварийните връзки. Анализирайки 

наличните водни ресурси в община Макреш и необходимите водни количества, стигаме до 

следните изводи: 

• Наличните водоизточници в община Макреш, които са в експлоатация са 

достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 

настоящия момент. 

• Наличните водоизточници в община Макреш, които са в експлоатация са 

достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2030 г.  

• Наличните водоизточници в община Макреш, които са в експлоатация разполагат с 

резерви за развитие на региона и увеличаване на консумацията на вода. 

 

Съществуващата водоснабдителна система на община Макреш е добре изградена 

по отношение на обхвата на потребителите, но в голяма част е амортизирана като някои 

участъци са с недостатъчни диаметри и се нуждае от подмяна и реконструкция. Това е 

основната причина през летния сезон някои села да остават често без питейна вода, 

каквито са случаите със с. Раковица 60% загуби на подадена вода и с. Подгоре – 45 % 

загуби на подадена вода. 

Амортизацията на водопреносната мрежа води до загуби на питейна вода и аварии. 

Физическото състояние на довеждащите водопроводи не е задоволително, голям брой от 
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тях са от етернитови и стоманени тръби, които са с изтекъл амортизационен период, 

съпроводен с чести аварии.  

 

 

Препоръки 

• Подмяна на водопроводната мрежа – реконструкция, модернизация и 

разширение. 

Необходимо е да се направи реконструкция на всички външни водопроводи и 

съоръжения като с предимство са участъците с най-големи загуби. Подмяната им трябва 

да става след хидравлично изчисляване и решение за цялата водоснабдителна група. 

Поради голямата дължина и невъзможността реконструкциите да се извършат в кратък 

период от време, то предлагаме на първи етап да се реконструират най проблемните 

участъци от външните водопроводи. 

Водата към потребителите се подава до голяма степен с помпи, някои от които 

също са с изтекъл амортизационен срок и са нисък КПД, като постепенната им подмяна 

ще се прецени от експлоатационния екип на ВиК Видин. 

На практика препоръките се изпълняват и в момента от ВиК Видин, като по линия 

на аварийните ремонти всяка година по малко се извършва подмяна на съществуващи 

водопроводи с полиетиленови тръби. 

• Обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни 

системи. 

Това до голяма степен ще се оправи с подмяната на водопреносната мрежа тъй като 

това ще намали загубите от средно за общината 58% на 10-15% което ще осигури още 

около 60 000 м3/год. вода която в момента се губи от течове и аварии.  

• Намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на 

увеличаване  ползването на условно чисти води за промишлени нужди. 

Интегрираните водни проекти с инвеститор община Макреш могат да се изпълняват 

на референтните периоди за инвестиционни програми примерно на 3 етапа: 

Първи етап – 2018 до 2020 

Втори етап – 2021 до 2025 

Трети етап – 2025 до 2030 
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Основен проблем е финансирането . 

Община Макреш и ВиК ЕООД Видин няма как да отделят такъв финансов ресурс, 

затова бъдещите проекти трябва да са одобрени съгласно европейска програма за 

финансиране. Затова това е една от основните препоръки като сроковете за финансиране 

на проектите трябва да е до 2020 г.  

Канализация 

В населените места от общината няма изградени канализация (с изключение на с. 

Раковица и от части в с. Макреш) и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (с 

изключение на с. Раковица, но тя не функционира към момента на разработване на ОУПО 

Макреш). Отпадъчните води се отвеждат в септични ями и попивни кладенци или направо 

в реките преминаващи през населеното място. 

Изграждането на канализация ще предотврати неорганизираното и опасно 

разпространение на органично разградими и неорганични отпадъци, както и тяхното 

проникване в почвата. 

Отпадъчни води 

Отпадъчните води в общината се образуват от – селищната мрежа и 

животновъдните стопанства (лични стопанства и ферми в говедовъдството и 

птицевъдството). С изключение на село Раковица, населените места в общината нямат 

изградена канализационна система за отпадъчни води и съпътстващите я пречиствателни 

съоръжения. Формирането на отпадъчни води във фермите по територията (с. Раковица, с. 

Вълчек) се контролира от РИОСВ-Монтана. 

Обобщеният анализ показва, че екологичното състояние на повърхностните и 

подземните води в община Макреш е добро. Няма пречиствателни станции за отпадъчни 

води (с изключение на с. Раковица) и за питейни води по цялата територия на общината. 

Налице е пряко заустване в реките на отпадни битови води от селищата, замърсяване на 

водите от земеделската и животновъдна практика, откритите сметища. Речните течения и 

подземните води са в екологичен риск от замърсявания.    

Източници на замърсяване на повърхностните водни тела 

Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията на община 

Макреш са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на 

пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на 
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изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните 

пластове или заустват в прилежащи отводнителни канали, дерета и реки. В тях заустват и 

производствените отпадъчни води от предприятията с изградени локални пречиствателни 

съоръжения. Съществуващите канализации са изпълнени като дъждовна канализация 

главно за отводняване на пътищата, но често сгради в близост до такава канализация 

заустват в нея битовите си отпадъчни води. 

Екологични проблеми 

Влошаване на екологичното /химично и бактериологично/ състояние на 

повърхностни и подземни водни тела поради липсата на канализационни мрежи и ПСОВ 

(има изградена в с. Раковица, но не функционира към момента на разработване на ОУПО 

Макреш) в населените места на общината. 

Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (ПСОВ) и локални пречиствателни 

съоръжения 

В с. Раковица има изградена ПСОВ, но все още не е пусната в експлоатация. 

Малкото изградени локални пречиствателни съоръжения на територията на общината се 

поддържат сравнително в добро и задоволително техническо и експлоатационно 

състояние. Това са предимно съоръжения на промишлени предприятия. 

Общи изводи: 

За решаване на проблемите на общината свързани с отпадъчните битови води са 

необходими изграждане на канализационни мрежи и на ПСОВ (има изградена в с. 

Раковица, но не функционира към момента на разработване на ОУПО Макреш) на 

селищата на общината. 

Основен проблем и тук е финансирането. 

Бъдещите проекти трябва да са одобрени съгласно европейска програма за 

финансиране за да могат да се реализират. 

Хидромелиоративни напоителни системи 

Изградените  поливни  площи  на  държавни  водоизточници  в  община  Макреш  

възлизат  на  3 500  декара. Поливните площи на общината се обслужват от “Напоителни  

системи“ Видин. В момента почти не се използва поливно земеделие. 

При интерес от Инвеститор за развиване на поливно земеделие има потенциал. 

ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
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Община Макреш се обслужва от ЧЕЗ –България. Системата е добре развита и 

разполага с капацитет да приеме нови потребители. 

На територията на общината има съществуваща подстанция.  

Съществуващата електрически подстанция има възможност за развитие на мрежа 

средно напрежение с използване на кабелни или въздушни линии.  

Развитието на мрежа средно напрежение се предвижда с изграждане на нови 

въздушни и кабелни линии 20 kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят 

с техническите проекти по реда на ЗУТ. 

Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата 

улична осветителна мрежа на територията на общината е в много лошо техническо 

състояние. Уличното осветление е основно перо от месечните разходи за всички малки 

общини. За да се оптимизират разходите, трябва да се направи подробен анализ на 

съществуващата мрежа. 

В община Макреш липсват изградени функциониращи ВЕЦ, ТЕЦ, П/ВЕЦ, както и 

газохранилища, газопроводи, газифицирани за битови и промишлени нужди. 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  

Може да се твърди, че районът притежава определени условия за използване на 

алтернативни източници на енергия. Доказателство за това са данните за разпределението 

на пряката слънчева радиация по територията и за режимът на ветровете в общината. 

Почвените и климатични условия в на територията на общината са благоприятни за 

отглеждането и добива на рапица, соя и слънчоглед, които са предпоставка за 

производството на биогорива. 

В териториалния обхват на община Макреш са изградени следните ФВЦ 

/фотоволтаични централи/: 

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

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

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

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Телекомуникационната инфраструктура покрива територията на общината по 

отношение на телефонизацията с цифрови апарати и покритието от мобилните оператори.  
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На територията на община Макреш е разположен участък от изградената по проект 

„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством 

изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ 

инфраструктура“ оптична кабелна линия с направление Видин – Макреш – Чупрене. 

Линията е собственост на ИА „ЕСМИС“. 

Оптичната кабелна линия преминаваща през територията на общината се състои от 

две защитни HDPE тръби ф40 положени в изкоп, в едната от които е изтеглен оптичен 

кабел с 96 оптични влакна и е изградена в обхвата на републиканските пътища III-1412, 

III-1403 и общинския път VID2141, като преминава през землищата и регулациите на 

селата Цар Шишманово и Макреш и достига сградите на общината и „Български пощи“ 

ЕАД в общинския център. В село Макреш е изградена и разпределителна мрежа от две 

защитни HDPE тръби ф32 за осигуряване на свързаност на общината и други общински, 

държавни, образователни и културни институции. 

На територията на общината съществува съобщителна мрежа, собственост на БТК 

ЕАД, която се състои от медни кабели от тип ТЗБ 7x4x1.2, като отклонението за с. Вълчек 

е изпълнено с кабел ТЗБ 4x4x1.2 

Фиксираните телефонни услуги се предлагат по цялата територия на общината при 

100% степен на цифровизация. Мобилните мрежи и на трите национални оператори 

покриват цялостно територията на община Макреш и всички населени места.  

Предлагането на високоскоростен интернет се осигурява от достатъчно на брой 

фирми. Достъп до интернет имат всички обществени институции и значителна част от 

обитаваните жилища, които имат компютър, но следва да се изгради пълно покритие на 

територията на общината, както и да се подобри качеството на 3G и по-висок клас мрежа 

за пренос на данни. 

Табл. 26. Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена и 
компютър и достъп до интернет. 
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 Източник: НСИ, 2011г. 

В териториалния обхват на общината функционират следните пощенски станции: 

ПС Макреш, която обслужва селата Макреш и Вълчек, ПС Цар Шишманово, обслужваща 

селата Цар Шишманово и Толовица и ПС Подгорие, Раковица и Киреево, обслужващи 

съответните населени места.  

ДЕПА ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
 

Управлението  на битовите, строителни и масово разпространени отпадъци се 

извършва съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Макреш.  

Община Макреш е включена към сдружение „Регионално управление на 

отпадъците – Видин“, като използваната инсталация е „Регионално депо за неопасни 

отпадъци  за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, 

Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”. Площадката на депото е разположено в с. 

Жеглица, общ. Видин, местност Рамова ливада на площ от 22 хектара, като са предвидени 

за употреба две клетки с общ капацитет от 516 000 тона и с 20 години ефективен 

експлоатационен живот. Поради разположението на регионалното депо спрямо 

територията на община Макреш, се увеличават транспортните разходи по депонирането на 

събраните битови отпадъци. 

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Макреш се 

извършва от служители към общинската администрация. Към системата за организирано 

събиране и извозване на отпадъците попадат всичките седем населени места, като се 

изпълнява предварително обявен график за сметосъбиране. Наличната техника към 

момента е една сметосъбираща машина марка „Ивеко Магирус“ и общо 116 контейнера 

тип „Бобър“, разположени в селата според нуждите на населението.  

Община Макреш не е сключвала договори за разделно събиране, съхранение, 

сортиране и обработка на отпадъци от опаковки, образувани от търговските обекти, 

домакинствата и административните учреждения на нейната територия. Ниската гъстота 

на населението и малкото на брой населени места обуславят липсващия интерес от 

фирмите, занимаващи се с разделно събиране и транспортиране на отпадъци. Няма 
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предприятия със сфера на дейност, от която да се получават опасни отпадъци. Не се 

извършва и предварително третиране на строителните отпадъци. 

Проблем се поражда от появата все още на нерегламентирани сметища в рамките 

или в близост до всички населени места независимо, че системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване е с териториален обхват за всички села в общината. При 

извършване на строително-ремонтни дейности, растениевъдство и други, се натрупват 

отпадъци, които гражданите са задължени да сами да извозват до депото и заплатят 

съответната такса. За да се спестят подобни разходи, се наблюдават незаконни действия по 

изхвърлянето на отпадъци върху междуселищни терени, които вече са замърсени. 

Нерегламентираните замърсявания нарушават ландшафта, замърсяват почвите, 

повърхностните и подземните води и представляват източник на зарази и неприятни 

миризми. 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  

Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство 

гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението /чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията/. 

