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ОБ Общински бюджет 

ОД Областна дирекция 

ОДЗ Областна дирекция „Земеделие“ 

ООН Организация на обединените нации 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПР Общински план за развитие 

ОПУ Областно пътно управление 

ОПФ Общински поземлен фонд 

ОУ Основно училище 

ОУП Общ устройствен план 

ОУПО Общ устройствен план на общината 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РБ Републикански бюджет 

РДМА Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РУО Регионално управление на образованието 

СГС (Изчислената) средногодишната стойност 

СЕС Средства на Европейския съюз 

СКОС Стандартите за качество на околната среда  

СУ Средно училище 

СЗР Северозападен район/регион 

ЦПО Център за професионално обучение 

ЦУР Цели за устойчиво развитие 

COVID-19 Coronavirus disease 2019 (Заболяване коронавирус 2019) 

NUTS 
Nomenclature des Unités territoriales statistiques (Номенклатура на 

териториалните единици за статистически цели) 

SWOT 
Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Силни и слаби страни, 

възможности и заплахи) 

TEN-T Trans-European Transport Network (Трансевропейска транспортна мрежа) 

 

https://www.nsi.bg/bg/content/1842/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

1.1.1. Обхват 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Макреш (ПИРО) 2021-2027 

г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината 

през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия 

на общината – землищата на селата Макреш, Вълчек, Киреево, Подгоре, Раковица, Толовица 

и Цар Шишманово. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на 

общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със 

следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и 

потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при 

разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително 

съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и 

изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни 

инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално 

и местно развитие. 

В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната визия за 

развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните анализи 

на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и национален план 

от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, културно и управленско 

ниво на развитие; наличните потенциали и съществуващите проблеми и предизвикателства. 

Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по 

плана са основната предпоставка за формулиране на аргументирана стратегическа част и като 

краен продукт една конкретна програма за действие. 

1.1.2. Цел и задачи 

Цел 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Макреш е да предложи обща 

рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Планът за интегрирано развитие 

на община Макреш е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното 

постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Северозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове. 

По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната законодателна и 

стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като изявява местната 

специфика и предлага аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, 

културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на 

общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия 

за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.  
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Задачи 

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните задачи: 

 комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително 

разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните експерти, 

коректна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни; 

 предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването на 

ПИРО; 

 определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите в системата от документи за 

стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, която обхваща 

Методически указания за разработване и прилагане на: 

o Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво2;  

o Плановете за интегрирано развитие на община.  

 информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от 

разнообразни и точни източници на информация; 

 проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането на 

изводи от тях; 

 извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината; 

 поставяне на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно със 

синтезен SWOT анализ; 

 приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения; 

 очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни области и 

съпътстващите ги мерки; 

 разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с 

Методическите указания; 

 успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни 

целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи. 

 

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ 

Планът за интегрирано развитие на община Макреш е със срок на действие 7 години. Той е 

съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на 

общината и в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за 

периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото 

и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните 

инициативи“. В него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане 

на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 

състояние на общинската територия. 
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1.2.1. Законодателна рамка 

Закон за регионалното развитие 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в 

Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година, както и в 

правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват 

в рамките на един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие 

(ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се 

изготвяха до момента. 

Фигура 1. Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след 

изменението на ЗРР за новия програмен период 

 
Източник: ЗРР; Авторски колектив, ПИРО Макреш 2020 г.® 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от документи 

за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са в йерархична 

съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални стратегии за 

развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за 

регионално и пространствено развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и очертават 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. 

ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл. 13 от 

ЗРР. 

Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва самостоятелен 

раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва 

да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и 
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Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни 

видове туризъм. 

Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на ПИРО 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние върху 

управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са: 

 Закон за административно-териториалното устройство на Р България; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закона за публичните финанси; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за концесиите. 

Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които 

определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни права 

и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят Международните 

конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които е свързана работата в 

конкретен сектор например права на човека, културно наследство и др. 

1.2.2. Стратегическа рамка 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на 

ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. По-

важните от тях са представени в настоящата точка. 

Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен 

ред 2030 за устойчиво развитие 
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Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното постигане до 2030 г. Те са 

насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. 

Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките ѝ форми, 

ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, поощряване 

на здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички хора, 

осигуряването на всеобщо и качествено образование, рационална употреба на водните 

ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще 

трябва да бъдат изпълнени общо 169 производни задачи в областта на социално-

икономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти 

годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание. 

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“, като интерпретира 

отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. В 

Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие са включени в основни 

хоризонтални програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред водещите 

сили за приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните 

цели за устойчиво развитие (ЦУР). Показателите на Съюза и неговите държави членки по 

отношение на ЦУР са сред най-добрите в света. За да постигнем целите до 2030 г. е 

необходимо всички страни да съблюдават тези цели в цялостната система на стратегическото 

и програмно планиране от националното ниво, през регионалните планове до плановете за 

интегрирано общинско развитие. ПИРО Макреш е структуриран и целенасочен в рамките на 

документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Фигура 2. Цели за устойчиво развитие 

 
Източник: Документ за размисъл Към устойчива Европа до 2030 г.; Авторски колектив, ПИРО Макреш 2020® 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ рамката 

и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази програма 

се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към нашата 

национална специфика в границите на България. Документът определя три стратегически 
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цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, 

за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в 

пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна България; 

Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива 

България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите цели са 

дефинирани 13 национални приоритета, като с решение на правителството са определени 

водещите ведомства по отделните приоритети. 

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., Националната 

стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, равнопоставено и 

устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и очертава начините и 

средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, области и общини в 

страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на 

ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация 

между управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2030. 

Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво развитие 

на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между отделните 

секторни политики и стратегически документи на национално ниво и подпомага тяхното 

синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3). 

Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, 

формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и 

техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

Актуализирана национална концепция за регионално и пространствено развитие 2013-

2025 

Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се регламентира от 

Национална концепция за пространствено развитие, която е актуализирана през 2019 г. и с нея 

се полагат основите за новата програма за развитие на регионите 2021-2027 г. Концепцията 

съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на 

териториалните ресурси. Тя осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и 

израз на секторните политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен 

полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са 

предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) 

все още е на дневен ред.  

Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени са новите 

насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие; 

стратегическата ѝ част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с 

пространственото такова; и идентифицира конкретни територии със специфични 

характеристики, потребности и потенциали.  

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за периода 

2021-2027 (ИТСР) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от 

ниво 2 е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, 
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икономическата, пространствената и тематичната рамка на развитието на региона в годините 

на новия програмен период 2021–2027 г.  

Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за регионално и пространствено 

развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията на 

регионално ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, 

здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, 

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.  

Предложената стратегия за развитие на района има за задача да определи стратегическата 

рамка от политики и мерки и да фокусира управленските процеси, за да създаде възможности 

Северозападен район да преодолее ефекта от демографския и индустриалния упадък, което е 

свързано с насърчаването на инвестициите, иновациите, цифровизацията, икономическата 

промяна, обръщането на посоката на нетния миграционен поток, подобряването на човешкия 

капитал и инфраструктурата.  

В ИТСР на Северозападен регион са заложени следните приоритети: 

Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика 

Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 

неравенствата 

Приоритет 1 цели повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаване 

на нови малки и средни предприятия от една страна, както и реализиране на дейности, 

свързани с привличането на нови външни инвестиции (местни и чуждестранни). По този начин 

създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването 

на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването 

на тяхната мотивация да останат в региона. 

Приоритет 2 е насочен към подобряване на човешкия капитал и повишаване 

привлекателността за обитаване в отделните части на СЗР. 

Приоритет 3 цели подобряване на транспортната и цифровата свързаност. Подобряването на 

съществуващата инфраструктура за железопътен, автомобилен и воден транспорт ще доведе 

до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно ще способства и за 

постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. 

План за възстановяване и устойчивост на Република България 

Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да подпомогне икономическото и 

социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В изпълнение на тази 

цел правителството обединява мерки и реформи, които не само да възстановят потенциала за 

растеж на икономиката, но и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни 

въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на 

правителството за сходство на икономиката и доходите до средноевропейските. В същото 

време, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в 

контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. 

Планът е структуриран в четири стълба:  
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 Иновативна България – целящ увеличаване на конкурентоспособността на икономиката 

и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж – 20% 

от ресурсите по Плана; Общ размер на планираните разходи 2 431,9 млн. лв. 

 Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, 

позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при 

запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат 

да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план – 37% от ресурсите по Плана; Общ размер 

на планираните разходи 4 499,0 млн. лв. 

 Свързана България – акцентиращ върху осигуряването на условия за повишаването на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са 

подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното 

развитие, въз основа на специфичния местен потенциал – 22% от ресурсите по Плана; Общ 

размер на планираните разходи 2 675,1 млн. лв. 

 Справедлива България – с фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за 

постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както 

и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, 

чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 21% от ресурсите 

по Плана. Общ размер на планираните разходи 2 553,5 млн. лв. 

 

1.3. ОТГОВОРНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните фигури в процеса на 

подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, общинският съвет, 

заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на общината, 

който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите указания 

с негова заповед се сформира работна група по подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО. 

В нея следва да са представени възможно най-много представители на заинтересованите 

страни в общината. Останалите заинтересовани лица трябва да имат постоянен достъп до 

информация за процеса и възможност за даване на становища и предложения при изготвянето 

на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация. 

Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при спазване 

изискванията на ЗОП) или се разработва със собствен капацитет. Кметът е този, който, чрез 

заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по реда на чл. 20 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми в 

случаите, в които такава оценка е била изискана. 

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира осигуряването 

на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие. 

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при изготвянето на 

ПИРО и да получават информация при поискването ѝ. 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

16 

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината пред 

съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от 

съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се 

публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени 

консултации на Министерския съвет. 

Изменение и актуализация на ПИРО  

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:  

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството 

на ЕС;  

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението 

на плана; 

 при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

програмата за реализиране на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде извършвана 

периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и 

приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за реализация и 

приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или 

източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за 

включването на допълнителни ресурси – средства от националните и европейските програми 

за периода 2021-2027 г. или от други национални или донорски проекти и програми, при 

актуализацията на програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни 

проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, 

дейности и проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея само 

чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана при 

спазване на принципа на интегриран подход.  

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана.  

Наблюдение и оценка на ПИРО  

Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. Кметът на 

общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез разработване на годишен 

доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за 

изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в средата на периода на действие) и 

последваща (не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие) 

оценки. Последващата оценка включва:  

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 
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1.4. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

МАКРЕШ 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Макреш е изцяло съобразена с 

разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО 

2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите практики на 

стратегическото планиране на териториите.  

Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му. 

Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-икономически 

и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията в общината и 

очертават тенденциите в развитието ѝ до 2027 г. След това продължава с оценка и изводи от 

аналитичната част. На тяхна база е формулирана визия и са отправени стратегически 

предложения (цели и приоритети за развитие на общината). Накрая са разписани основните 

инструменти за успешната реализация, вкл. наблюдението и оценката на плана. Неразделна 

част от документа са съпътстващите го приложения, изготвени в процеса на неговото 

разработване. 

Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както следва: 

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на община Макреш; 

 Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален 

социално-икономически анализ на районите на национално ниво; 

 Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят върху 

развитието ѝ; 

 Синтезен SWOT анализ; 

 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.; 

 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и 

формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите 

за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

 Определяне на приоритетни зони за въздействие; 

 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие; 

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Индикативна финансова таблица; 

 Приложения. 

 

1.4.1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Макреш 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и 

потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. Подробното описание 

на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи, комбинация от 

проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането 

на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и 
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съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните 

характеристики в рамките на община Макреш и прилежащия ѝ пространствен контекст – 

тенденциите на регионално, национално и европейско ниво. Съдържанието на SWOT анализа 

насочва към необходимите мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите 

страни. 

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика, 

проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното, 

икономическото и екологичното състояние в границите на община Макреш. Подробно 

проучена е транспортната система, количествените и качествените измерения на 

електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи. Административният 

капацитет на общината е представен като единство на възможности и ограничения за 

приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие между община 

Макреш, неправителствения сектор и бизнеса.  

Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво. В табличен 

вид са откроени взаимовръзките между двата анализа – на местно и на регионално ниво, 

позволяващи бързото им сравнение и показващи доколко община Макреш се развива с 

темпото на региона. 

На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Макреш със 

съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното развитие. 

Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско ниво. 

Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно съответстват 

на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация, становища от 

институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с изводите от 

проведените публични дискусии и целеви анкети. 

1.4.2. Стратегически цели, приоритети и мерки за развитие за периода 2021-2027 г. 

Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на 

плановия период, формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите 

мерки. Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и 

съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. Използването на интегриран 

подход за планиране на регионалното и пространственото развитие изисква целите и 

приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията 

и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните 

сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), 

залегнали в устройствените планове за развитие на територията. Към подхода се 

присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на 

стратегическите документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са използвани за 

синтезирането на ключови теми. По този начин се постига синергичен ефект между 

резултатите на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел 

допринасят повече от един приоритет. 
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1.4.3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на 

принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност 

Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за 

партньорство и сътрудничество. 

В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от определянето на 

заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на активна комуникационна 

среда, в която да се обменят идеи и опит между хората. 

Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация, 

представяне на ПИРО и съвместно действие между община Макреш, кметовете/кметските 

наместници на селата, културните институции, неправителствения сектор, представителите на 

бизнеса и експертния екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на 

разработването на плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем 

години. 

1.4.4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини 

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на 

общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в 

програмата за реализация на плана. Това са пространствено обособени територии с определена 

характеристика и състояние на физическата среда, социална структура на населението и 

характер и структура на основните фондове. Те са определени на базата на общи 

характеристики на определена територия или общи проблеми и потенциали за развитие. Целта 

на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с 

ограничените ресурси.  

1.4.5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите за 

развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност 

на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 

възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за 

изпълнение на плана. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО 

и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения. 

Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и 

проектите от съдържанието на плана. Централно място заема списъкът с проекти, където са 

изброени, описани и обосновани отделните обекти и връзките между тях. Извършена е оценка 

на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени 

заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за 

актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка 

и актуализация на плана. Основни компоненти на програмата за реализация са: 

 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализация на плана – по какъв начин са комбинирани отделните елементи на секторните 
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политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите, определени в 

стратегическата част; 

 Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на 

необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. 

Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни 

области от стратегията на плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от страна 

на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно 

управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства 

са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Макреш да привлича и 

управлява средства от различните национални и европейски програми.  

1.4.6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и рисковите 

територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за пространствено 

планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и природните ценности. 

Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към 

глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в 

урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. В тази част от 

ПИРО Макреш е описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и проблеми, 

формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и посочените в 

програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация 

към вече настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки е ресурсно обезпечено и 

обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на 

действие на плана, както и при извършване на междинна оценка или актуализация. 

1.4.7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на 

стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори 

обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента на 

изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението 

на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в 

следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на 

Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“. 

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна 

основа в България и наличните данни в община Макреш. Така могат да бъдат посочени техни 

начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне 

на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, междинната и последващата оценка на 

плана.  

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена система 

за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите звена и 

времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите и компетенциите на 

отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции. 
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Идентифицирани са ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и актуализация на 

плана и конкретното участие и принос на въвлеченото звено. Ключовите събития са точно 

разположени във времето, за да се въведе управляема система от последователни и конкретно 

разписани стъпки. Посочен е начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки 

на наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и 

последваща оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо. 

 

1.5. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПИРО 

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана са в 

пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално-

икономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част от района. 

Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи, 

регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и 

опазването на околната среда. В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани 

теоретични постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на 

устойчивото общинско развитие. Внимателно е подходено към инструментите за реализация 

на плана, изградени на основата на прилаганите европейски подходи, но и на реалните опит и 

умения за управление на проекти в българските общини, включително структурите на 

местното самоуправление, неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява 

внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост. 