Съгласно нормативните уредби на Република България  по чл. 7 от ЗУТ и чл. 4 от 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, 

основното предназначение на териториите на една община, определени с концепциите и 

схемите за пространствено развитие и районните устройствени схеми и общите 

устройствени планове са както следва: урбанизирани територии /населени места и 

селищни образувания/, земеделски територии, горски територии, защитени територии и 

нарушени територии за възстановяване. 
Табл. 27. Баланс на територията в община Макреш според опорен план 

Баланс на територията Опорен план 

Територии с общо предназначение Ха % 
Водни площи 230,489 1,01% 
Горски земи 22,958 0,10% 
Гробищен парк 6,075 0,03% 
Жилищни функции 624,335 2,72% 
Комунално обслужване и стопанство 0,288 0,00% 
Необработваеми земи 1 835,685 8,01% 
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Обработваеми земи - ниви 11 573,373 50,49% 
Обработваеми земи - трайни насаждения 137,050 0,60% 
Обществено-обслужващи функции 1,203 0,01% 
Озеленяване, паркове и градини 0,175 0,00% 
Производствени дейности 64,324 0,28% 
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,811 0,00% 
Складови дейности 0,836 0,00% 
Спорт и атракции 3,580 0,02% 
Стопански гори 7 890,751 34,43% 
Територии за възстановяване и рекултивация 21,119 0,09% 
Техническа инфраструктура 24,463 0,11% 
Транспорт и комуникации 483,490 2,11% 
Смесени многофункционални дейности                           -        0,00% 
  22 921,004 100,0% 
 
 

VIII. SWOT АНАЛИЗ  

На база на представения ситуационен анализ е разработен SWOT анализ на община 

Макреш, представящ силни и слаби страни, възможности и заплахи, разделени по основни 

сфери: 
Табл. 28. SWOT анализ на община Макреш 

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно природо-географско 
положение на общината в близост до 
европейския транспортен коридор № 
4; 

 Равнинно-хълмист релеф, който 
благоприятства изграждането на 
селищна и пътна инфраструктура и 
повишава транспортната достъпност; 

 Наличните климатични, почвени и 
водени ресурси създават 
предпоставки за развитието на 
модерно, екологично селско 
стопанство и благоприятстват 
отглеждането на зърнени и 
технически култури, зеленчуци, лозя 

 Граничният характер на западната 
периферия и изолацията на 
западните покрайнини; 

 Затруднените транспортни връзки 
на селата с общинския и областния 
център; 

 Чести засушавания, късни пролетни 
и ранно есенни слани, голям брой на 
дните с мъгла и други 
неблагоприятни климатични 
явления, застрашаващи стопанската 
дейност на населението; 

 Нисък отточен коефициент и високо 
изпарение от речните басейни; 

 Замърсяване на повърхностните и 
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и други земеделски култури; 

 Запаси от нерудни полезни 
изкопаеми (варовици и глини), които 
са основна суровина в строителната 
индустрия;  

 Наличие на голямо биологично 
разнообразие и защитени видове. 

 

подземните води, поради прякото 
заустване на отпадни води в реките, 
откритите сметища; 

 Влошено състояние на горите под 
влияние на трайното засушаване, 
проявено през последните години, 
горските пожари и заболяванията по 
растенията; 

 Замърсяване и ерозия на почвите, 
което води до намаляване на 
размера на обработваемите земи и 
влошаване на техните качества. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 

 Перспективи за засилване на 
междурайонните връзки; 

 Предприемане на мерки за 
ограничаване на изменението на 
климата и за адаптация към вече 
настъпилите промени; 

 Възможност за използването на 
слънчевата и на ветровата енергия в 
качеството им на възобновими 
източници на енергия 

 Възможност за развитие на 
добивната промишленост; 

 Усъвършенстване на 
водоснабдителната и 
мелиоративната мрежа 

 Проява на неблагоприятни 
климатични явления (късни 
пролетни и ранно есенни слани, 
мъгли, засушавания и градушки), 
застрашаващи земеделската реколта 
и стопанската дейност на хората; 

 Проява на ерозионни и свлачищни 
форми в крайречните участъци; 

 Протичащи процеси по изменение 
на климата; 

 Нарушение на биоразнообразието; 

 

ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Висок дял на заселените в община 
Макреш и положителен механичен 
прираст за 2015 г. 

 

 Неблагоприятна възрастова 
структура на населението, което 
възпрепятства протичането на 
възпроизводствените процеси; 

 Висок дял надтрудоспособно 
население, което е доказателство за 
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застаряването на населението; 

 Нисък дял на хората с висше и 
средно образование; 

 Ниска раждаемост и относително 
висока смъртност; 

 Отрицателен естествен прираст, 
отрицателен прираст; 

 Висок дял на безработните лица и 
намаляване броя на заетите; 

 Затруднено здравно обслужване на 
населението; 

 Незадоволително състояние на 
зоните за спорт и рекреация. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Създаване на условия за задържане 
на населението в града чрез 
разработване и реализация на 
програми и проекти; 

 Предоставяне на нови социални 
услуги; 

 Насърчаване на спорта и спортната 
култура на населението чрез 
изграждане и реконструкция на 
спортната инфраструктура; 

 Повишаване на квалификацията на 
кадрите; 

 Подобряване на материалната база 
на здравеопазването и 
образованието; 

 Поддържане на съществуващата 
инфраструктура. 

 

 Влошаване на възрастовата 
структура на населението; 

 Недобра образователна структура на 
населението, водеща до 
невъзможност за осъществяване на 
икономика базирана на знанието; 

 Намаляване на родилния 
контингент;  

 Влошаване на образователната 
структура на населението; 

 Опасност от закриване на 
училището, поради намаляване на 
броя на учениците. 

ИКОНОМИКА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
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 Добре развито земеделие; 

 Богатата ресурсна база за 
биологично земеделие и 
производство на енергия от ВЕИ; 

 Изградени фотоволтаични централи 
на територията на общината; 

 Добре развита преработваща 
промишленост; 

 
  

 Функциониране на предимно микро 
и малки предприятия с нестабилно 
финансово състояние; 

 Липсва на местни преработващи 
предприятия в сферата на 
хранително-вкусовата 
промишленост, които да 
оползотворяват местната 
продукция; 

 Амортизирана земеделска техника; 

 Липса на инвестиционна активност; 

 Високи нива на безработица; 

 Недостиг на квалифицирана работна 
ръка; 

 Слабо развит третичен сектор; 

 Неоползотворен туристически 
потенциал. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Налични са условия за създаване на 
малки предприятия от хранително-
вкусовата промишленост на базата 
на развитието на земеделието и 
животновъдството; 

 Възможност за производство на 
биогорива; 

 Налични са условия и потенциал за 
развитие на културно-познавателен, 
ловен и риболовен, селски и еко 
туризъм и развитие на интегриран 
туристически продукт; 

 Изпълнение на ефективна 
маркетингова политика за 
привличане на туристи от различни 
целеви групи; 

 Доизграждане, усъвършенстване и 

 Икономическата криза оказва 
съществено влияние върху 
състоянието и развитието на 
общинската икономика; 

 Промени в европейските политики 
за субсидиране на земеделието; 

 Налагане на санкции и предпазни 
клаузи от ЕС; 

 Високи изисквания за кредитиране 
на земеделски производители. 
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технологично обновление на 
инфраструктурата чрез включване в 
проекти на национални и европейски 
програми; 

 

 

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на 26 НКЦ,  две от които са 
от категория с „национално 
значение“ и 11 – с „местно 
значение“; 

 Наличие на 4 читалища, които 
съхраняват и опазват идентичността 
на общината и нейните народните 
традиции и културни обичаи; 

 Наличие на защитени територии, 
съгласно Закона за защитените 
територии /ЗЗТ/ и Защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, 
съгласно Закона за биологичното 
разнообразие; 

 Запазени народни традиции и 
културни обичаи. 
 

 

 Липса на актуализиран списък на 
недвижимите културни ценности; 

 Липса на адекватна консервация, 
реставрация и адаптация на НКЦ в 
селищната мрежа; 

 Липса на идентифицирани и 
обособени културни пейзажи; 

 Затруднена достъпност до 
археологическите НКЦ извън 
териториалния обхват на населените 
места; 

 Липса на маркетингова стратегия; 

 Липса на достатъчно финансиране. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Реставриране, опазване и адаптиране 
на недвижимите културни ценности 
на територията на общината и 
терените около тях; 

 Изграждане на туристически 
маршрути и културна индустрия; 

 Поддържане и рехабилитиране на 
туристическите ресурси; 

 Създаване на информационна 
система на културно историческите 

 Нарушаване на материалната, 
образната и функционалната 
автентичност и съхраненост на 
НКЦ; 

 Понижена научна и художествена 
стойност на НКЦ; 

 Нарушаване на експозиционна  
среда на НКЦ и понижаване на 
значението на обекта за средата и 
обществото; 

 Невъзможност за обвързване на 
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ресурси; 

 Разработване на карта на 
недвижимите културни ценности на 
територията на общината; 

 Изграждане на партньорства между 
местните общности и бизнеса; 

 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за успешна 
реализация на проекти в областта на 
природното и културно наследство; 

 Интегриране на културното 
наследство в стратегиите и ОУПО 
Макреш; 

 Въвеждане на съвременните 
изисквания при издирване, опазване, 
популяризиране и разпространение 
на културните ценности; 

 Въвеждане на мениджмънт и 
маркетинг в областта на културното 
наследство; 

 Формиране на зони за туризъм и 
рекреация и създаване на 
интегрирани туристически продукти; 

 Развитие на културния и научен 
обмен; 

 Изготвяне на рекламни материали за 
популяризиране на културното 
наследство на общината. 

 

нематериално и материално 
недвижимо и движимо културно 
наследство; 

 Недостатъчни финансови ресурси. 

ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Всички населени места в общината 
са обхванати от системата  за 
организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване; 

 Липса на промишлени замърсявания; 

 Замърсяване на атмосферата, водите 
и почвите от комунално-битовия 
сектор, селското стопанство, 
транспорта, строителството и други; 

 Поява на нерегламентирани 
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 Няма предприятия със сфера на 
дейност, от която да се получават 
опасни отпадъци; 

 Наличие на железопътен транспорт; 

 

сметища; 

 Висок процент загуби на вода по 
водопреносната мрежа; 

 Остаряла и амортизирана 
водоснабдителна мрежа; 

 Незадоволително състояние на 
пътната мрежа; 

 Лиса на път I клас преминаващ в 
територията на общината; 

 Липса на система за рециклиране на 
отпадъците; 

 Проблеми свързани с качеството на 
атмосферния въздух; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Подобрени екологични 
характеристики; 

 Изграждане на канализационни 
мрежи; 

 Подобряване на екологичното 
състояние, чрез изграждане 
инфраструктурни проекти оказващи 
благоприятно влияние върху 
градската среда; 

 Подмяната на водопреносната 
мрежа; 

 Обогатяване и поддържане на 
„зелената“ градска и селищна 
система; 

 Замяна на замърсяващи въздуха 
енергоносители с алтернативни 
източници на енергия; 

 Реконструкция и рехабилитация на 
техническата инфраструктура. 

 Невъзможност от реализация на 
големите инфраструктурни проекти; 

 Влошаващи се качества на околната 
среда; 

 Недостатъчни финансови средства 
за поддържане на инфраструктурата 
и изграждане на нова; 

 Спиране на предвидени средства по 
Структурните фондове и 
Оперативните програми на ЕС; 

 

СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Равномерно дисперсно разпределена 
селищната мрежа в пространствения 
обхват на общината; 

 Добра транспортна свързаност 
между селищата; 

 

 Липса на урбанистична структура от 
градски тип; 

 Липса на  устройствени планове и 
схеми за територията на общината; 

 Ниско физическото състояние на 
сградите и инфраструктурната 
осигуреност на територията. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Възможност на с. Макреш и с. 
Раковица да генерира растеж, който 
да окаже благоприятно влияние 
върху прилежащия селскостопански 
хинтерланд; 

 Възможност с. Толовица да се 
реализира като туристически център. 

 Намаляване на население и изнасяне 
на социално-икономическа 
активност извън територията на 
общината, водещи до задълбочаване 
на проблемите в градската среда и 
селищната система. 

 

IX. ПРОГНОЗА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО 
РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ /ПЕСИМИСТИЧЕН, ОПТИМИСТИЧЕН, РЕАЛИСТИЧЕН/ 

Направената прогноза за броя на населението на община Макреш е средносрочна-

недетайлизирана и обхваща периода до 2030 г. Поради своята неточност (счита се, че най-

точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има незначителни 

демографски промени), породена от факта, че трябва да се прогнозира демографското 

поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване на нейната точност, 

тя е направена в три варианта. 

При I вариант (при хипотеза за конвергентност) се вземат под внимание настоящата 

демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографско и социално-

икономическо развитие на страните членки. При него се очаква населението на общината 

да намалее до 310 души през 2030 г.  
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Фиг. 29. Реалистична демографска прогноза 

При II вариант (относително ускоряване), за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на 

плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се 

предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социално-

икономически процеси в страната и на територията на общината. Тук отново се очаква 

намаляване на броя на населението, но до 422 души през 2030 г. 
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Фиг. 30. Оптимистична демографска прогноза 

При III вариант (относително забавяне), за изходни данни се вземат тези от 

настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на 

механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на 

плодовитост и очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително. Този 

вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 

процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква голямо намаление на броя 

на населението на общината, до 197 души през 2030 г.  
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Фиг. 31. Песимистична демографска прогноза 

При така направената три-вариантна прогноза за броя на населението на 

общината през 2030 г., се очаква то да намалее и да бъде в рамките на 197 – 422  души, 

като при подобряване на социално-икономическата обстановка на нейната територия 

напр. през следващия програмен период, която да допринесе за намаляване на 

отрицателните естествен и механичен прираст, може да се направи контролна прогноза 

през 2020 г. и съответно през 2025 г. с цел корекции на настоящата. 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ /ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, 
ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И ДР./  
 

На територията на община Макреш са обособени 5 нови устройствени зони като по-

голяма част от тях са в обхвата на съществуващи промишлени зони (напр. 

селскостопански дворове) или допълват тези зони и ги разширяват за бъдещи 

инвестиционни намерения: 
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Табл. 29. Новопредвидени устройствени зони в община Макреш за икономическо развитие 

Номер на поземлен 
имот 

Начин на 
трайно 

ползване по 
КВС 

Площ в 
ха 

Устройствен
а зона (УЗ) 

Имотът 
попада в ЗЗ Землище 

83363.70.20, 83363.70.30, 
83363.70.40, 83363.70.50, 
83363.70.60, 83363.70.150, 
83363.70.72, 83363.70.73, 
83363.70.74, 83363.70.90, 
83363.70.110, 
83363.70.120, 
83363.70.133, 
83363.70.134, 
83363.70.140,  83363.0.55 

Пасища, мери, 
Стопански 
дворове и 

производствени 
бази на селското 

стопанство, 
Производство на 
електроенергия 

Стопански 
дворове, 

Полски пътища 

7,49 1 Пп Не попада с. Цар 
Шишманово 

46245.270.2, 46245.270.3, 
46245.270.4, 46245.270.5, 
46245.270.6, 46245.270.7, 
46245.270.24, 
46245.270.36, 
46245.270.9, 46245.270.10, 
46245.270.12, 
46245.270.13, 
46245.270.14, 
46245.270.16, 
46245.270.17, 
46245.270.18, 
46245.270.21, 
46245.270.22, 
46245.270.25, 
46245.270.30, 
46245.270.32, 
46245.270.33, 
46245.270.35, 46245.270.8, 
46245.270.26, 
46245.270.27, 
46245.270.28, 46245.0.711
  

Пасища, мери,  
Други територии, 
заети от селското 

стопанство,  
Ниви (орна земя), 

Стопански 
дворове, 

Полски пътища 

18,14 4 Пп Не попада с. Макреш 

36885.37.13, 36885.37.14, 
36885.37.21, 36885.37.22, 
36885.37.170 

Ниви (орна земя), 
стопански 

дворове, пасища, 
мери 

6,3 1 Пп Не попада с. Киреево 

36885.142.10, 
36885.142.100, 
36885.142.20, 
36885.142.30, 
36885.142.40, 
36885.142.50, 
36885.142.51, 

Ниви (орна земя) 2,8 1 Пч Не попада с. Киреево 
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36885.142.60, 36885.142.70 

83363.67.11, 83363.68.100, 
83363.0.395  

Пасища, мери, 
Полски пътища 1,26 1 Смф Не попада с. Цар 

Шишманово 

„Предимно производствена зона“ (Пп) - застроява се предимно с производствени, 

складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения; допуска се 

изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и 

заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически 

училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към 

предприятията; не се допускат производства с вредни отделяния като: предприятия на 

химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-

бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. 

Параметри на застрояване: Пзастр. 60%; Позел.30%, като една трета от нея трябва да бъде 

осигурена за озеленяване с дървесна растителност; Кинт. 2,0 

„Чисто производствена зона“ (Пч) – застроява се само с производствени, складови и 

обслужващи сгради и съоръжения (здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 

хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно- 

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за 

охраната). Параметри на застрояване: Пзастр. 50 до 70%; Позел.20 до 40%, като една трета 

от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; Кинт. 2,5 

„Смесена многофункционална зона“ (Смф) - допуска се застрояване с търговски, 

делови и други обслужващи сгради, хотели и заведения за хранене и развлечения, 

бензиностанции и паркинги. Параметри на застрояване: Пзастр. до 60%; Позел.30%, като 

една четвърт от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; 

Кинт. 2,0 

От гледна точка транспортната осигуреност следва да се: 

• Да се реализира Общинската транспортна схема като се направи проучване на 

пътнико потока и ефективността на линиите, и при необходимост да се извършат 

корекции. 
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• Да се изследва възможността за трудови пътувания на жителите на община 

Макреш, които работят във Видин. 

От гледна точка електроснабдяване ЧЕЗ имат възможност за развитие и на мрежата 

НН за захранване на битови потребители и малки предприятия, като развитието на 

мрежата зависи изцяло от проектите за новоприсъединяване. 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА БАЗА /ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, 
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ / 
 

По отношение на социалната сфера, вземайки предвид направения анализ, 

демографската прогноза и консултациите със заинтересованите страни, не се отчита 

необходимост от смяна предназначението на терени в предназначение за обществено 

обслужване в сектора на образованието, здравеопазването, социалните услуги и културата. 

Интервенциите по отношение на посочените сектори следва да са насочени към 

подобряване на достъпността до обектите на здравната, образователната, социалната и 

културната инфраструктура и поддържането ѝ. 

Предвидени са две зони за развитие на спортната инфраструктура: 
Табл. 30. Новопредвидени устройствени зони в община Макреш за спортна инфраструктура 

Номер на поземлен имот 
Начин на 

трайно ползване 
по КВС 

Площ в 
ха 

Устро
й-

ствен
а зона 
(УЗ) 

Имо
тът 

попа
да в 
ЗЗ 

Землище 

36885.112.53, 36885.112.54 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 2,95 1 Са 

Не 
попа

да 
с. Киреево 

83363.68.100, попада в части от населеното място 

ТЕРИТОРИИ, 
ЗАЕТИ ОТ 

НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА, 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

3,16 1 Са 
Не 

попа
да 

с. Цар 
Шишмано
во 

 

Зона за спорт и развлечения „Са“ -  основно предназначение на имотите „за спортни 

обекти”; допуска се изграждането на спортни площадки и игрища, стадиони, обслужващи 
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сгради за съблекални, санитарни помещения, складове и заведения за хранене, трибуни и 

паркинги; Позел.мин. 20%, 
 

ОБИТАВАНЕ  

На базата на направения анализ не се очертава необходимост от обособяване на 

нови жилищни територии и увеличаване на жилищния фонд. При съществуващите 

тенденции на отрицателен прираст на населението в бъдеще не се очаква рязко 

повишаване в търсенето на жилища. В усвоените урбанизирани територии на населените 

места има възможност за реновиране на съществуващи и изграждане на нови жилищни 

сгради на мястото на амортизирани стари постройки. Значителният дял на остарелите 

сгради предпоставя развитие на строителството на жилищни сгради в прогнозния период. 

Очаква се развитие на тенденцията за използване на сградите сезонно за отдих и туризъм. 

В новопредвидените терени за курортни дейности ще се изградят вилни сгради, малки 

семейни хотели, жилищни сгради за постоянно обитаване, къмпинг и съответните 

обслужващи сгради. Препоръчително е при проектирането на нови жилищни сгради да се 

спазват характерните за района архитектурно - строителни традиции в композицията, 

пропорциите и материалите. Характерен е портикът пред входа на къщата, състоящ се от 

най-малкото три свода с широчина от приблизително 1,0м, едноетажното застрояване с 

широка стреха, богато озеленен преден двор. 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

На територията на община Макреш са идентифицирани недвижими културни 

ценности от категории „национално“ и „местно“ значение. В ОУПО са отчетени техните 

охранителни зони и устройствените режими за опазването им. С оглед включването им в 

социалния и икономически живот на общината е създадена взаимовръзка с останалите 

функционални системи на територията, което съответства на основната стратегия на ЕС за 

развитие на общините и регионите чрез интегриране на екологичните, ландшафтни и 

културни ценности на регионите и реализиране на местния потенциал.  

Съгласно ЗКН, кметовете на общини организират и координират осъществяването 

на политиката по опазване на културното наследство на територията на съответната 

община като оказват съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, 
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опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си и 

създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган 

към общината. Общинските съвети от своя страна приемат стратегия за опазване на 

културното наследство на територията на съответната община в съответствие с 

националната стратегия, предоставят концесии върху обекти недвижими културни 

ценности - общинска собственост и осигуряват финансиране чрез целеви средства в 

общинския бюджет. В тази връзка е необходимо установяването на политика и 

изработването на нормативни документи на общинско ниво за развитие на дейностите по 

опазване и социализиране на културното наследство и включването му в туризма като част 

от икономиката на общината, като например създаването на Маркетингова стратегия за 

развитие на културно-историческите и природни ресурси на общината и Стратегия за 

опазване и управление на НКЦ. Тази политика ще отговори на целите поставени в ОПР 

2014-2020 за привличане на инвестиции в сферата на селското стопанство и туризма. 

Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва да 

бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности при спазване на 

разпоредбите на ЗКН, ЗУТ и приложимата подзаконова нормативна уредба. Опазването на 

НКЦ се осъществява чрез определянето на устройствени режими на защита и дейности по 

консервация и реставрация. Консервацията и реставрацията, както и адаптацията на 

културни ценности е системен процес от дейности, които целят предотвратяване на 

разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното 

възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им. 

ОУПО предвижда пространствено-комуникационно и функционално интегриране 

на обектите на НКЦ в селищната мрежа, както и създаването на необходимата пешеходна 

и транспортна достъпност до културните и природните обекти и културните ландшафти. В 

Община Макреш са идентифицирани две основни културно-исторически теми, за които 

има достатъчно проучени и с възможност за експониране обекти – Видинското въстание от 

1850г. и Септемврийското въстание от 1923г. Трета тематична линия е тази, свързана с 

религиозните обекти – Раковишкия манастир „Света Троица“ и църквата „Рождество 

Богородично“ в с. Макреш, които са с категория „национално значение“. Четвъртата тема е 

свързана с античността, но за съжаление археологическите обекти, които я съставляват, не 

са достатъчно проучени. Архитектурно-строителните обекти, повечето от които частни 
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къщи, са в незадоволително физическо състояние и с временен статут на „декларирани 

обекти“. Необходимо е съставянето на заключителна оценка във връзка с регистрирането 

им като културни ценности, която се извършва от НИНКН при взаимодействие със 

специализирани институции и компетентни лица. За тези от обектите, за които оценката е 

положителна, е необходимо предприемането на мерки по опазването им.  

 В тази връзка на първо място потенциал за познавателен туризъм има в 

организирането на маршрут по историческите места, свързани с Видинското въстание, 

като той може да бъде обвързан и с подобни обекти в съседната община Белоградчик. С 

подходящо експониране на историческите места и обвързването им с къщата-музей на 

Цоло Тодоров в с. Толовица и Раковишкия манастир, както и с Белоградчишката крепост 

може да се определи туристически маршрут обединяващ тези опорни точки и екопътека в 

Предбалкана. Като част от този маршрут може да се включи и яз. Рабиша, обогатявайки го 

със спортно-развлекателни дейности и места за настаняване. Към този кръг могат да се 

включат религиозните обекти от национално значение, още повече че Раковишкият 

манастир принадлежи и към двете теми. Като културни ланшафти могат да се определят 

терените, в които се намират Раковишкия манастир „Света Троица“ и местата на сражения 

и въстанически лагери. За целта е необходимо точното им позициониране в територията и 

определяне на зона с превантивна устройствена защита. 

Друга възможност за познавателен и екотуризъм е експонирането на историческите 

паметници, свързани с антифашисткото и партизанско движение, които имат свое място в 

историята на общината. Основно тези места са съсредоточени в с. Макреш – гара Макреш 

с лобно място на въстаници от 1923 г. и лобни места и скривалища на дейци на 

партизанското движение. 

За оценка на значението на археологическите обекти на територията на общината са 

необходими допълнителни теренни и научни проучвания. Едва след това ще бъде 

възможно да се определи научната и културна стойност на обектите и да се прецени 

ефективността на включването им като елемент от културно-туристически маршрути. 

При всички случай е необходимо опазването на терените, в които се намират тези обекти, 

и строгото спазване на ограничителните устройствени режими. 

Необходимо е да се извършват редовно дейности по опазване на културното 

наследство чрез идентифициране, деклариране въз основа на предварителна оценка 
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Нематериалното културно наследство ще продължи да се съхранява и развива в 

народните читалища. Необходимо е да се поддържа материално-техническата база в 

добро състояние, за да се осигури подходяща и привлекателна среда за дейностите. 

Положително влияние върху населението ще окаже оформянето на предложение за 

включване на обект на НКН в регионалната или националната листа на НКН. 

Регионалните листи съдържат следните раздели: 

1. Традиционни празници и обреди; 

2. Традиционно пеене и свирене; 

3. Традиционно танцуване и детски игри; 

4. Традиционно разказване; 

5. Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци; 

6. Традиционна медицина. 

Вписването в регистъра започва по писмено предложение, направено от читалище. 

Към предложението се прилагат копия на документи, видеоматериали, фотографии и 

други носители, свързани с информацията и данните, посочени в предложението. 

Предложението съдържа: 

1. наименованието, седалището и адреса на предложителя; 

2. наименование на елемента и сферата; 

3. кратко описание на елемента; 

4. информация за: 

а) общността или групата, носител на елемента; 

б) уседналостта на елемента, не по-малко от 50 години; 

в) жизнеността и устойчивостта на елемента; 

г) застрашеността от изчезване на елемента, ако съществува такава; 

д) приемствеността при практикуването на елемента и локални възможности за 

нейното осигуряване. 
 

ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  

Следвайки глобалните тенденции за развитие, щадящо наличните ресурси и 

гарантиращо тяхното ефикасно използване, всички стратегически документи на 
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национално ниво залагат на развитие на различни видове устойчив туризъм през 

следващите години. 

В ОПР на община Макреш 2014-2020 г. към Специфична цел 1: 

Конкурентноспособна, модернизирана и екологично чиста икономика е заложена мярка 

„Стимулиране развитието на туризма“, към която са планирани разнообразни дейности 

като разработване на стратегия за развитие на туризма, поддържане и рехабилитиране на 

туристическите ресурси на общината, създаване на екопътеки, публично-частни 

партньорства за изграждане на МТБ за целите на туризма, сайт на общината, включително 

за реклама на туристически забележителности, информационна брошура за наличните 

ресурси в общината и др.  

Туризмът в община Макреш ще се развива на основата на културното наследство, 

представено от археологически, исторически, архитектурно-строителни и художествени 

обекти, както и от природните ценности, народните традиции и културните обичаи. 

Всички тези културни ценности дават възможност за изграждане на сътрудничество със 

съседните общини, формиране на зони за туризъм и рекреация и създаване на интегрирани 

туристически продукти. 