Принципи: 

Структурираност. Общинският план за интегрирано развитие е съвкупност на смислово, 

функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за 

последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована 

стратегия и оперативни инструменти за реализация. 

Интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални, 

икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие. 

Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална статистическа 

информация. Използвани са данните от текущата статистика на НСИ, както и други 

официални източници – ДБТ, ОДЗ, ОПУ и оператори на комунални услуги и др. Същият 

принцип е използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната 

реална приложимост и резултатност. 

Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е ръководен 

принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са проследени 

характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите, 

формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за сътрудничество с 

оглед на реализацията на ПИРО. 
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО 

И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА МАКРЕШ 

2.1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

2.1.1. Природогеографска характеристика 

Географско местоположение и достъпност 

Община Макреш се намира в Северозападна България (в Северозападен регион за планиране) 

и е една 11-те общини в област Видин. Общинският център, с. Макреш, е разположен на около 

30 км от областния център. Общината граничи с общините Кула и Грамада на север, с община 

Димово на югоизток, с община Белоградчик на юг и с Република Сърбия на запад. Общата ѝ 

площ е 229 км2, което я прави седмата по големина община в област Видин. Общината е 

достъпна посредством автомобилен транспорт чрез три третокласни пътя от републиканската 

пътна мрежа (III-1401, III-1403, III-1412) и посредством жп транспорт чрез гара Макреш, която 

се намира на 10 км източно от общинския център. 

Фигура 3. Община Макреш 

 
Източник: https://bg.wikipedia.org 

Релеф и полезни изкопаеми 

Релефът на община Макреш е средно планински и хълмист, като територията на общината 

попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния 

Предбалкан. Надморската височина варира от 210 в източните части до 1 100 м в западните. 

Най-високата точка в общината е връх Бабин нос – 1 107м.  

По отношение на полезните изкопаеми общината разполага с ограничен ресурс, изразяващ се 

в находища на варовици, диабази, гранитоиди и висококачествена глина. Към 2021 г. по данни 

на Министерство на енергетиката в общината се експлоатират две находища за добив на 

подземни богатства. Находище „Рафаело“ в землището на село Киреево за добив на варовик и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/
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находище „Лещака“, намиращо се в землището на село Раковица, за добив и преработка на 

диабази и гранодиорити за трошен камък за строителни материали. 

Климат 

Климатът в общината е разнообразен – в ниските части е умерено-континентален, а във 

високите – планински. Средните годишни температури са около 10,5ºС, а средната сума на 

валежите – 600 мм, с тенденция за нарастване на запад. Преобладаващите ветрове в общината 

са от запад и северозапад.  

Води 

Речната мрежа в пределите на община Макреш се отнася към Дунавския водосборен басейн 

на Черноморската отточна област. Основна водна артерия в община Макреш е река Видбол, 

която протича през общината със своето горно и част от средното си течение. Тя извира под 

връх Бабин нос и тече в източна посока, приемайки множество малки притоци, а близо до гара 

Макреш рязко завива на север и напуска пределите на общината. От планината Бабин нос 

водят началото си още няколко реки, десни притоци на Дунав – реките Чичилска и Калчовец 

(съставящи на Войнишка река). В пределите на общината попада и северната част на язовир 

Рабишко езеро. 

Почви 

Съгласно почвено-географското райониране на България, община Макреш попада в Западно-

Дунавската провинция и Западно-Балканската провинция на Долно-Дунавска почвена 

подобласт. Местоположението, разнообразна надморска височина, експозиция и наклони на 

терена, континентален климат с планинско влияние, общо взето сухолюбива тревна 

растителност са основните фактори, които са допринесли за богатото почвено разнообразие. 

Срещат се излужени ливадни черноземи почви, намиращи се в комплекс с тъмните наносни 

почви и отличаващи се с мощен хумусен хоризонт (над 50 см), обикновени лесивирани почви 

(сиви горски) и кафяви горски почви в Предбалкана. 

Растителност 

В долината на река Видбол има смесени гори от благун (Quercus frainetto) и цер (Quercus 

cerris). В крайречните съобщества, включително на прехода към Предбалкана, са представени 

смесени гори от формацията на полския бряст (Ulmeta minoris) и на полския ясен (Fraxineta 

oxycarpae). В района на Бабин нос доминира формацията на мизийския бук (Fageta moesiace), 

която в по-ниската част на планината се сменя от формацията на горуна (Querceta dalechampii). 

По вододелните заравнености вторично са възникнали ксеротермни тревни формации на 

белизмата, луковичната ливадина и садината. На много места в Предбалкана естествената 

растителност е силно разпокъсана от земеделски терени. Присъствието на храсталаци от драка 

(Paliurus spina-christi) свидетелства за деградирането на горската растителност. (Асенов, 

2006). 

Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения, сред които 

представителните за района – бял пелин (Artemisia alba), лазаркиня (Galium odoratum), 

багрилна жълтуга (Genista tinctoria), лечебна комунига (Мelilotus officinalis), чемерика 

(Veratrum album) и др. 

Срещат се редки и защитени видове. Сред българските ендемити са българският ерантис 

(Eranthis bulgaricus), пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea), стефчовата тлъстига (Sedum 

stefco), ковачевият зановец (Chamaecytisus kovacevii), българският лимониум (Limonium 
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bulgaricum) и др. Сред най-интересните балкански ендемити се открояват високата бисерка 

(Melica altissima), ванеровата симфиандра (Simphyandra wanery) и сръбската рамонда 

(Ramonda serbica).  

Животниски свят 

В района на общината са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 

вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Срещат се видове със световен 

приоритет на опазване. Такива са белошипата ветрушка (Falco naumani) и ливадният дърдавец 

(Crex crex). Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско природозащитно 

значение, сред които голям гмурец (Podiceps cristatus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), 

блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бухал (Bubo bubo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

ловен сокол (Falco herug), скален дрозд (Monticola saxatilis). Типични представители на 

насекомоядните бозайници са таралежът (Erinaceus concolor) и европейската къртица (Talpa 

europaea). Голямо е разнообразието от прилепи. Характерни хищници за района на 

Предбалкана са чакалът (Canis aureus), лисицата (Vulpes vulpes), вълкът (Canis lupus), видрата 

(Lutra lutra), златката (Martes martes), белката (Martes foina), черният пор (Mustela putorius). 

Сред включените в Червената книга на България бозайници са видрата, златката, вълкът, както 

и всички видове прилепи. Видрата и сляпото куче (Spalax leucodon) са включени и в световната 

червена листа на Международния Съюз за Защита на Природата (IUCN) в категорията 

„уязвими видове“. Копитните са представени от сърната (Capreolus capreolus), благородният 

елен (Cervus elaphus) и дивата свиня (Sus scrofa). 

Горски фонд 

Според горското растително райониране, територията на горите в община Макреш попада в 

Мизийската горско растителна област, подобласт Северна България, като 

дървопроизводителната площ попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински 

пояс на дъбовите гори и в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни. Общата 

площ на горите в общината е 8 878 ха по данни на Регионалната дирекция по горите – 

Берковица. Държавните горски територии се стопанисват и управляват от ТП ДГС Видин, а за 

общинските има изработен и утвърден Горскостопански план. По отношение на 

собствеността, с най-голяма площ са горите, принадлежащи към държавния горски фонд 

(1 885 ха), и общинските горски територии (2 020 ха), а частните юридически и физически 

лица са собственици на общо 1 083 ха от горския фонд. По отношение на вида на горите се 

наблюдават 4 вида – иглолистни (679 ха), широколистни високостълбени (1 593 ха), издънкови 

за превръщане (6 112 ха) и нискостълбени (194 ха).  

2.1.2. Население и икономическа характеристика 

Население 

Таблица 1. Брой на населението на Р България и община Макреш 

по данни от национални преброявания 

Година 1934 г. 1946 г. 1956 г. 1965 г. 1985 г. 1992 г. 2001 г. 2011 г. 

България 6 077 939 7 029 349 7 629 254 8 227 966 8 948 649 8 487 317 7 932 984 7 364 570 

Макреш 10 534 10 664 9 414 5 876 4 356 3 624 2 550 1 630 

Източник: Национален статистически институт 

Населението в община Макреш постоянно намалява от 1946 г. насам и към 2011 г. то наброява 

1 630 д. Средната гъстота на населението на общината е с ниски стойности – 7,12 д/км2 (2011 
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г.). Тенденциите за спад по отношение броя на живущите в общината се запазва и след 2011 

г., като по данни на НСИ през 2020 г. в общината живеят 1 248 д. 

Селища 

Община Макреш се състои от 7 села – Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица, Толовица 

и Цар Шишманово.  

Таблица 2. Селищна система и брой на население към 2020 г. 

Наименование на 

селището 
Брой на населението 

Наименование на 

селището 
Брой на населението 

с. Макреш 380 с. Раковица 363 

с. Вълчек 55 с. Толовица 37 

с. Киреево 130 с. Цар Шишманово 90 

с. Подгоре 193   

Общо за община Макреш 1 248 

Източник: Национален статистически институт 

Икономическа характеристика 

Основната движеща сила на икономиката в община Макреш е първичният сектор – селско, 

горско и рибно стопанство. Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла 

селско стопанство. Най-голям относителен дял в растениевъдството в общината имат 

зърнопроизводството и техническите култури. 

Място и роля на община Макреш в областта 

Община Макреш не оказва влияние върху областната икономика. Забелязват се значими 

разлики по отношение на безработицата и произведената продукция на глава от населението.  

Таблица 3. Място и роля на община Макреш в областта по избрани показатели 

Показател 
За 

общината 

Дял от 

областта 

(%) 

Общо за 

областта 

Територия (км2) 228,79 7,49 3 033 

Население (2020 г., НСИ) 1 248 1,53 81 212 

Гъстота на населението (д./км2) 15,5 - 26,78 

Регистрирани в БТ безработни лица към 31.12.2018 (д., НСИ) 87 1,54 5 656 

Коефициент на безработица, 2018 (%) 27,46 - 19,7 

Произведена продукция, 2018 (хил. лв.) 4 894 0,8 590 135 

Произведена продукция на глава от населението (хил. лв.) 3,9  7,3 

Източник: НСИ, Община Макреш 

 

2.1.3. Историческо развитие и културно наследство 

Няма доказани сведения за това кога е основано село Макреш. За името му се предполага, че 

произлиза от латинското „macro“, което означава голям и е кръстено от италиански 

изследовател, който го нарекъл „Макрес“ – дълго, голямо село, но няма доказателства за тези 

твърдения.  

В община Макреш са идентифицирани 26 недвижими културни ценности като 2 са от 

категория с „национално значение“ – църквата „Рождество Богородично“ със своята 

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

църква „Св. Троица“ с историческа и художествена стойност. Към тях трябва да се прибавят и 
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7 войнишки паметника. Част от недвижимите културни ценности подлежат на 

препотвърждаване и прекатегоризиране. Културното наследство в общината е концентрирано 

основно в три населени места – с. Макреш, с. Подгоре и с. Раковица. 

Таблица 4. Недвижими културни ценности в община Макреш 

(с изключение на военните паметници) 

№ Обект 
Населено 

място 
Вид  Категория 

1 
Въстанически лагер от 1850 г., 2 км 

северозападно 
с. Киреево Исторически За сведение 

2 
Средновековна крепост м. 

„Градището“, 1 км западно 
с. Макреш 

Архитектурно-строителен 

от Античността и 

средновековието 

Местно 

3 
Римско селище, гара Макреш, 1 км 

източно 
с. Макреш 

Архитектурно-строителен 

от Античността и 

средновековието 

Местно 

4 Църква „Рождество Богородично“ с. Макреш 
Архитектурно-

художествен 
Национално  

5 
Лобно място на въстаници от 1923 г., 

гара Макреш 
с. Макреш Исторически Местно 

6 Лобно място в селото, лозята с. Макреш Исторически Местно 

7 
Лобно място на партизани, м. 

„Вълчешки дол“, 1 км северно 
с. Макреш Исторически Местно 

8 
Лобно място, м. „Млади кладенец“, 

2 км южно 
с. Макреш Исторически Местно 

9 
Лобно място, м. „Умнишки дол“, 5 

км югозападно 
с. Макреш Исторически Местно 

10 Църква „Света Петка“ с. Макреш Художествен За сведение 

11 

Място на сражения и въстанически 

лагер 1850 г.,м. „Влаовичка 

могила“,2 км западно 

с. Подгоре Исторически Местно 

12 Лобно място в селото, лозята с. Подгоре Исторически За сведение 

13 
Партизанско скривалище, южно от 

селото (свален) 
с. Подгоре Исторически За сведение 

14 Къщата на Пенка Кръстова с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

15 Къщата на Цендо Младенов с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

16 
Къщата на Йордан Георгиев 

Николов 
с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

17 Къщата на Данка Иванова Цветкова с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

18 Къщата на Гена Николова с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

19 Къщата на Петко Иванов Тодоров с. Подгоре Архитектурно-строителен - 

20 
Лобно място на майор Киряев, 1 км 

югозападно 
с. Раковица Художествен Местно 

21 
Църква „Света Троица“/стенописите, 

Раковишки манастир, 1 км западно 
с. Раковица Художествен, исторически Национално 

22 
Историческа м. „Мелницата“, 1 км 

югозападно (свален) 
с. Раковица Исторически За сведение 

23 Лобно място, 3 км югозападно с. Раковица Исторически Местно 

24 Къща на Петър Йолов с. Раковица Архитектурно-строителен - 

25 Къща на Цоло Тодоров с. Толовица Исторически Местно 

26 
Партизанско скривалище, южно от 

селото (свален) 

с. Цар 

Шишманово 
Исторически За сведение 

Източник: Проект ОУПО Макреш 
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Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и 

културните обичаи. По-голяма част от тях се виждат на провежданите събори и панаири 

(панаир на с. Макреш – 9 септември). Техни ревностни пропагандатори са художествените 

колективи към читалищата в селата Макреш, Подгоре, Киреево и Раковица.  

Спорт 

Спортната инфраструктура на община Макреш се състои от два стадиона и една спортна зала. 

Към 2021 г. по данни на общината е регистриран един спортен клуб – футболен клуб „17 

партизани“ в с. Макреш. 

Таблица 5. Спортна инфраструктура община Макреш (вкл. в училищата) 

Вид на обекта (стадион, спортна 

площадка и др.) 

Населено 

място 

Капацитет (площ, бр. 

места) 

Физическо 

състояние 

Стадион с. Макреш 8000 м2, 500 места добро 

Спортна зала с. Раковица 485 м2 добро 

Стадион с. Раковица 11 дка незадоволително 

Източник: Община Макреш 

2.1.4. Функционална структура, състояние на селищната мрежа и връзки със съседните 

територии 

В община Макреш преобладават земеделските територии, които са близо 2/3 от общата 

територия. Втори по площ са горските територии с почти 35%, а най-малка е територията за 

добив на полезни изкопаеми – 0,01%. 

Таблица 6. Баланс на територията на община Макреш 

Вид на територията Обща площ (дка) % от общата площ 

Територии на селскостопанския фонд 139 511 60,90 

Територии на горския фонд 79 625 34,80 

Населени места и други урбанизирани територии 6 464 2,80 

Водни течения и водни площи 2 543 1,10 

Територии за добив на полезни изкопаеми 35 0,01 

Територии за транспорт 612 0,26 

Източник: Проект ОУПО 

Селищната структура е представена от седем села, разположени на близко разстояние едно от 

друго и с добра транспортна свързаност помежду им. Селищната мрежа е развита линейно – 

по поречието р. Видбол, успоредно на планинската верига на Западен Балкан, с основна посока 

изток – запад. Обслужващи функции от местно значение са съсредоточени основно в селата 

Макреш и Раковица. 