На територията на общината има благоприятни условия за създаване на екопътека с 

направление с. Киреево – Раковишки манастир. Близостта на манастира до планината го 

прави привлекателен обект, посещението на който може да бъде съчетано с разходка сред 

природата. Теренът около манастира е подходящ също така за обособяване на вилна зона и 

строеж на къщи за гости.  

Езеро Рабиша е с потенциал да привлича и задържа туристи с разностранни 

интереси. Езерото предлага възможности за практикуване на водни спортове. Теренът 

около него е подходящ за развитие на планинско колоездене чрез обособяване на вело-

маршрут, който обикаля езерото и стига до изхода на пещера Магура. Разнообразното 

туристическо предлагане би могло да се съчетае в интегрирани туристически продукти с 

обекти и от община Белоградчик. Терени в близост до ез. Рабиша са подходящи за 

инвестиции в рекреационни дейности и вилни зони. 

Реновираната къща на Цоло Тодоров в с. Толовица е с потенциал за устройването й 

в къща-музей, в която да бъдат изложени предмети от епохата, в която той е живял. 
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Във връзка с това ОУП на община Макреш прогнозира: 

 Нарастване на туристическия поток; 

 Създаване на нова туристическа база; 

 Развитие на селски, винен, опознавателен, екотуризъм, ловен, спортен 

и т.н. (съвместно с други общини); 

 Изпълнение на ефективна маркетингова политика за привличане на 

туристи от различни целеви групи. 

Конкретно предвидените нови зони за развитието на отдих и рекреация на 

територията на община Макреш са: 

Табл. 31. Новопредвидени устройствени зони в община Макреш за отдих и рекреация  

Номер на поземлен имот Начин на трайно 
ползване по КВС 

Площ в 
ха 

Устро
й-

ствен
а зона 
(УЗ) 

Имотът 
попада 

в ЗЗ 
Землище 

 62044.243.3 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 1,14 2 Ок 

 Не 
попада 

 

с. 
Раковица 

Части от 72638.75.50, 72638.75.60, 
72638.75.70,72638.75.80, 
72638.75.90, 72638.75.100, 72638.75.110, 
72638.75.120, 72638.75.130, 72638.75.140, 
72638.75.151, 72638.75.470, 72638.75.480, 
72638.75.490, 72638.75.500, 72638.75.510, 
72638.75.520, 72638.75.530, 72638.75.540, 
72638.75.551, 72638.75.552, 72638.75.560, 
72638.75.570, 72638.75.590, 72638.75.600, 
72638.75.610, 72638.75.620, 72638.75.980, 
72638.75.170, 72638.75.180, 72638.75.190 

НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ) 13,59 1 Ок Не 

попада 
с. 

Толовица 

Зона за рекреация „Ок“– курортни функции. Параметри на застрояване: Пзастр. 

40%; Позел.50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

дървесна растителност; Кинт. 0,8; Нкк 7,0м и Нкб 10,0м 

За бъдещото развитие на зоната за рекреация в землището на с. Толовица, ще се 

предвидят нови трансформаторни постове, като броя и разположението им ще бъдат 

съобразени с цялостните проекти за съответната зона. 

Предвидени маршрути в ОУПО Макреш: 

• Екопътека „Ерантис“ – Киреево -  началната точка на екопътеката е площадът в 

село Киреево. Пътеката се движи на северозапад достигайки до местността 

„Връшка чука“, където в края на март може да се наблюдава как цъфти растението 

Erantis bulgaricum. Екопътеката преминава в близост до останки на въстанически 
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лагер от 1850г., които са недвижима културна ценност от исторически вид. След 

местността „Връшка чука“ пътеката продължава на юг като преминава през вековни 

букови и липови гори.  

• Екопътека с. Киреево – „Раковишки манастир“ – изходната точка на 

екопътеката е площадът в село Киреево, където могат да се видят паметник на 

герои, загинали през Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората 

световна война – жители на с. Киреево, и бюст паметник на капитан Киреев. След 

излизане от населеното място маршрутът навлиза в гориста местност северно от 

манастира достигайки „Раковишки манастир“ и църква „Света Троица“. Пред входа 

на манастира могат да бъдат видяни паметник  и паметна плоча посветени на 

загиналите във Въстанието от 1850г. и надгробен паметник на капитан Киреев в 

двора на манастира. 

• Културно-познавателен маршрут Подгоре-Раковица-„Раковишки манастир“ – 

Културно-познавателният маршрут започва от площада на село Подгоре. В 

границите на селото маршрутът преминава през шест къщи – недвижими културни 

ценности от архитектурно-строителен вид. След като излезе от границите на 

населеното място маршрутът продължава на северозапад, като преди да влезе в 

границите на село Раковица преминава през лобното място на майор Киреев и 

историческа местност „Мелницата“, които представляват недвижими културни 

ценности. В границите на село Раковица културно-познавателният маршрут 

преминава през къщата на Петър Йолов (недвижима културна ценност от 

архитектурно-строителен вид) и паметна плоча на загиналите герои-раковчани през 

войните. След като излезе от границите на село Раковица маршрутът продължава на 

северозапад по третокласен път 1401 до Защитена местност „Раковишки манастир“. 

• Екопътека село Подгоре – Западна Стара планина и Предбалкан. Изходната 

точка на екопътеката е площадът на село Подгоре. Маршрутът се движи в посока 

югозапад. След излизане от населеното място екопътеката се движи в близост до 

река Селската бара навлизайки в защитени зони от Натура 2000 „Западна Стара 

планина и Предбалкан“ (BG0001040) по директива за хабитатите и “Западен 

Балкан” (BG0002002) по директива за птиците. При навлизане в гористата местност 

на разстояние 4,5км от изходната точка екопътеката се разделя на две направления.  
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И двете направления са ориентирани в сходни направления, като през по-голямата 

част от маршрута се ориентирани в западна посока следвайки върховете и по-

високите части от двете страни на „Джонкова падина“ И двете направления на 

екопътеката завършват в непосредствена близост до границата на върховете Бабин 

нос (1107,4м) и Три кладенци (1105,6м). 

• Веломаршрут  с. Толовица-яз.Рабиша-ПЗ „Пещера Магурата“. Изходната точка 

на веломаршрута е площадът на село Толовица, е където е къщата-музей на Цоло 

Тодоров (недвижима културна ценност от исторически вид). След като излезе от 

границите на село Толовица веломаршрутът се движи в посока към пещера 

„Магурата“ следвайки брега на яз. Рабиша. Маршрутът достига входа на пещера 

„Магурата“.  

• Културно-познавателен маршрут Макреш – гара Макреш. Маршрутът започва 

от село Макреш, където преминава през Църква „Света Петка“ и църква „Рождество 

Богороднично“ (недвижими културни ценности от художествен и архитектурно-

художествен вид). Маршрутът продължава в югоизточна посока като преминава 

през защитени зони от Натура 2000 по директива за хабитатите „Видбол“ 

(BG0000498) и „Макреш“ (BG0000521). Маршрутът достига гара Макреш 

преминавайки през археологически обекти : 10000670 (тракийско селище), 

10000671 (пътно съоръжение), 10001863, 10001862 (надгробна могила), 0100088 

(антично селище) и лобното място на въстаници от 1923 г. (недвижима културна 

ценност от исторически вид). 

• Екопътека гара Макреш – село Вълчек. Екопътеката започва от гара Макреш 

движейки се изцяло в защитени зони от Натура 2000 по директива за хабитатите 

„Видбол“ (BG0000498) и „Макреш“ (BG0000521). Пътеката следва меандрите на 

река Видбол достигайки крайната си точка в село Вълчек при паметника на герои 

от Междусъюзническата и Първата световна война. 

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

Съгласно Програмата за опазване на околната среда в община Макреш 2015-2020, 

следва да бъде изготвена актуализация на паспортите на елементите на Зелената система и 
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да се изготви Зелен кадастър. Това би улеснило до голяма степен поддръжката и 

допълнителното озеленяване на населените места.  

Предвижда се още Зелената система да бъде доизградена като бъдат засипани 

доловете в рамките на населените места. Озеленяването в жилищните квартали също 

трябва да бъде допълнено и да бъдат изградени поетапно малки обособени зелени 

територии за отдих в рамките на населените места.  

Община Макреш е пилотна община по проект „За по-добро разбиране на 

екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране” (TUNESinURB). За целите 

му, за територията на общината е изготвена по-подробна база данни с карти в мащаб 

1:10000. В рамките на проекта територията на населените места е разделена по подтипове 

(залени територии, индустрия, жилищни и др.), за които към настоящия момент тече 

оценка (1 /силно нарушени територии/ - 5 /в отлично състояние/) за това какви 

екосистемни услуги може да предоставя конкретната територия. В проекта приоритетни са 

зелените територии, като подтип, който реално предоставя екосистемни услуги. 

Териториите в общината, заети от гробищни паркове също са част от зелената 

система. Предвижда обособяване на шест нови устройствени зони /Тгп/, които разширяват 

съществуващите гробищни паркове и следва да осигурят освен първостепенната си роля и 

функцията на паркове-градини, което от своя страна ще подобри екологичните условия на 

живот в обхвата на гробищните паркове. От друга страна новообразувани гробищни 

паркове ще имат е естетическо въздействие. По периферията на гробищните паркове, в 

рамките на регулацията им се предвижда задължителна изолационна зеленина с 

минимална ширина 10м. 
Табл. 32. Новопредвидени устройствени зони в община Макреш част от зелена система  

Номер на поземлен имот Начин на трайно 
ползване по КВС 

Площ в 
ха 

Устрой-
ствена зона 

(УЗ) 

Имотът 
попада в ЗЗ Землище 

46245.156.10 НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ) 1,75 2 Тгп 

BG0000498 
Видбол / SCI 

И 
BG 0000521 
Макреш/SCI 

с. Макреш 

62044.43.35 ПАСИЩА, МЕРИ 1.75 2 Тгп Не попада с. Раковица 
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56980.15.61 НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ) 0.69 2 Тгп 

0,249ha 
попадат в  
BG0000498 

Видбол / SCI 
 

с. Подгоре 

36885.84.252 ПАСИЩА, МЕРИ 0,90 2 Тгп Не попада с. Киреево 

83363.72.160, 83363.0.317 
НИВИ (ОРНА 

ЗЕМЯ) , 
ПОЛСКИ ПЪТИЩА 

0,24 2 Тгп Не попада с. Цар 
Шишманово 

12557.28.210, 12557.28.220 НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ) 0,39 2 Тгп Не попада с. Вълчек 

Зона за обществено озеленяване „Тгп“, която включва поземлени имоти с 

предназначение „за гробищен парк“; допуска се разполагането на религиозни обекти, 

мемориални обекти (надгробни паметници и плочи) и спомагателни и обслужващи 

постройки, чиито функции са пряко свързани с предназначението на терена и чиято обща 

застроена площ е по-малка или равна на 1% от площта на терена. 

 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 
 

Системата от населени места, съставляващи общината, се развива линейно в посока 

изток - запад, по поречието на река Видбол в равнинно – хълмист и среднопланински 

терен. Пространственото разположение на Община Макреш спрямо територията на 

страната и основните пътни артерии е периферно – територията се намира между 

западната граница на страната с РСърбия и трасето на европейски транспортен коридор 

№4, Е79, РПМ І-1 Видин – София – Кулата, като връзката е чрез спомагателен пътен 

„байпас“. Това гранично разположение е причина за изолираността на територията от 

активния живот от една страна и за запазване на естествените и характеристики от друга. 

Демографската прогноза за намаляване на населението и спадът на икономическата 

активност на населението са основните проблеми пред развитието на общината. 

Приоритетите на общински стратегии и планове и са насочени към стабилизиране на 

развитието чрез създаване на по-добри икономически и социални условия за хората, 

ограничаване на емиграционните процеси, стимулиране на раждаемостта, разкриване на 
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нови икономически дейности и работни места, повишаване на атрактивността за бизнес 

инвестиции и механичен прираст. 

В ОУПО се предвижда запазване на йерархията на урбанистичните центрове. 

Основният център е с. Макреш – общински център, концентриращ общественото 

обслужване и икономиката на територията, и вторичен център с. Раковица – разположен в 

срещуположния край на територията и осигуряващ частично основни обществени услуги, 

културна дейност и икономика. Двете населени места образуват основната урбанистична 

ос на развитие в територията и в най-вероятния сценарий на развитие в тях ще продължи 

да се концентрира икономическата дейност и общественото обслужване. Останалите 

населени места ще запазят чисто жилищните си функции и ще се обогатят с места за 

настаняване, свързани с туристическите дейности. Развитието на зона за рекреация при 

язовир Рабиша ще промени картината в района, като село Толовица ще придобие ролята на 

обслужващо селище и отправна точка към язовира. Това ще се отрази на развитието на 

търговията и обслужването, на транспорта и на туризма в селото. 

УРБАНИЗИРАНИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ  
Устройството на територията се осъществява съобразно устройствените схеми, 

общите и подробните устройствени планове. Като неразделна част на устройствените 

планове се изработват правила и нормативи за прилагането им, които се одобряват от 

компетентния орган едновременно с плановете. Урбанизираните територии в общината 

заемат приблизително 3% от общата и площ. Най-голям дял от територията заемат 

обработваемите земи – 50,5% и горите – 34,5%. Това съотношение на териториите 

обозначава и преобладаващия профил на общината като земеделски.  