Таблица 7. Разпределение на общата територия по землища в община Макреш 

Населено място Площ на землище (дка) Населено място 
Площ на землище 

(дка) 

с. Вълчек 10 868 с. Раковица 58 686 

с. Киреево 32 508 с. Толовица 14 192 

с. Макреш 38 896 с. Цар Шишманово 18 899 

с. Подгоре 54 741   

Източник: Интернет 
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Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена от МРРБ, 

с. Макреш попада в пета категория, с. Раковица – в шеста, селата Киреево и Подгоре в седма, 

а селата Вълчек, Толовица и Цар Шишманово – в осма. 

Община Макреш има пряка транспортна връзка с всяка една от съседните ѝ общини. 

Посредством III-1401 общината е свързана на север с община Кула и на юг с община 

Белоградчик, посредством III-1412 – с община Грамада, а посредством III-1403 – с община 

Димово, като този път се явява и връзката на община Макреш със столицата и областния 

център. 

Фигура 4. Центрове и оси на урбанистично развитие 

 
Източник: АНКПР 

2.2. СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Икономиката на община Макреш не функционира в затворена системата, а като част от общата 

икономика на страната. Местните икономически показалите оказват влияние върху тези на 

областно и национално ниво и обратното. Това дава възможност, чрез анализ, да се откроят 

силните, местни икономически страни, които имат най-голям дял в общата икономика. 

Ключовите характеристики, които се проследяват, са свързани с развитието на икономиката и 

жизнения стандарт на жителите на община Макреш. От друга страна, общото състояние на 

икономиката в България оставя своя отпечатък върху местната такава. 

За да се открои тази неразривна връзка, са изследвани няколко ключови макроикономически 

показателя на национално ниво. Това са: 

Брутен вътрешен продукт (БВП) – индикаторът се използва за измерване стандарта на живот 

в страната, чрез остойностяване на всички произведени стоки и услуги. Колкото по-висок БВП 

има страната, толкова е по-силна икономиката и има по-висок стандарт на живот населението. 
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Реален ръст на БВП – чрез него се измерва икономическия растеж. Той се измерва в 

процентно изменение на БВП спрямо даден базисен период. 

Средногодишна инфлация – представлява постоянното и цялостно покачване на цените, 

което означава постоянен спад в покупателната способност на парите. 

Ниво на безработица – НСИ измерва коефициента (нивото) на безработица като отношение 

на броя на безработните спрямо броя на икономически активните лица.  

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – индикаторът отразява потока от чуждестранни 

инвестиции към страната. Може да се каже, че колкото е по-голям той, толкова повече 

страната е по-привлекателна за чужди инвеститори. 

 

2.2.1. Общи тенденции на икономическото развитие в страната 

Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше белязано от 

световната икономическа и финансова криза и възстановяването от нея. 

Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита непрекъснат 

растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това, обаче, не е достатъчно за 

реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, реално БВП все още не 

е достигнал пред-кризисните си нива, като само в периода 2012-2013 г. се наблюдава 

задържането на неговото реално ниво. През останалите години се отчита устойчив спад 

следствие на инфлацията и други процеси. 

Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително еднакви стойности, но отчитайки 

инфлацията и други макроикономически показатели, реално чуждестранните инвестиции 

намаляват. 

След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката), последните 

години (2017-2019 г.) се отчита увеличаващо се средногодишно ниво на инфлация. 

Последиците от изминалата криза могат да се проследят и с нивото на безработица в страната, 

което в периода 2010-2014 г. е над 10%, докато в последните години устойчиво намалява и 

през 2019 г. достига до исторически ниски нива от 4.2%. 

Тези фактори – ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ реално 

БВП – се отразяват и на местните икономики и население, чиито доходи от такси, продажби, 

труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време покупателната им 

способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя страна пък оказват пряко 

влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и големи работодатели в 

българските общини, които трудно ще намират кадри за обезпечаване на трудовия процес. 

Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и ограниченията и 

възможностите за развитие пред община Макреш. 
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Таблица 8. Основни макроикономически показатели на националната икономика за периода 

2009-2019 г. 

Основни 

макроикономиче

ски показатели - 

реален сектор 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БВП в текущи 

цени 

(производствен 

метод) - млн. лв. 

73 147 74 407 80 682 82 209 81 919 83 857 89 333 95 092 102 308 109 695 118 669 

Реален ръст на 

БВП на годишна 

база - % 

3 -1 -2 0 0 -2 -4 -4 -4 -3 -3 

Средногодишна 

инфлация - % 
2.5 3.0 3.4 2.4 0.4 -1.6 -1.1 -1.3 1.2 2.6 2.5 

Коефициент на 

безработица (15 + 

години) - % 

6,8 10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 7,6 6,2 5,2 4,2 

Преки 

чуждестранни 

инвестиции в 

страната - млн. 

евро 

20 442 22 114 21 645 21 951 23 340 21 582 23 163 23 509 24 475 24 920 - 

Източник: НСИ 

 

2.2.2. Общи тенденции на икономическото развитие в Северозападен регион от ниво 2 

Общите тенденции и изводи за икономическото развитие в региона на ниво 2 са изведени в 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион (обхващаща 

областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен). В ПИРО Макреш са изведени само по-

важните от тях, а именно: 

 Значителни демографски загуби – най-голямото абсолютно и относително намаляване на 

населението от всички региони в страната; 

 Предизвикателство пред икономическия растеж на региона ще бъде намаляващото 

население и заедно с това намаляването на трудоспособното население; 

 В бъдеще ще се оказва все по-голям натиск върху публичните услуги, здравеопазване, 

социални дейности и пенсионна система, поради увеличения дял на жителите над 65 

години; 

 Дисбалансът в териториалното разпределение на населението ще продължи и има 

възможност да се задълбочи; 

 Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в сферата на 

образованието и в мрежата от учебни заведения; 

 Регионът е с висок дял на нискообразован и ниско квалифициран човешки потенциал; 

 Регионът е с нисък дял на предприятията на високо технологично ниво; 

 Регионът е с най-нисък БВП в страната. 

Данните показват ръст на БВП с 24% за периода 2012-2019 г., което е по-малко от постигнатия 

ръст на национално ниво. 
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Фигура 5. Северозападен регион – БВП в текущи цени (млн. лв.) 

 
Източник: НСИ 

През целия разглеждан период Северозападният регион е с най-нисък БВП в страната. През 

2019 г. той е 6,4% от целия БВП за страната. БВП на човек от населението също е с най-ниски 

стойности (10 477 лв.). 

2.2.3. Общи тенденции на икономическото развитие в област Видин 

Изследвайки процесите на областно ниво в периода 2014-2018 г., може да се заключи, че те 

следват националните тенденции в периода на действия на ОПР на Макреш за периода 2014-

2020 г. Наличните данни за последните години показват плавно увеличение на продукцията, 

която генерират предприятията от нефинансовия сектор в област Видин. Като за 2018 г. 

спрямо 2014 г. увеличението на произведената продукция е с 16,7%.  

Видин е сред областите с най-малък относителен брой на предприятията. През 2018 г. той 

достига 37 на 1000 души от населението (при 59 на 1000 души в страната). Видин е и областта 

с най-нисък обем на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА) и 

на произведената продукция.  

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта нараства, но с по-ниски 

темпове от останалите области, и изостава почти двойно от средното ниво за страната. През 

2018 г. БВП на човек от населението достига 7 926 лв. при 15 534 лв. на човек за страната.  

На национално ниво се наблюдава тенденция за повишаване на заетите, но в областта броят 

на заетите лица намалява (нивото на намаляване за 2018 г. спрямо 2014 г. е 4,6%). 

В област Видин икономическата активност на населението на възраст 15-64 години през 

2018 г. е 73,4%, което е най-високата стойност за разглеждания период. Коефициентът на 

безработица се задържа относително постоянен с малки промени, като най-нисък е през 2016 г. 

– 16,3%. През 2018 г. коефициентът на безработица достига 19,7%, което е доста по-високо от 

средното за страната. Предизвикателство за пазара на труда в област Видин остава и 

застаряването на населението. 
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Фигура 6. Развитие на областна икономика в област Видин за периода 2014-2018 г.  

 
Източник: НСИ 

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Видин 

към 31.12.2018 г. възлизат на 80 908,5 хил. евро, което е с 9,7% повече в сравнение с 2017 г. 

Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е с 0,3% и 

съответно 17,2% от ПЧИ в рамките на Северозападен регион. По размер на чуждестранните 

инвестиции област Видин е измежду 5-те последни в страната.  

Може да се обобщи, че областната икономика в последните няколко години преодолява 

последствията от събитията преди 2014 г., но все още е неустойчива и податлива на глобалната 

икономическа обстановка. 

2.2.4. Позиция и принос на община Макреш в областната икономика  

Сравняването на основни икономически показатели на общинско и областно ниво дава 

възможност да се прецени доколко изводите, направени в ИТСР на Северозападен регион от 

ниво 2, се отнасят за община Макреш. 

За периода 2014-2020 г. се наблюдава спад по отношение броя на нефинансовите предприятия 

в община Макреш с близо 30%, а на областно ниво броят им остава почти непроменен.  

Таблица 9. Брой на предприятията в област Видин и община Макреш за периода 2014-2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой предприятия в община 

Макреш 
33 32 30 29 28 24 23 

Брой предприятия в област 

Видин 
3 064 3 059 3 086 3 042 3 065 3 064 - 

Дял на предприятията в 

общината спрямо областта 
1,08% 1,05% 0,97% 0,95% 0,91% 0,78% - 

Източник: НСИ 

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в община Макреш намалява в периода 

2016-2020 г., като драстичен спад е отбелязан през 2019 г. Прави впечатление, че по отношение 

на този показател приносът на общината е чувствително по-нисък спрямо останалите 

разгледани показатели – едва 0,22% към 2018 г.  
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Таблица 10. Заети лица в област Видин и община Макреш за периода 2014-2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Заети лица в община Макреш 54 60 66 65 65 55 54 

Заети лица в област Видин 32 100 33 200 31 100 29 700 30 200 - - 

Дял на заетите лица в 

общината спрямо областта 
0,17% 0,18% 0,21% 0,22% 0,22% - - 

Източник: НСИ, 

Въпреки спада по отношение броя на предприятията и броя на заетите лица в община Макреш, 

по отношение стойността на произведената продукция се наблюдава положителна тенденция. 

В периода 2015-2020 г. тя се е покачила с 60% и през 2020 г. достига 5 917 хил. лв. Ръстът на 

областно ниво за същия период е по-умерен – 13%, което води и до засилване на ролята на 

общината – от 0,7% дял на произведената продукция в областта през 2015 г. до 1% през 2020 

г. 

Таблица 11. Произведена продукция в област Видин и община Макреш за периода 2014-2020 г 

(хил. лв.). 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Произведена продукция в 

община Макреш 
5 852 3 682 4 211 4 753 4 894 4 464 5 917 

Произведена продукция в 

област Видин 
491 494 516 865 508 506 558 169 590 135 627 405 585 482 

Дял на произведена 

продукция в общината 

спрямо областта 

1,19% 0,71% 0,83% 0,85% 0,83% 0,71% 1,01% 

Източник: НСИ 

РДМА е един от показателите, с който се характеризира инвестиционната активност на 

предприятията във всички сектори на икономиката. Това е и показателят, по който общината 

има най-голям дял в рамките на областната икономика – 1,94% към 2020 г. Притеснителна 

обаче е тенденцията за спад на РДМА в периода 2018-2020 г. – в рамките на 3 години този тип 

инвестиции са намалели с 38%. През 2020 г. разходите за придобиване на ДМА в област Видин 

нарастват до 86 523 хил. лв., но все още остават далеч от стойностите отчетени през 2015 и 

2016 г. 

Таблица 12. Разходи за придобиване на ДМА в област Видин и община Макреш за периода 

2014-2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

РДМА в община Макреш 3 558 1 968 1 140 1 618 2 725 1 910 1 676 

РДМА в област Видин 87 319 158 093 115 416 74 324 72 262 68 811 86 523 

Дял на РДМА в общината 

спрямо областта 
4,07% 1,24% 0,99% 2,18% 3,77% 2,78% 1,94% 

Източник: НСИ 

 

2.2.5. Структура и динамика на общинската икономика 

Подходът, използван за тази част от анализа, включва проследяване на динамиката на ключови 

икономически показатели и сравняването им с областта и България, което дава възможност да 

се проследи развитието на икономиката на община Макреш в периода 2014-2020 г. На 

следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните сектори – аграрен 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

34 

(селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите, но поради наличието на 

конфиденциални данни е невъзможно анализирането на вторичния и третичния икономически 

сектор в общината. Поради тази причина е анализиран единствено първичния сектор, който се 

явява и водещ за община Макреш.  

Брой на предприятията на 1000 д. 

По данни на НСИ се наблюдава постепенно увеличение по отношение броя на предприятията 

на 1 000 души за разглеждания период 2014-2019 г. на национално и областно ниво. 

Стойността на показателя за страната се е покачила с 13,2%, а за областта – с 12,1%. На 

общинско ниво се наблюдава обратната тенденция – в рамките на разглеждания период е 

регистриран спад от 20,8%, което увеличава изоставането на общината по отношение на 

показателя спрямо областта и страната. През 2019 г. броят на предприятията на 1000 д. 

население в община Макреш е три пъти по-нисък в сравнение с броя на национално ниво и два 

пъти по-нисък в сравнение с броя на областно равнище.  

Фигура 7. Брой на предприятия на 1 000 д. на различните административни нива (брой) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

Произведената продукция на 1000 души 

В изследвания период стойността на произведената продукция на 1000 д. население бележи 

значим ръст на национално ниво от 55% и през 2019 г. достига 27 908 хил. лв. Положителна 

тенденция се наблюдава и по отношение на показателя за област Видин, но с по-ниски 

темпове, като за периода 2014-2019 г. стойността на показателя нараства с 43,9%. На общинско 

ниво отново се наблюдава негативна тенденция – регистриран е спад от 15% и през 2019 г. 

произведената продукция на 1000 д. население спада до 3 548 хил. лв. Разликите по отношение 

на стойността на произведената продукция на 1000 д. население между общината, областта и 

страната стават все по-осезаеми – общината е с осем пъти по-ниски стойности от страната и 

близо два пъти по-негативни стойности от областта. 
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Фигура 8. Произведената продукция на 1 000 д. на различните административни нива (хил. 

лв.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

Разходи за ДМА на 1000 души 

Показателят „разходи за придобиване на материални активи“ дава информация по отношение 

финансовите измерения на направените инвестиции на глава от населението на различните 

административни нива. По отношение на РДМА на 1 000 души население не може да се 

определи постоянна тенденция. За да бъде извършено обективно сравнение между 

административните нива са разгледани средните стойности за периода 2014-2019 г. Най-

високата средна стойност се наблюдава на национално равнище – 2 714 хил. лв. Средната 

стойност на областно ниво е 1 084 хил. лв., а на общинско – 1 603 хил. лв. Извършените 

инвестиции на общинско ниво и по-добрите стойности на показателя спрямо областта са 

предпоставка за засилване ролята на общинската икономика в рамките на област Видин.  

Фигура 9. РДМА на 1 000 д. на различните административни нива (хил. лв.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

4 177
2 561 3 032 3 628 3 832 3 548

5 264 5 665 5 722 6 421 6 954 7 574

18 001
19 586 19 375

21 759
23 508

27 908

  0

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Община Макреш Област Видин България

2 540

1 369

821

1 235

2 134 1 518

935

1 733

1 299

855 851 831

2 786 2 794
2 962

2 488 2 501

2 750

  0

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Община Макреш Област Видин България



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

36 

Разпределение на предприятията 

Поради малкия брой нефинансови предприятия в общината, голяма част от данните са 

конфиденциални по смисъла на Закона за статистиката. Заради това са разгледани единствено 

икономическите дейности, за които има информация за периода 2016-2020 г. – „Селско, рибно 

и горско стопанство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“. За разглеждания 

период се наблюдава ръст по отношение дела на предприятията от първичния сектор в рамките 

на община Макреш – от 23,3% през 2016 до 30,4% през 2020 г., което говори за засилващата 

се роля на първичния сектор по отношение на местната икономика. Към 2020 г. първичният 

сектор е отговорен за 85% от общата произведена продукция в общината. 