Урбанизираните територии имат предимно жилищни функции. Повечето от селата 

са с равнинен терен и урбанизираните поземлени имоти за жилищно застрояване са 

сравнително големи по площ. Жилищното застрояване се състои от еднофамилни и 

двуфамилни сгради разположени свободно в поземлените имоти. Плътността 

назастрояване е не по-голяма от 40%. В с.Подгоре, което е разположено на хълмист терен 

и големината на поземлените имоти е по-малка, плътността назастрояване в някои имоти 

достига 50%. В обособените централни части на селата има застрояване с обществени 

сгради и публични пространства. За цялата територия на населените места показателите на 
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застрояване отговарят на тези за устройствена зона Жм – преобладаващо нискоетажно 

застрояване с височина до 10м, плътност на застрояване не по-голяма от 60% и 

коефициент на интензивност на застрояването до 1,2. Дворовете на къщите са богато 

озеленени, със зеленчукови градини и с много овощни дървета. Съществуващият сграден 

фонд е амортизиран, малка част от къщите са добре поддържани, част от тях се ползват за 

седмичен отдих.  

В периферията на селищата са разположени стопански зони и отделни обслужващи 

обекти на спорта и отдиха. Повечето от стопанските дворове на ТКЗС са с начин на трайно 

ползване „земеделска земя”, което не отговаря на действителното им ползване – те са 

застроени и имат изградена техническа инфраструктура, което ги прави подходящи за 

производствени и складови зони. Установена е необходимост от определяне на терени за 

спорт и за рекреационни дейности, както и за разширение на съществуващите гробищни 

паркове. 

С проектът за ОУПО се запазват границите на населените места, както и основното 

предназначение на терените в тях, като се предвиждат и нови устройствени зони с 

конкретно предназначение. Преобладаващата устройствена зона е Жм – жилищна 

устройствена зона за застрояване с малка височина до 10м, плътност на застрояване до 

60% и коефициент на интензивност на застрояването до 1,2. Необходимата озеленена 

площ е минимум 40%. Към урбанизираните територии се определят предимно 

производствени зони, разположени в зоната на бившите стопански дворове на ТКЗС, като 

целта е да се оползотвори максимално вече застроената земя. Част от стопанските 

постройки в тези терени са разрушени или в процес на рушене, други се експлоатират като 

селскостопански и складови сгради от земеделски производители. Определени са и нови 

терени за общински пазар и необходимото към него обслужване – като смесена 

многофункционална зона в с.Цар Шишманово. В селата Киреево и Цар Шишманово са 

определени терени за спортни обекти – игрища и спортни площадки. Предвидено е 

разширение на гробищните паркове в селата Макреш, Раковица, Подгоре, Киреево, Цар 

Шишманово и Вълчек и където е необходимо е предвиден транспортен достъп. При 

определяне на терените са спазени изискванията на Наредба №2 от 2011г.за ЗИГПППП на 

МЗ - теренът е с подходящ наклон и осигурен достъп до населеното място. При 
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определяне на площта на разширението са взети предвид нормите за малки и много малки 

села – по 4 кв.м/жител. 

В непосредствена близост до язовир Рабиша е обособена зона за рекреация с 

курортни функции, означена като Ок, представляваща селищно образувание. Язовирът е 

подходящ за водни спортове и риболов и в момента привлича туристи. Зоната е 

предвидена за застрояване с обекти на отдиха и вилни сгради, малки семейни хотели и 

заведения за хранене, къмпинг и съоръжения за спорт. Подходът към нея е през 

с.Толовица. Зоната е включена в културно – историческите туристически маршрути, които 

обхващат територията на община Макреш и на съседната Община Белоградчик. 

Втора рекреационна зона е предвидена в близост до Раковишкия манастир „Света 

Троица”, в непосредствена близост да бивш пионерски лагер. Зоната е предвидена за 

застрояване с обекти на отдиха – места за настаняване тип „семеен хотел” или „къща за 

гости” и заведения за хранене. Параметрите на застрояване и за двете курортни зони са: 

Плътност на застрояване до 40%; озеленена площ 50%, като половината от нея трябва да 

бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; Кинт. 0,8; височина на 

застрояването до 7,0м и височина до билото на покрива 10,0 м. При промяна на 

предназначението на група съседни поземлени имоти с обща площ над 30 дка в територия, 

предвидена с общ устройствен план за застрояване, се изработва и одобрява подробен 

устройствен план за цялата територия, което означава, че за осъществяване на 

мероприятията в новопредвидените селищни образувания е необходимо изработването на 

ПУП. 

Извънселищните територии запазват основното си предназначение по начин на 

трайно ползване – земеделски, горски, защитени и други територии. На територията на 

общината са защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040, 

„Западен Балкан” BG0002002, „Макреш” BG000521, „Видбол” BG000498, защитена 

местност „Раковишки манастир” и малка част от природна забележителност Пещера 

Магурата”.  

За терените, в които са разположени археологически обекти, са определени режими 

на устройствена защита „А” и „Б” съгласно изискванията на НАИМ към БАН и Наредба 

№7 за УТ, чл.35, а именно:  
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1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които 
биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като 
пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни 
работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 
коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м; 

Конкретно са определени следните зони: 

№ Регистрационна 

карта 

Населено 

място 

Режим на опазване и 

устройство 

1 0100086 с. Макреш Режим А 

2 0100087 с. Макреш Режим Б 

3 0100088 с. Макреш Режим Б 

4 10000094 с. Подгоре Режим А 

5 10000670 с. Макреш Режим Б 

6 10000671 с. Макреш Режим А 

7 10001172 с. Киреево Режим Б 

8 10001862 с. Макреш Режим А 

9 10001863 с. Макреш Режим Б 

10 10002218 с. Киреево Режим А 

 

В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и общинските 

пътища) в съответствие със Закона за пътищата могат да се изграждат търговски обекти, 

мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за поддържане 

на пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура. 

• Устройство на територии със специфични характеристики, нарушени 
територии, територии с превантивна устройствена защита, територии за 
активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия  

Според определенията на ЗУТ "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 
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специфична характеристика, чийто режим 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.  

Съгласно Закона за защитените територии (ДВ, №133/1998) в обхвата на Община 

Макреш се включват защитени територии от две категории ( природна забележителност 

и защитена местност): 

• Природна забележителност „Пещера Магурата” (с. Рабиша) – обявена със 

заповед №666/1960г. на МГ и разпореждане №1077/1961г. на ГУГ към МС с 

определяне на зона за лесопарк, определена като природна забележителност с 

пещерни образувания и праисторически археологически находки; със Заповед 

№РД-534/12.07.2007г. на МОСВ площта на ПЗ е увеличена на 834,768 дка.; през 

2001г. е реализиран проект за електрифициране и благоустрояване на пещерата; 

част от галериите се използват за отлежаване на вина; 

• Защитена местност „Раковишки манастир” – обявена за историческо място със 

Заповед No.3718 от 28.08.1975 г., бр. 79/1975 на Държавен 

вестник;  Прекатегоризация с защитена местност със Заповед No.РД-1082 от 

21.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник и промяна в площта на защитената 

местност - актуализация със Заповед No.РД-546 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на 

Държавен вестник. Обявяването е с цел опазване на територия с характерен 

ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата и 

предоставяне на възможност за туризъм. Режимът на дейности е: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед 

подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването да 

се извършва съгласно устройствения проект с максимално запазване на природната 

обстановка; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на 

други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, 
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както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната 

обстановка в тях; 

Защитена местност "Раковишки манастир" се намира на около 4 км. северозападно 

от с. Раковица. Манастирът е разположен на надморска височина от 858 м. под връх 

Черноглав в Западния Предбалкан. Представлява комплекс от 2 църкви, жилищни и 

стопански сгради.  

В обхвата на анализираната територия попадат части от следните защитени зони 

по НАТУРА 2000: 

• Защитена зона „Видбол“ по директива за местообитания с код BG0000498 обявена 

с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-498-122-

2007 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Запазване на 

естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

• ЗЗ Западна Стара планина и Предбалкан по директива за местообитания с 

код BG0001040 - Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен 

вестник 2-2-1040-611-2007 и Промяна в площта - увеличаване с Решение No.811 от 

16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник; за защита на местообитанията на 

букови гори, благуново-церови гори, полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик и др.; 

• ЗЗ Макреш – BG0000521 за защита на местообитанията на балканско-панонски 

благуново-церови гори и др.; Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на 

Държавен вестник 2-2-521-122-2007; 

• ЗЗ Западен Балкан – BG0002002 за защита на птиците (сред които белогръб 

кълвач, белоопашат мишелов, белошипа ветрушка, бухал, бял щъркел,горска 

чучулига); Заповед No.РД-119 от 09.02.2012 г., бр. 20/2012 на Държавен вестник 2-

1-2002-119-2012 и Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-68 от 

28.01.2013 г., бр. 10/2013 на Държавен вестник; Режим на дейности: 
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1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

3. Забранява се косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към 

центъра; 

4. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на 

електроенергия в горната граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, 

за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната 

процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се 

прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на 

електрическа енергия. 

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство. 

Защитените територии и защитените зони се устройват съгласно Закона за 

защитените територии (ДВ, №133/1998) и Закона за биологичното разнообразие и 

утвърдените планове за управлението им и/или заповеди за обявяването им. 

Защитените територии с културно-историческа защита по Закона за 

културното наследство на територията на Община Макреш включват: „Пещерата 

Магура“ . Границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на 

археологическия паметник на културата/НКЦ „Праисторическо, римско и средновековни 

селище, пещерата Магура/Рабиша“, с. Рабиша, общ. Белоградичк са определени с одобрен 

от Министъра на културата протокол на междуведомствена комисия от 22.05.2002г., 

назначена със Заповед N РД 09-158 от 11.05.2002г. на Министерството на културата 

/писмо N 5709/17.06.2002г. на НИПК/. 

Режимът за опазване на недвижимата културна ценност се определя с акта за 

нейното деклариране или за предоставяне на статут. С режима за опазване на недвижимата 

културна ценност се посочват териториалният обхват и предписанията за опазване на 

недвижимата културна ценност и нейната среда. Единичните и груповите недвижими 

културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии 

за опазване на недвижимото културно наследство, които се отразяват в общите и 
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подробните устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията. 

Териториалният обхват се определя от границите на недвижимата културна ценност и на 

охранителната й зона. Защитени територии са и археологическите обекти, намиращи се в 

земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата или под вода, като временните им 

граници и охранителни зони се определят с разрешението за теренно проучване. В ОУПО 

Макреш са отразени границите и режимите на ползване на НКЦ, за които има одобрени 

такива и за които са предоставени данни от съответните инстанции. За всички 

археологически паметници се прилага чл.79, ал.4 на  ЗКН. С правилата и нормативите за 

прилагане на ОУПО са определени параметрите за устройство на териториите с културно – 

историческо наследство. 

Санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична 

държавна собственост се устройват съгласно Закона за водите  и НАРЕДБА № 3 ОТ 16.10. 

2000Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ 

И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ. 

Санитарно-охранителните зони осигуряват физическа охрана на водоизточника 

и/или съоръжението; защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; 

гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните 

съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване; запазване на 

водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите 

поколения. 

Границите на СОЗ се определят и оразмеряват при условията и по реда на глава 

четвърта от Наредба №3. В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с които се 

забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават, 

увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на 

качеството и/или количеството на водите, непосредствено или като увредят елементите на 

околната среда. Охранителните режими за подземните води се разпростират и върху 

проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. и минералните, води. 
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Към момента по данни на БД”Дунавски район”, Плевен, на територията на Община 

Макреш са отразени определените СОЗ. 

Нарушени територии   

Съгласно данните за територията в Община Макреш няма налични нарушени 

територии. 

Терени за рекултивация 

Терените за рекултивация са участъците заети от депа за отпадъци или открити 

минни и добивни басейни, които след изчерпване на залежите подлежат на закриване. В 

общината има две държавни концесии – при кариера „Рафаело“ в землището на с. Киреево 

и концесионна площ „Лещака“ в землището на с. Раковица. 

Съгласно договорите концесионерът е длъжен да изготви и представи на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството проект за рекултивация на концесионната 

площ, съгласуван с компетентните органи, в чието съдържание следва да се посочи 

размерът на необходимите парични средства за извършване на заложените мероприятия в 

него; проектът да предвижда етапна рекултивация; проектът за рекултивация става 

неразделна част от концесионния договор. 

"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. За територията не са определени подобни 

територии. 

• Територии с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита 

Наводнения 

Наводненията спадат към предвидимите природни бедствия, които нанасят тежки 

негативни последици върху живота и здравето на хората, както и върху селищната, 

транспортната, техническата и социалната инфраструктура. Наводненията са 

първостепенна опасност  за района на България. Сред най-често срещаните причини за 

появата им са количеството и интензивността на валежите, характера на релефа и 

постилащата повърхност. Територията на Община Макреш се характеризира с нисък риск 

от наводнения. Въпреки това е необходимо редовното проследяване и почистване на 
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речните корита за предотвратяване образуването на бентове. Заливаемата ивица на реките, 

както и ивицата от 15м от двете страни на реката извън населените места са зони с 

превантивна устройствена защита и подлежат на защитни мероприятия и контрол. 

Защитата от вредното въздействие на водите включва: защита от наводнения, защита на 

леглата и бреговете на реките от ерозия, защита от опасно повишаване или понижаване 

нивото на подземните води, защита на водосборните басейни от водна ерозия, защита от 

изкуствен самоизлив на подземни води. Защитата е оперативна и постоянна. Оперативната 

защита се осъществява при наводнения и природни бедствия, причинени от води, и се 

ръководи от органите на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. 

Оперативната защита се осъществява в съответствие с авариен план за действие. 

Аварийните планове се изработват от собствениците или ползвателите на 

водностопанските системи и хидротехнически съоръжения и се съгласуват с органите на 

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Органите на 

Министерството на държавната политика при бедствия и аварии могат да предписват 

актуализиране на аварийните планове. Постоянната защита включва: изграждане и 

поддържане на диги и други хидротехнически и защитни съоръжения, което е ангажимент 

на собственика; създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 

предупреждения, което е ангажимент на държавата; регулиране нивото на подземните 

води при опасното им повишаване или понижаване и дейности за защита на водосборните 

басейни от водна ерозия – ангажимент на съответната басейнова дирекция; поддържане 

проводимостта на речните легла, което се извършва по нареждане на областния управител. 

За защита от вредното въздействие на водите се забранява: 

1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 

крайбрежните заливаеми ивици; 

2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и 

прагове, без съответното разрешително; 

3. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; 

4. извършването на строежи над покритите речни участъци; 

5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха 

увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

По дигите се забранява: 
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1. преминаването с превозни средства извън определените за това места; 

2. обработването и нарушаването на повърхността им; 

3. поставянето на стълбове или знаци; 

4. засаждането на дървета и храсти; 

5. преминаването на домашни животни извън определените за това места; 

6. строеж на кладенци или рибарници; 

7. изхвърляне на отпадъци и други материали и предмети. 

Хидротехническите и защитните съоръжения се поддържат от собственика или 

ползвателя им, освен ако в разрешителното за ползване или в договора за концесия не е 

уговорено друго. 

Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в 

границите на населените места са публична общинска собственост и подлежат на контрол 

и мероприятия по изграждане, поддръжка и наблюдение, което е ангажимент на 

общинската администрация. 

Забранява се разполагането на нови жилищни и вилни сгради и стопански 

постройки в заливаемите тераси на реките. Басейновите дирекции уведомяват органите, 

издаващи разрешение за строеж на жилищни, вилни и стопански постройки, за 

местоположението и обхвата на крайбрежните заливаеми ивици на реките. 

Свлачища  

На територията на Община Макреш са регистрирани 9 бр. свлачища, чието 

местоположение е отразено в графичния материал с координати по данни на „Геозащита” 

Плевен. Свлачищата са с идентификатори VID25.72638.01, VID25.72638.02, 

VID25.72638.03, VID25.72638.04, VID25.72638.05, VID25.72638.06, VID25.72638.07, 

VID25.72638.08, VID25.72638.09  – с. Толовица. Основни геотехнически характеристики 

на свлачищата са класът и групата им, но значение при избора на комплекса от геозащитни 

мероприятия има и тяхната категория. 

Терените на свлачищата подлежат на постоянно наблюдение за активни процеси и 

провеждане на геозащитни мероприятия съгласно Наредба №12 от 2001г. за проектиране 

на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.  
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Горски пожари 

Горските територии в границите на общината, която е част от Област Видин, са 

класифицирани с висок риск от горски пожари, съгласно данни на ИАГ към МЗХ и 

извършената оценка на риска от горски пожари: 

Превантивните мерки за опазване и защита на горските територии от пожари са подробно 

описани в изработения план за противопожарно устройство, който е част от 

горскостопанския план или лесоустройствен проект на ДГС Белоградчик. Условията и 

редът за защита на горските територии от пожари се определят с НАРЕДБА № 8 ОТ 11 

МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ 

ПОЖАРИ. Изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита на 

горските територии от пожари се организира и осъществява от: 

1. държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и техните 
териториални поделения - държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни 
стопанства (ДЛС) - в горски територии - държавна собственост, както и в такива, 
предоставени им за управление - за тяхна сметка; 

2. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - в горските територии и 
земите от защитените територии - изключителна държавна собственост по смисъла на 
Закона за защитените територии, за сметка на неговия бюджет; 
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3. учебно-опитните горски стопанства (УОГС) - в управляваните от тях горски 
територии, както и в такива, предоставени им за управление - за тяхна сметка; 

4. общините - в горски територии - общинска собственост, както и в такива, 
предоставени им за управление - за сметка на общинския бюджет; 

5. собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии извън 
посочените в т. 1 - 4, на гори в земеделските територии и на обекти във или в близост до 
тях - за тяхна сметка. 

Органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

(ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните работи (МВР) осъществяват своите 

правомощия по предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидиране на пожари в 

горските територии съгласно Закона за МВР (ЗМВР) и Правилника за прилагане на ЗМВР. 

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), нейните структури и специализирани 

териториални звена контролират изпълнението на действията, мерките и мероприятията, 

както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари. 

Държавните предприятия по чл. 163 ЗГ чрез ДГС/ДЛС и УОГС, МОСВ, както и 

общинските и частни горски структури организират система за своевременно откриване на 

пожари в горските територии, създават организация и участват в тяхното гасене. 

Противопожарното устройство на горските територии включва проектирането на 

система от лесовъдски, лесокултурни, лесотехнически и други мероприятия, наречени 

общо противопожарни мероприятия, с цел предотвратяване възникването на пожар в 

горските територии, ограничаване на тяхното развитие и разпространение и осигуряване 

на условия за своевременното им откриване и успешно гасене. В плановете 

противопожарните мероприятия се залагат по вид, обем и параметри, утвърдени с планове 

на дейностите за опазване на горските територии от пожари. Собствениците и/или 

ползватели на сгради и постройки осигуряват и поддържат минерализована ивица с 

широчина не по-малко от 3 м, която отделя имотите им от горските територии. Лицата, 

стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горски територии, изпълняват 

следните противопожарни мерки и изисквания към пътищата и местата за спиране и 

паркиране на превозни средства: 

1. поддържат чисти от сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали 

банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа; 
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2. провеждат санитарни противопожарни мероприятия съгласно изискванията на 

утвърдените планове за дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и 

програми, както и в плановете за управление на защитените зони и защитените територии 

покрай пътищата от пътната мрежа и местата за спиране и паркиране; 

3. извършват мероприятията по т. 1 и 2 покрай горските пътища; 

4. отделят местата за паркиране от околните площи с минерализована и/или 

санитарна ивица, с параметри, определени в плановете за дейностите по опазване от 

пожари, горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на 

защитените зони и защитените територии. 

Частите от насажденията покрай пътищата от пътната мрежа и горските пътища се 

стопанисват и поддържат по начин, определен с изискванията на утвърдените планове за 

дейностите по опазване от пожари, горскостопански планове и програми, както и в 

плановете за управление на защитените зони и защитените територии. 

Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали върху 

пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната широчина. Не се 

допуска оставянето на остатъци от сечта на горите на разстояние, по-малко от 20 м от 

краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските 

пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на платната на останалите 

автомобилни пътища.  

Местата за палене на огън в горските територии се определят в съответствие с 

предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в горскостопанските 

планове и програми, както и в плановете за управление на защитени територии и на 

защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник (язовир, река, ручей и 

др.). На определените места се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за палене на 

огън". Местата представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като: 

1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или се 

вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му; 

2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко 

от 1 м; 
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3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не 

надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от 

височината му. 

Лицата, собственици или стопанисващи гробищни паркове, сметища, депа за 

отпадъци и други обекти, граничещи или изградени в горските територии, са длъжни да 

изпълняват следните изисквания за пожарна безопасност: 

1. ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не по-

малка от 1,5 м гробищните паркове, сметищата, депата за отпадъци и други обекти, 

граничещи или изградени в горските територии;  

2. осигуряват от външната страна на оградата минерализована ивица с широчина не 

по- малко от 2 м, която се поддържа в постоянна изправност. 

Преди настъпване на пожароопасния сезон електроснабдителните и 

електроразпределителните дружества извършват санитарни мероприятия по събиране 

и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса и на другите горими 

материали в просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските 

масиви. Горимите материали от сечта се изнасят на разстояние не по-малко от 5 м от 

краищата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии през горските 

масиви. Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали в просеките 

на въздушните електропроводни линии. 

Забранява се оставянето на изсечена храстова растителност, клони и треви в 

просеките на въжените линии и лифтовете за транспорт на хора и материали (включително 

дългометражните горски въжени линии) и за другите линейни обекти с постоянен 

характер, минаващи през горски територии. 

Земеделските култури и трайни насаждения, разположени в горските територии или 

граничещи с тях, се ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 м, 

изградена в територията за земеделско ползване. Не се допуска натрупването на остатъци 

от земеделски култури на разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби 

фуражи на разстояние, по-малко от 50 м от границите на горските територии. 

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение са показани на 
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специализираните схеми към ОУПО за съответните мрежи. Означени са сервитутните 

ивици и охранителните зони. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската 

пътна мрежа и общинските пътища) в съответствие със Закона за пътищата могат да се 

изграждат търговски обекти, мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и 

съоръжения за поддържане на пътищата и подземни проводи на техническата 

инфраструктура. 

Територии с публична държавна и с публична общинска собственост и режим 

на тяхното устройство. 

Териториите с публична държавна собственост са териториите с водни обекти – 

реки, езера и изкуствени водоеми, както и участък покрай държавната граница, който по 

вид на земята представлява горска територия. Собствеността върху имоти - публична 

държавна собственост, не подлежи на възстановяване. Върху имотите могат да се 

учредяват концесии при условията на Закона за държавната собственост и Закона за 

концесиите, при условие, че се използват съобразно предназначението им. С ОУПО 

Макреш не се предвижда промяна на предназначението и на устройствато на поземлени 

имоти публична държавна собственост. 

Териториите с публична общинска собственост са терените заети от общинската 

пътна мрежа и от някои полски пътища, терени за гробищни паркове и за спортни игрища. 

С общия устройствен план е предвидено увеличаване на терените за гробища, обособяване 

на зони за спорт и атракции и реконструкция на участъци от съществуващи пътища, 

общинска собственост. 

 

Табл.  33. Новопредвидени устройствени зони ОУПО Макреш 

Номер на поземлен имот 

Начин на 
трайно 

ползване по 
КВС 

Площ в 
ха 

Устройст
вена зона 

(УЗ) 

Имотът 
попада в ЗЗ Землище 

 62044.243.3 Естествени 
ливади 1,14 2 Ок  Не попада 

 
с. 

Раковица 
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Части от 72638.75.50, 72638.75.60, 
72638.75.70,72638.75.80, 
72638.75.90, 72638.75.100, 
72638.75.110, 72638.75.120, 
72638.75.130, 72638.75.140, 
72638.75.151, 72638.75.470, 
72638.75.480, 
72638.75.490, 72638.75.500, 
72638.75.510, 
72638.75.520, 72638.75.530, 
72638.75.540, 
72638.75.551, 72638.75.552, 
72638.75.560, 
72638.75.570, 72638.75.590, 
72638.75.600, 
72638.75.610, 72638.75.620, 
72638.75.980, 
72638.75.170, 72638.75.180, 
72638.75.190 

Ниви (орна 
земя) 13,59 1 Ок Не попада с. 

Толовица 

83363.70.20, 83363.70.30, 
83363.70.40, 83363.70.50, 
83363.70.60, 83363.70.150, 
83363.70.72, 83363.70.73, 
83363.70.74, 83363.70.90, 
83363.70.110, 83363.70.120, 
83363.70.133, 83363.70.134, 
83363.70.140,  83363.0.55 

Пасища, мери, 
Стопански 
дворове и 

производствени 
бази на селското 

стопанство, 
Производство на 
електроенергия 

Стопански 
дворове, 

Полски пътища 

7,49 1 Пп Не попада 
с. Цар 
Шишмано
во 

46245.270.2, 46245.270.3, 
46245.270.4, 46245.270.5, 
46245.270.6, 46245.270.7, 
46245.270.24, 46245.270.36, 
46245.270.9, 46245.270.10, 
46245.270.12, 46245.270.13, 
46245.270.14, 46245.270.16, 
46245.270.17, 46245.270.18, 
46245.270.21, 46245.270.22, 
46245.270.25, 46245.270.30, 
46245.270.32, 46245.270.33, 
46245.270.35, 46245.270.8, 
46245.270.26, 46245.270.27, 
46245.270.28, 46245.0.711 
  

Пасища, мери,  
Други 

територии, заети 
от селското 
стопанство,  
Ниви (орна 

земя), 
Стопански 
дворове, 

Полски пътища 
 
 
 
 

18,14 4 Пп Не попада с. Макреш 

36885.37.13, 36885.37.14, 
36885.37.21, 36885.37.22, 
36885.37.170 

НИВИ (ОРНА 
ЗЕМЯ), 

Стопански 
дворове, 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

6,3 1 Пп Не попада с. Киреево 

36885.142.10, 36885.142.100, 
36885.142.20, 36885.142.30, 
36885.142.40, 36885.142.50, 
36885.142.51, 36885.142.60, 
36885.142.70 

Ниви (орна 
земя) 2,8 1 Пч Не попада с. Киреево 
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36885.112.53, 36885.112.54 Естествени 
ливади 2,95 1 Са Не попада с. Киреево 

83363.68.100, попада в части от 
населеното място 

Територии, 
заети от 

населени места, 
Пасища, мери 

3,16 1 Са Не попада 
с. Цар 
Шишмано
во 

83363.67.11, 83363.68.100, 
83363.0.395  

Пасища, мери, 
Полски пътища 1,26 1 Смф Не попада

  

с. Цар 
Шишмано
во 

46245.156.10 Ниви (орна 
земя) 1,75 2 Тгп 

BG0000498 
Видбол / SCI 

И 
BG 0000521 
Макреш/SCI 

с. Макреш 

62044.43.35 Пасища, мери 1.75 2 Тгп Не попада с. 
Раковица 

56980.15.61 Ниви (орна 
земя) 0.69 2 Тгп 

0,249ha 
попадат в  

BG0000498 
Видбол / SCI 

 

с. Подгоре 

36885.84.252 Пасища, мери 0,90 2 Тгп Не попада с. Киреево 

83363.72.160, 83363.0.317 
Ниви (орна 

земя) , 
Полски пътища 

0,24 2 Тгп Не попада 
с. Цар 
Шишмано
во 

12557.28.210, 12557.28.220 Ниви (орна 
земя) 0,39 2 Тгп Не попада с. Вълчек 



 

 
 
Фиг. 32. Синтезен чертеж ОУПО Макреш



ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Общинският бюджет на община Макреш не е в състояние да задоволи всички 

нужди свързани с ремонт, рехабилитация и поддържане на общинската улична и пътна 

мрежа. Необходимо е да се потърси възможност за изготвяне инфраструктурни проекти за 

населените места, както и за общинските пътища и кандидатства за европейско 

финансиране. 