Таблица 13. Динамика и разпределение на предприятия по икономически дейности в община 

Макреш за периода 2016-2020 г. 

Предприятия 
2016 2017 2018 2019 2020 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 

Селско, горско и рибно 

стопанство* 
7 23,3 7 24,1 7 25 6 25 7 30,4 

Търговия; ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

17 56,7 13 44,8 13 46,4 12 50 11 47,8 

Общо 30 100 29 100 28 100 24 100 23 100 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

2.2.6. Развитие на първичен сектор 

Първичният сектор на икономиката включва селското, горското и рибното стопанство. От 

трите отрасъла с по-голяма значимост за икономиката на община Макреш е селското 

стопанство. Близо 30% от предприятията в общината се отнасят към първичния сектор, като 

те генерират 85% от стойността на общата произведена продукция при 39% от общия брой на 

заетите лица в общината през 2020 г.  

Фигура 10. Динамика на първичния сектор в периода 2014-2020 г. 

 
Източник: НСИ 

През периода 2014-2020 г. се наблюдава променливо движение на икономическите показатели 
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през 2020 г. са регистрирани най-високите стойности на произведена продукция (5 021 хил. 

лв.) и приходи от дейността (6 353 хил. лв.). 

Таблица 14. Основни отглеждани земеделски култури в община Макреш 

 за периода 2014-2020 г. 

Култури 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Есенници  

Пшеница 19 754 12 428 19 655 17 802 21 645 29 600 20 085 

Ечемик 2 120 358 735 908 300 95 89 

Рапица 279 1 380 0 2 830 2 760 2 166 2 930 

Пролетници  

Слънчоглед 21 326 23 205 26 165 24 650 17 900 18 200 19 600 

Царевица за зърно 13 440 17 490 16 207 16 100 1 290 12 700 12 600 

Царевица за силаж 0 240 546 230 205 88 63 

Овес 30 650 375 150 0 320 7 480 

Соя 0 1 751 0 0 0 0 0 

Сорго 0 0 4,8 0 0 0 0 

Нахут 0 0 0 0 50 0 0 

Зеленчукови култури  

Домати 0 0 1,3 0 0 0 0 

Тикви 9,5 51 11 10 0 0 0 

Картофи 2,5 0,9 2,2 0 0 15 25 

Трайни насаждения  

Винени лозя 0 4 5,8 5,7 8 10 10 

Лешници 23 8 0 8 8 8 8 

Кестени 3,1 0 0 0 0 0 0 

Круши 0 0 0 28 28 28 28 

Череши 0 0 0,69 0 0 0 2,3 

Сливи 5,1 5,1 19,3 27 21,5 21,5 19,5 

Орехи 147 133 89,5 35 35 35 35 

Други култури  

Люцерна 48 61 10 30 58 153 123 

Площ на 

обработваемата земя 

(дка) 

59 6060 66 776 71 096 67 819 61 921 65 900 67 383 

Източник: ОДЗ-Видин 

През 2020 г. обработваемата площ в общината е 67 383 дка по данни на ОДЗ-Видин. Най-

голяма част се заема традиционно от пролетници и пшеница. Засетите площи със слънчоглед 

възлизат на 19 600 дка, с царевица – 12 600, с овес – 7 480, а с пшеница – 20 085 дка. От 

изброените култури през периода 2014-2020 г. се наблюдава по-сериозно изменение само при 

овеса, който през 2014 г. е заемал едва 30 дка. 

Таблица 15. Брой на земеделски производители, регистрирани по години 

Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой регистрирани земеделски стопани 66 81 86 70 69 66 70 

в т.ч. само със селскостопански животни 15 16 18 19 9 14 11 

Източник: ОДЗ-Видин 
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Природният потенциал на общината е подходящ и за отглеждане на много видове животни 

поради сравнително добрите условия за развитие на зърнено и фуражно производство. 

Наличието на добри пасища и ливади в общината също са условия за развитие на 

животновъдството. 

По отношение на животновъдството в общината се отглеждат говеда, овце, кози, свине, птици 

(бройлери) и пчелни семейства. Най-многобройни са птиците бройлери – 225 хиляди. При 

сравнение между началото и края на разглеждания период се забелязва значим ръст при 

бройлерите, пчелните семейства, овцете и козите. Лек спад се наблюдава само по отношение 

на говедата. 

Таблица 16. Брой основни видове отглеждани животни в община Макреш 

 за периода 2014-2020 г. 

Вид 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Говеда  341 377 315 311 223 328 260 

в т.ч. крави млечни 214 252 235 235 200 183 166 

Овце - всичко 80 242 258 311 209 233 227 

в т.ч. овце млечни 71 222 223 218 188 208 217 

Кози - всичко 55 168 290 203 208 170 175 

в т.ч. кози-майки 62 161 265 188 197 168 156 

Свине 5 1 6 3 2 4 0 

Птици (бройлери) 15 000 225 000 225 000 0 0 0 225 000 

Пчелни семейства 235 372 1 119 1 695 1 185 1 606 1 386 

Източник: ОДЗ-Видин 

 



 

Таблица 17. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности (А21) в община Макреш за 2020 г. 

Икономически дейности (А21) 
Предприятия 

Произведена 

продукция1 

Приходи от 

дейността 
Заети лица2 

Брой % Хил. лв. % Хил. лв. % Брой % 

ОБЩО: 23 100 5 917 100 7 969 100 51 100 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 7 30,4 5 021 84,9 6 353 79,7 21 41,1 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ -  -  -  -  

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ ..  ..  ..  ..  

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И 

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

F СТРОИТЕЛСТВО -  -  -  -  

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 11 47,8 53 0,9 340 4,3 14 27,5 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ -  -  -  -  

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ..  ..  ..  ..  

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ..  ..  ..  ..  

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ..  ..  ..  ..  

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ -  -  -  -  

P ОБРАЗОВАНИЕ -  -  -  -  

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА -  -  -  -  

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ -  -  -  -  

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ -  -  -  -  
Източник: по данни на НСИ 

1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика; 2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост; 

Забележка: „..“ – конфиденциални данни; „-“ – няма случай  



 

2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

2.3.1. Демографска характеристика и тенденции 

Общо население при преброяванията 

Динамиката на населението в община Макреш показва, че броят на населението е бил най-

висок през 1946 г. – 10 644 д. От тогава до сега населението на общината постоянно намалява 

и през 2011 г. достига 1 630 д. За разглеждания период броят на населението е намалял с 85%. 

Фигура 11. Население на община Макреш според преброяванията (1934-2011 г.) 

 
Източник: НСИ 

Забележка: Броят на населението в общината, населените места и селищните образувания е в съответствие 

с административно-териториалното деление на страната към 01.02.2011 г. 

Годишно население към 31.12. на съответната година 

Според годишната демографската статистика на НСИ, населението на община Макреш 

продължава да намалява и след 2011 г. За периода 2014-2020 г. то намалява с 11% и спада до 

1 248 д. Най-многобройно е населението в общинския център – 380 д. Село Макреш е и 

единственото, в което населението не е намаляло през разглеждания период. 

Таблица 18. Население на община Макреш по местоживеене за периода 2014-2020 г. 

Населено място 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

с. Вълчек 56 57 52 48 41 49 55 

с. Киреево 164 186 177 163 152 135 130 

с. Макреш 379 388 386 368 364 385 380 

с. Подгоре 225 221 216 207 202 193 193 

с. Раковица 432 449 424 400 390 375 363 

с. Толовица 46 43 44 43 42 40 37 

с. Цар Шишманово 99 94 90 81 86 81 90 

Община Макреш 1 401 1 438 1 389 1 310 1 277 1 258 1 248 

Източник: НСИ 

Раждаемост, смътност и естествен прираст 

През разглеждания период 2014-2020 г. коефициентът на раждаемост в общината е с 

променливи стойности и чувствително по-нисък от този на останалите административни нива. 