Относно републиканската пътна мрежа тенденция е финансиране приоритетно  на 

проекти за рехабилитация и ново строителство на магистрали, първокласни  и второкласни 

пътища,  по третокласните пътища, които са около 30% от републиканската пътна мрежа 

се заделят средства само за изкърпване на настилките и тяхното състояние според 

квалификациите на Агенция „Пътна структура“ е „лошо“ и за рехабилитация ще са 

необходими значителни средства, които държавния бюджет в близко време не може да си 

позволи. 

Следва да се осъществи: 

 Изпълнение на обект Рехабилитация основен ремонт на Път III-1403 от км0+000до 

км.15.60/ от с. Макреш включително до с. Подгоре; 

 Изпълнение на обект Рехабилитация основен ремонт- път-ПътIII-1401 в отсечката 

Киреево-Раковица-Подгоре; 

 Продължи благоустрояването на населените места. 

 Да се реализира Общинската транспортна схема като се направи проучване на 

пътнико потока и ефективността на линиите, и при необходимост да се извършат 

корекции. 

 Да се изследва възможността за трудови пътувания на жителите на община 

Макреш, които работят във Видин, както и възможността ученици от VII-XII 

класове да живеят в община Макреш и да учат във Видин. 

Съгласно прогнозата по отношение развитието на транспортната инфраструктура в 

предварителния проект на ОУПО Макреш са предвидени следните проектни трасета:  

 от с. Толовица на юг към яз. Рабиша, който преминава в територията на 

съседната община Белоградчик; 
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 проектно трасе за осигуряване на транспортна достъпност до гробище в 

землището на с. Киреево; 

 проектно трасе за достъп до гробище в землището на с. Вълчек.  

 
Фиг. 33. Проектно трасе в землището на с. Толовица 
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Фиг. 34. Проектно трасе в землището на с. Киреево 
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Фиг. 35. Проектно трасе в землището на с. Вълчек 

ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА  

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

Водопотреблението се прогнозира от развитието на населението с основната 

хипотеза, че индивидуалното битово потребление, ще се приближи от 113 л/ж/ден до 

стандартната стойност от 150 л/ж/д. 
Табл. 34. Вода за битови нужди до 2030 г. спрямо демографска прогноза на община Макреш  

Община Макреш 2011 2015 2020 2025 2030 

Общо население 1575 1438 1099 761 422 

Спец.в.к-во- л/ж/д 123 113 125 137 150 

Консумация-м3/г. 70921 59226 50142 38054 23105 

На практика водопотреблението ще се влияе от няколко фактора. Населението в 

България намалява главно поради икономически причини. Общата тенденция в света е че 

за 30 години населението е станало от 3,5 милиарда на 7,0 милиарда. Тенденцията с 

увеличаване на емигрантите в Европейския съюз който е пренаселен, рано или късно ще 

стигне и до нас.  



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 187 

В проекта на ОУП са дадени примерни места за разполагане на ПСОВ, които биха 

се изградили в бъдеще: 

1. с. Макреш – ПСОВ модулна за 400 човека и канализационна мрежа. 

2. с. Подгоре – ПСОВ модулна за 200 човека и канализационна мрежа. 

3. с. Цар Шишманово – ПСОВ модулна за 100 човека и канализационна мрежа. 

Това обхваща 80 % от населението на общината съобразено е че питейната вода 

за с. Цар Шишманово, с. Макреш , с. Вълчек е от сондажи в непосредствена 

близост до река Витбол и изграждане на ПСОВ определено ще подобри 

качествата на питейната им вода и ще намали максимално екологичните 

проблеми в района. 

ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Съществуващата електрически подстанция има възможност за развитие на мрежа 

средно напрежение с използване на кабелни или въздушни линии.  

Развитието на мрежа средно напрежение се предвижда с изграждане на нови 

въздушни и кабелни линии 20 kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят 

с техническите проекти по реда на ЗУТ. 

За бъдещите развитие на новата вилна зона, ще се предвидят нови трансформаторни 

постове, като броя и разположението им ще бъдат съобразени с цялостните проекти за 

съответната зона. 

ЧЕЗ имат възможност за развитие и на мрежата НН за захранване на битови 

потребители и малки предприятия, като развитието на мрежата зависи изцяло от проектите 

за новоприсъединяване. 

Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата 

улична осветителна мрежа на територията на общината е в много лошо техническо 

състояние. Уличното осветление е основно перо от месечните разходи за всички малки 

общини. За да се оптимизират разходите, трябва да се направи подробен анализ на 

съществуващата мрежа. 

ДЕПА ЗА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ 

С използването на Регионалното депо, община Макреш ще постигне все по-добри 

резултати по въпросите на управлението на отпадъците. Ще следва затваряне и 
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рехабилитация на някои от най-старите и замърсени депа за отпадъци, възстановяване на 

площи, използвани за депониране на отпадъци, подобряване състоянието на околната 

среда в региона, подобряване здравето на хората, живеещи в общините, обслужвани от 

депата, намаляване на замърсяването на подпочвените води и почвите, както и 

ограничаване на потенциалните щети върху биоразнообразието в региона. 

 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА  
 
Табл. 35. Баланс на територията според опорен план и ОУПО Макреш   
 

Баланс на територията Опорен план ОУПО 
Увеличе

ни 
Намале

ни 
Територии с общо 
предназначение Ха % Ха % Ха Ха 

Водни площи 230,489 1,01% 230,489 1,01%     
Горски земи 22,958 0,10% 22,958 0,10%   0,002 
Гробищен парк 6,075 0,03% 11,798 0,05% 5,723   
Жилищни функции 624,335 2,72% 623,212 2,72%   1,118 
Комунално обслужване и 
стопанство 0,288 0,00% 0,288 0,00%   0,002 

Необработваеми земи 1 835,685 8,01% 
1 

805,767 7,88%   29,920 

Обработваеми земи - ниви 11 573,373 50,49% 
11 

551,270 
50,40

%   22,098 

Обработваеми земи - трайни 
насаждения 137,050 0,60% 137,050 0,60%     

Обществено-обслужващи функции 1,203 0,01% 1,203 0,01%     
Озеленяване, паркове и градини 0,175 0,00% 0,175 0,00%   0,005 
Производствени дейности 64,324 0,28% 89,640 0,39% 25,316   
Рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони 0,811 0,00% 15,550 0,07% 14,739   

Складови дейности 0,836 0,00% 0,836 0,00%   0,004 
Спорт и атракции 3,580 0,02% 9,686 0,04% 6,106   

Стопански гори 7 890,751 34,43% 
7 

890,751 
34,43

%   0,002 

Територии за възстановяване и 
рекултивация 21,119 0,09% 21,119 0,09%   0,004 

Техническа инфраструктура 24,463 0,11% 24,463 0,11%     
Транспорт и комуникации 483,490 2,11% 483,490 2,11%     
Смесени многофункционални 
дейности 

                          
-        0,00% 1,258 0,01% 1,258   

  22 921,004 100,0% 
22 

921,004 
100,0

% 53,14 53,14 
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X. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО МАКРЕШ  
 
ГЛАВА I   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Общият устройствен план на Община Макреш обхваща цялата територия на 
общината в административно – териториалните и граници, всички населени места в 
общината и техните землища, и е основа за цялостното и териториално устройство. 

Чл.2. (1) Главна цел на ОУПО Макреш е създаването на планова основа за пространствено 
и функционално развитие на общата структура на територията, предмет на плана, и 
постигане на хармонично единство на урбанизираните структури, съществуващите 
природна и антропогенна среда и специфичните социално-икономически условия. 

(2) Устройството на територията на Община Макреш осигурява условия за развитието на 
устойчиво земеделие, конкурентоспособна икономика, съхранена околна среда и добри 
условия за живот. 

Чл.3. (1) С правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Макреш се определят 
правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и устройствени 
зони на територията на общината, с оглед на нейното ефективно устойчиво развитие и 
създаването на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. 

(2) Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Макреш, текстовата част от плана и 
графичните материали към него, включително схемите, са неразделна част от плана. 
Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Макреш са изработени при спазване на  
разпоредбите на приложимата действаща нормативна уредба от по-високо ниво и отчитане 
на конкретните дадености и условия на територията. 

Чл.4. (1) Предвижданията на ОУПО Макреш, с които се определят общата структура и 
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на 
техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-
историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 
планове.  

(2) При прилагането на ОУПО Макреш за създаване на подробни устройствени планове 
правилата и нормативите, определени в Наредба №7 за правила и нормативи за устройство 
на отделните видове територии и устройствени зони, се спазват чрез конкретните 
стойности, определени от плана, а когато не са определени такива, се спазват правилата и 
нормативите в установената стойност или диапазон съгласно в наредбата. 

(3) Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство. 

ГЛАВА II  УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И 
ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ 
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РАЗДЕЛ I  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.5. (1)  С ОУПО Макреш се определят следните територии с основно предназначение 
съгласно чл. 7 от ЗУТ: 

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 
2. земеделски територии; 
3. горски територии; 
4. защитени територии; 
5. нарушени територии за възстановяване 
6. територии заети от водни обекти 
7. територии на транспорта 

(2) Границите и обхватът на териториите по ал. 1 се определят в съответствие с наличното 
предназначение на териториите (фактическото им ползване) и в съответствие с 
предвиждането на общия устройствен план. 

(3) Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да 
бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон. 

Чл.6. (1)  С ОУПО се определя най-общ режим на устройство, който се изразява с цели, 
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, застрояване и развитие на 
териториите. Конкретното предназначение на поземлените имоти и границите на 
новопредвидените територии за урбанизация се определят с подробен устройствен план, 
обхващащ цялата територия. 

(2)  Промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване 
се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при условията и по 
реда на Закона за устройство на територията. 

Чл.7. С ОУПО Макреш се определят следните видове устройствени зони в урбанизираните 
територии: 

1. Жилищни зони с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м (Жм); 
2. Предимно производствени зони (Пп) ; 
3. Чисто производствени зони (Пч) ; 
4. Зони за обществено озеленяване и конкретно предназначение за гробищни паркове 

(Тгп); 
5. Зони за спорт и атракции (Са); 
6. Зони за рекреация и курортни дейности (Ок); 
7. Смесена многофункционална зона (Смф); 

РАЗДЕЛ II  ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО В ОТДЕЛНИТЕ 
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

II.1. УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ 
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Чл.8. (1)  Територията на всички населени места в Община Макреш се определя като 
жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 м (Жм) 

(2)  В бруто площта на жилищните зони по ал. 1 са включени: жилищни терени 
(урегулирани жилищни имоти), терени (урегулирани имоти) за обществени и обслужващи 
сгради, терени за улици и паркинги и терени (урегулирани имоти) за обществени 
озеленени площи. 

Чл.9. Урегулирането на поземлените имоти в жилищните устройствени зони става чрез 
подробни устройствени планове, изработени при спазване на изискванията на ЗУТ и 
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони . 

Чл.10. В жилищните устройствени зони освен урегулирани поземлени имоти с жилищни 
функции, отделни поземлени имоти могат да се урегулират с устройствен план за 
нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни 
дейности; 

2. магазини и заведения за хранене; 
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 
4. обществени озеленени площи; 
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили. 
6. административни и делови сгради; 
7. хотелски сгради; 
8. занаятчийски работилници; 
9. сгради за безвредни производствени дейности; 
10. бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

Чл.11. (1) Урегулираните имоти в жилищните устройствени зони се устройват и застрояват 
по следните нормативи и правила: 
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височина до 
10 м 

растителност 

 

(2)  Ограниченията за максимална височина на застрояването и Кинт не се прилагат за 
спортни, култови и религиозни обекти и съоръжения и обекти от системата на културата – 
читалища, театри, музеи и други подобни, попадащи в границите на жилищните зони. 

 

II.2. УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.12. (1) Производствените територии са предназначени за устройство и застрояване 
предимно със сгради и съоръжения за производствени и складови дейности, включително 
в областта на селското стопанство.  

(2) Производствените зони се устройват съгласно изискванията на чл.24, 25 и 26 от 
Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. 

Чл.13. (1) Производствените устройствени зони според допустимостта за съчетаване на 
дейности се отнасят към следните разновидности на производствена устройствена зона 
(П): 

1. чисто производствена (Пч), която се застроява само с производствени, складови и 
обслужващи сгради и съоръжения; 

2. предимно производствена (Пп), която се застрояват предимно с производствени, 
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. В тях не се 
допускат производства с вредни отделяния. Допуска се изграждане на жилищни сгради и 
общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, 
хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и 
сгради на научно-експериментални бази към предприятията. 

(2) При възникнала необходимост се допуска в предимно производствена зона (Пп) да се 
обособят група урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение 
„високотехнологична производствена зона” (Пс), в които да се изграждат предприятия с 
високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научно-
експериментална иновационна дейност, административни и делови сгради и офиси, 
изложбени зали, жилищни сгради и общежития за изследователи, преподаватели и 
работещи в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене и битово 
обслужване, хотели, здравни заведения, спортни и атракционни обекти, озеленени площи. 

Чл.14. Урегулираните имоти в производствените устройствени зони се устройват и 
застрояват по следните нормативи и правила: 
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Пс 50 - 1,5 40 

 

II.3. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

Чл.15. (1) Устройствените зони за рекреационни и спортни дейности са от тип „курорт” и 
се обособяват като селищни образувания, разположени извън населените места (Ок) 

(2) В границите на устройствените зони за рекреационни и спортни дейности се отреждат 
терени и се урегулират имоти, в които могат да се изграждат: 

1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 
санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 

2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 

3. сгради за общественообслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за 
хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и 
др.п.; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни 
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, 
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 
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5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 

6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 
площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 
пристанища и др.п.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, ремонтни 
работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, мрежи на 
техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, помпени 
станции, пречиствателни станции и др.п. 

Чл.16. Устройствените зони за рекреация и спорт се устройват и застрояват по следните 
нормативи и правила: 
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II.4. УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.17. Зелената система на Община Макреш включва обществените озеленени площи, в 
т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски 
паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и 
разсадници. При устройството на зоните за озеленяване в населените места се спазват 
изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. 

Чл.18. (1) Извън границите на населените места и селищните образувания се определят 
зони за обществено озеленяване с конкретно предназначение за гробищен парк (Тгп) 

(2) В зоната се допуска разполагане на религиозни обекти, мемориални обекти (надгробни 
паметници и плочи) и спомагателни и обслужващи постройки, чиито функции са пряко 
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свързани с предназначението на терена на чиято обща застроена площ е по-малка или 
равна на 1% от площта на терена. 

II.5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Чл.19. (1) Устройствените зони за спорт и атракции (Са) са предназначени за изграждане 
на покрити и открити обекти за спортни дейности в населените места, в т.ч. обектите за 
професионален и масов спорт, описани в §5, т.68 а) от Допълнителни разпоредби на ЗУТ, с 
необходимата за функционирането им техническа инфраструктура. 

(2) Устройствените зони за рекреация и спорт се устройват и застрояват според 
конкретното предназначение на обекта, без ограничения за плътност на застрояването, 
интензивност на застрояването и височина на застрояването. Минималната озеленена 
площ заема 20% от площта на поземления имот и една трета от нея се осигурява за висока 
дървесна растителност. 

II.6. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Чл.20. (1)  Устройството на зоните за обществено обслужване се осъществява при спазване 
на изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони. 
 (2)   С устройствените планове обектите за обществено обслужване се предвиждат във: 
1. жилищните, производствените, курортните, вилните и смесените територии като 
отделни обекти в урегулирани имоти с обслужващо значение за съответната територия; 
2. самостоятелни територии за научни, учебни, здравни, търговски и други комплекси с 
обслужващо значение за целия град. 
 
II.7. УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.21. (1) Смесените многофункционални зони се устройват в населените места от 
общината независимо от вида им, за да осигурят възможност за развитие на различни 
дейности, които не попадат в обхвата на другите устройствени зони; означени са като 
Смф. 
(2)   Смесените многофункционални зони са предназначени за застрояване с: 
1. административни и делови сгради; 
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени 
дейности; 
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси; 
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение; 
5. хотели и заведения за хранене и развлечения; 
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; 
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки 
автомобили; 
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8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 
9. обществени паркинги. 

(3)  В смесените многофункционални зони задължително се осигуряват необходимите 
места за гариране и/или паркиране в границите на поземления имот и съгласно 
изискванията на чл. 43, ал. 1 ЗУТ. 
 
Чл.22. Смесените многофункционални зони се устройват и застрояват по следните 
нормативи и правила: 
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II.6. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО 

Чл.23. Територии с културно-историческо наследство са: 

1. териториите със статут на групови паметници на културата, както и териториите на 
паметници на парковото и градинското изкуство, културни ландшафти и исторически 
места, определени при условията и по реда на ЗПКМ; 

2. обособените територии в границите на населените места, съдържащи урегулирани 
имоти с паметници на културата; 

3. охранителните зони на паметниците на културата - единични и групови, определени по 
реда на ЗПКМ. 

(2) С ОУПО Макреш са определени териториите и охранителните зони на културно-
историческото наследство съобразно разпоредбите на ЗПКМ. 

(3) Не се допуска промяна на предназначението на поземлени имоти с културно – 
историческо наследство. 
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Чл.24. Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 
изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 

1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които 
биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като 
пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни работи, 
дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока коренова 
система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м; 

 

РАЗДЕЛ III  УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В 
ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ, ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Чл.25. (1) В землищата извън границите на населените места и селищните образувания 
устройството и евентуално застрояването на отделни поземлени имоти или групи от имоти 
се допуска при спазване на изискванията на приложимата действаща нормативна уредба и 
ако за тези имоти е одобрен подробен устройствен план по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ. 
(2) С ОУПО Макреш не са определени конкретни поземлени имоти или групи от имоти, за 
които се допуска застрояване и промяна на предназначението на земеделската земя за 
неземеделски нужди, с което не се поставят ограничения при поява на необходимост от 
промяна на предназначението на земеделска земя, тя да бъде реализирана при спазване на 
приложимата действаща нормативна уредба и правилата и нормативите за прилагане на 
ОУПО Макреш. 
 

Чл.26. При условията на чл.25 в землищата извън границите на населените места е 
възможно да се изграждат: 

1. селскостопански обекти; 

2. горскостопански обекти; 

3. промишлени и складови обекти; 

4. транспортни обекти и съоръжения; 

5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

6. рекреационни и туристически обекти; 

7. спортни обекти и съоръжения; 

8. търговски и обслужващи обекти; 
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9. здравни обекти; 

10. обекти със специално предназначение; 

11. историко-мемориални обекти. 

12. по изключение обекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности 

Чл. 27. (1) В земеделски територии за изграждането на обекти по чл.26 е необходима 
промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на 
Закона за опазване на земеделските земи на основание предвиждане на устройствен план. 
Без промяна на предназначението на земеделската земя могат да се изграждат обекти, 
чиито функции са съвместими с предназначението на имотите. 

(2) С ОУПО се установява режим на превантивна защита, с който се запазва фактическото 
им ползване, без да се влошават техните качества, за следните земеделски територии: 

1. земеделските земи от І-ва до V-та бонитетна категория включително, заедно с 
прилежащите полезащитни горски пояси; 

2. земеделските земи с трайни насаждения; 

3. земите, заети от ливади, пасища и мери; 

4. земеделски земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологичното 
разнообразие. 

(3) Промяна на предназначението на поземлени имоти в териториите по ал. 2 се допуска по 
изключение за: 

1. изграждане на обекти на транспортна и друга техническа инфраструктура и на 
комуналното стопанство, включително хидромелиоративни мрежи и съоръжения, свързани 
с тяхната експлоатация; 

2. разширение на гробищни паркове или за нови гробищни паркове; 

3. изграждане на полезащитни и ветрозащитни пояси; 

4. изпълнение на дейности и строителство, свързани с опазването и експонирането на 
обекти на недвижимото културно наследство. 

(4) Допусканията по ал. 2 за земеделски територии, попадащи в обхвата на защитени зони 
по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са приложими, доколкото не противоречат 
на плана за управление на съответната защитена зона, заповедта за обявяване и 
стандартния формуляр. 
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Чл.28.  В горски територии за изграждането на обекти по чл.26 е необходима промяна на 
предназначението и изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на 
основание предвиждане на устройствен план. Без промяна на предназначението на земи от 
горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с 
горскостопанската дейност. 

Чл.29. В нарушени територии се провеждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и 
рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и 
технико-устройствени проекти. Изграждането на обекти по чл.26 е възможно след 
приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на земята на 
основание предвиждане на устройствен план. 

Чл.30. В защитените територии с културно-историческо наследство необходимите и 
допустимите устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗПКМ. 

Чл.31. В защитените територии за природозащита мероприятията по опазване на 
природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се осъществяват 
въз основа на плановете за управление и устройствените планове, както и на техническите 
планове и проекти съгласно Закона за защитените територии. 

Чл.32. В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 
питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 
необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се 
съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

Чл.33. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и общинските 
пътища) в съответствие със Закона за пътищата (ЗП) могат да се изграждат търговски 
обекти, мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за 
поддържане на пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура. 

Чл.34. В територии в обхвата на енергийни мрежи и обекти необходимите и допустимите 
устройствени дейности се съобразяват с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ). 

Чл. 35. При изграждането на обектите по чл.26 в поземлените имоти в земеделски, горски, 
нарушени и защитени територии се спазват изискванията за разстояния от границите на 
съседните поземлени имоти по общия ред съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ независимо от това 
дали съседните имоти са предвидени за застрояване или за други нужди без застрояване. 

Чл. 36. При промяна на предназначението на група съседни поземлени имоти с обща площ 
над 30 дка в територия, предвидена с общ устройствен план за застрояване, се изработва и 
одобрява подробен устройствен план за цялата територия. 

РАЗДЕЛ IV  УСТРОЙСТВО НА ТЕРЕНИ ЗА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 



ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Стр. 200 

Чл.37. Устройството на терени за разполагане на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура се осъществява при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 
действащата приложима нормативна уредба. 

Чл.38. Размерът на необходимите площи за изграждане на пътища се определя, като към 
площта, необходима за разполагане на земното платно на пътя, се добави площта на 
ограничителните ивици от двете му страни със следните широчини: 

1. два метра - при автомагистралите и пътищата от I и II клас; 

2. един метър - при останалите републикански и местни пътища. 

(2) При корекции на реки, дерета, направа на баражи, диги и др.п. за предпазване на пътя 
се осигурява разстояние до 1 м от двете страни на съоръжението. 

(3) За опорни пунктове за поддържането на пътищата, предвидени в ЗП, се предвиждат 
необходимите терени, определени с проект в съответствие със специфичните 
технологични изисквания за тяхната дейност. 

Чл.39. Необходимата площ за площадки за открито гариране и паркиране на превозни 
средства се определя с подробните устройствени планове по следните нормативи: 

1. за леки автомобили - по 22 до 25 кв. м на автомобил; 

2. за автобуси - по 50 кв. м на автобус; 

3. за съчленени автобуси - по 65 кв. м на автобус; 

4. за товарни автомобили с дължина до 12 м - по 40 кв. м на автомобил; 

5. за товарни автомобили с дължина над 12 м - по 60 кв. м на автомобил; 

6. за мотоциклети - по 4 кв. м на мотоциклет; 

7. за велосипеди - по 2 кв. м на велосипед 

Чл.40. Водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения се проектират и 
изграждат, като се спазва основното изискване прилежащите им терени да не бъдат 
оводнявани, за да не се влошават качествата на околната среда и да не предизвикват 
неблагоприятни физико-геоложки процеси. 

Чл.41. (1)  Необходимите площи при строителство на обекти за водоснабдяване се 
определят при спазване на следните нормативи: 

1. при помпени станции максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща станцията и 
нейните съоръжения, е до 3 м; 
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2. за сграда за охрана при помпена станция, за земни резервоари и кулорезервоари, когато 
са самостоятелни обекти, необходимата площ е до 200 кв. м; 

3. при земни резервоари максималната широчина на ивицата земя, окръжаваща резервоара, 
е до 3 м от стъпките на насипа от всички страни; 

4. при кулорезервоари максималната широчина на окръжаващата резервоара ивица земя е 
до 1 м от чашата на съоръжението на резервоара. 

(2) При водовземания от реки, язовири, езера, подземни води, минерални води, при 
водоизточници в защитени водни обекти и при водоизточници, разположени в 
строителните граници на урбанизираните територии, необходимата площ, която се 
включва в границите на санитарно-охранителната зона на пояс I, се определя съгласно 
изискванията на наредбата по     чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

(3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на наредбата по чл. 70, ал. 4 
ЗУТ. 

(4) Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на 
трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от 
двете страни на водопровода, мерено по оста му, а за водопроводи с диаметър над 1500 мм 
- на разстояние, определено с проекта. 

Чл.42. Необходимата площ за изграждане на канализационни обекти се определя, като се 
прилагат следните нормативи: 

1. за пречиствателна станция за отпадъчни води необходимата площ се определя с проект, 
като в площадката се предвижда и ивица с широчина 15 м за залесителен пояс около 
станцията, мерено от външните страни или от петите на насипите; 

2. при помпена станция с черпещ резервоар максималната широчина на ивицата земя, 
окръжаваща станцията, сградите и съоръженията, е до 3 м; 

3. при септична яма и попивен кладенец максималната широчина на ивицата земя, 
окръжаваща съоръжението, е до 2 м, мерено от контурите му. 

Чл.43. Разположението, размерите и специалният режим за упражняване на сервитутите 
около енергийните обекти се определят с наредбата по чл. 64,    ал. 9 ЗЕ. 

(2) За стъпките на стълбовете на електропроводи са необходими следните площи: 

1. при електропроводи над 400 kV - 300 кв. м/км; 

2. при електропроводи 400 kV - 250 кв. м/км; 

3. при електропроводи 220 kV - 200 кв. м/км; 
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4. при електропроводи 110 kV - 100 кв. м/км; 

5. при електропроводи 20 kV - 50 кв. м/км. 

Чл.44. Необходимата площ за превантивна охрана за язовири и водоеми се определя от 
очертанията на чашата при максимално водно ниво на преливника, определено при 
условията на обезпеченост 1 на сто, като при язовирите откъм сухия откос на стената се 
добавя ивица, равна на 2 пъти височината на стената, мерено от петата на откоса. 
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