Абсолютният брой на ражданията варира между 4‰ и 8‰ (за 2018 г. данните са 
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конфиденциални по смисъла на Закона за статистиката). Средните стойност на коефициента 

на раждаемост в страната за периода е 9‰, на региона – 8,1‰, на областта – 6,5‰, а на 

общината едва 4,3‰. 

Фигура 12. Раждаемост на 1000 души от населението в община Макреш, област Видин и 

България (2014-2020 г.) 

 
Източник: НСИ 

Коефициентът на смъртност в общината е над два пъти по-висок от средния за страната. 

Абсолютният брой на умиранията в община Макреш варира между 49‰ и 60‰ за 

разглеждания период. За разглежданият период средната стойност на показателя на 

национално ниво е 15,7‰, за Северозападен регион – 20,5‰, за област Видин – 23,5‰, а за 

община Макреш – 41,6‰. 

Фигура 13. Смъртност на 1000 души от населението в община Макреш, област Видин и 

България (2014-2020 г.) 

 
Източник: НСИ 

Разликата между живородените деца и умрелите лица за една година на 1000 души от 

средногодишното население представлява естествения прираст на населението. При 

положителни стойности се приема, че са налице благоприятни демографски тенденции, а при 

отрицателни – негативни такива. През целия разглеждан период на всяко едно от 

административните нива се наблюдават отрицателни стойности на коефициента, което ясно 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

България Северозападен регион Област Видин Община Макреш

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

България Северозападен регион Област Видин Община Макреш

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

42 

изобразява демографската криза в страната. По-ниската раждаемост и изключително високата 

смъртност са причината за огромната разлика между общината и останалите административни 

нива. Средните стойности на естествения прираст са -6,7‰ за страната, -12,5‰ за региона, -

17‰ за областта и -37,9‰ за община Макреш. Представените данни предполагат негативно 

развитие на демографската ситуация в общината, което пък следва да откаже негативно 

влияние и върху икономическо ѝ развитие. 

Фигура 14. Естествен прираст на 1000 души от населението в община Макреш, област 

Видин и България (2014-2020 г.) 

 
Източник: НСИ 

 

Заселени, изселени и механичен прираст 

Механичният прираст е разликата между заселилите и изселилите се жители на дадено 

населено място. Положителните стойности на индикатора се считат за благоприятна 

демографска тенденция. Механичният прираст е тенденциозно отрицателен показател на 

национално ниво през последните години. Област Видин не е изключение и там също се 

наблюдават повече изселени, отколкото заселени на годишна база. За да може да бъде 

направено съпоставяне на областно и общинско ниво, следващата фигура сравнява заселените 

и изселените на 1000 д. население между двете административни нива. 
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Фигура 15. Коефициент на заселени и изселени жители на 1000 д. население в област Видин 

и община Макреш (2014-2020 г.) 

 
Източник: НСИ 

За периода 2014-2020 г. община Макреш регистрира предимно положителен механичен 

прираст. Макар темповете на изселване да са по-високи от тези в областта, същото в по-висока 

степен се отнася и за темповете на заселване. За разглеждания период средната стойност на 

механичния прираст на 1000 д. население в общината е с положителна стойност – 15,1‰, при 

0,1‰ за страната и -6,1‰ за областта. Данните показват, че общината е с по-добра 

характеристика на механичния прираст спрямо останалите административни нива, което е и 

възможност за подобряване на демографската картина в община Макреш. 

Фигура 16. Коефициент на заселени и изселени жители на 1000 д. население в област Видин 

и община Макреш (2014-2020 г.) 

 
Източник: НСИ, собствени изчисления 

Полова структура на населението 

По отношение на половата структура на населението не се наблюдават съществени изменения 

в общината за разглеждания период. 
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Фигура 17. Брой на населението по пол в община Макреш за периода 2014-2020 г. 

 
Източник: НСИ 

Възрастова структура на населението 

В последните години се забелязва поетапно застаряване на населението на територията на 

страната. Населението в община Макреш над 45 годишна възраст към 2020 г. е 940 д. или 75% 

от цялото население на общината. Най-многобройна е групата на населението на възраст над 

80 години – 163 д., а най-малобройна – групата на възраст между 0 и 4 години – едва 23 д. 

Възрастовата структура на населението е негативна и е предпоставка за забавяне на 

икономическия растеж в общината. 

Фигура 18. Възрастова структура на населението в община Макреш 2020 г. 

 
Източник: НСИ 
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Образователна структура на населението 

За образователната структура на населението също липсват актуални данни на общинско ниво. 

Според проведеното през 2011 г. национално преброяване най-голяма са групите на хората със 

завършено средно (608 д.) и основно образование (684 д.). Хората с висше образование са 109, 

тези с начално – 133, девет никога не са посещавали училище, а 38 са с незавършено начално 

образование. 

2.3.2. Образователна характеристика 

Детски градини 

В община Макреш към учебната 2020/21 година функционира една детска градина, намираща 

се в общинския център, с изнесена група в с. Раковица. ДГ-Макреш е с капацитет от 44 места, 

като в нея работят 4 детски педагози. За периода между учебните 2014/15 и 2020/21 броят на 

децата в предучилищна възраст е намлял с 35%. 

Таблица 19. Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Макреш 

 (уч. години 2014-2020 г.) 

Показател 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Детски градини – общо 2 2 2 1 1 1 1 

Деца в детските градини 32 31 25 26 24 24 21 

Места в детските градини 40 40 44 44 44 44 44 

Места на 100 деца 125 129 176 169 183 183 210 

Детски педагози 4 4 4 4 4 4 4 

Източник: НСИ 

Училища 

На територията на община Макреш функционира едно училище – основно училище „Христо 

Ботев“, намиращо се в с. Раковица. Обучението в училището се извършва в една смяна – 

сутрин. 

Поради промените в националната образователна система със Закона за предучилищното и 

училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., драстично се променя 

системата, което влияе и на динамичния ред на показателите за учениците от V до XIII клас. 

Това прави данните преди учебната 2017/18 г. несъпоставими с тези в следващите години. 

Таблица 20. Учители и учащи в община Макреш по класове* 

Показател\ Уч. 

година 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

I - IV клас        

Учители 2 2 3 2 2 2 - 

Учащи 13 14 19 12 11 11 6 

V - VIII*        

Учители 4 4 5 4 4 5 - 

Учащи 15 16 19 15 14 15 15 

Източник: НСИ 

* Данните след 2017/18 не са съпоставими с предходните периоди; за учебната 2020/21 няма данни за броя на 

учителите. 

Броят на учащите в общината спада по подобие на броя на децата в предучилищното 

заведение. За разглеждания период броят на учащите е намалял от 28 на 21, което е спад от 
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25%. Положителна характеристика е отсъствието на отпаднали от системата на основното 

образование в общината. 

2.3.3. Здравеопазване 

На територията на община Макреш няма лечебни здравни заведения или детски ясли. В 

общината има един специалист по медицински здравни грижи. Няма данни за лекарски 

практики, включително за такива по дентална медицина. Най-близкото лечебно заведение се 

намира в областния център – Видин. 

2.3.4. Социални услуги 

Броят на лицата в община Макреш, които получават социална помощ за периода 2014-2020 г., 

е 679, като 115 от тях са подпомогнати по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, а лицата подпомагани по Наредба РД 07-5 са 564.  

Притеснителен е високият дял на лица с увреждания в общината – 256 или близо 20% от 

населението на общината. 

2.3.5. Трудов пазар и безработица 

Демографските тенденции в община Макреш са с негативен характер. Населението на 

общината е намаляло с 11% за периода 2014-2020 г. Най-значим спад има по отношение броя 

на населението над трудоспособна възраст (следствие от високата смъртност), което е 

намаляло с 19%. Спад се наблюдава и по отношение на населението под трудоспособна 

възраст – с 10,8%. Броят на населението в трудоспособна възраст остава почти непроменен 

през разглеждания период. На база представената информация може да се изведе 

заключението, че демографските процеси не са рефлектирали върху икономиката на общината 

през разглеждания период, но има опасност да окажат негативно влияние върху нейното 

бъдещо развитие.  

Фигура 19. Население в под, над и в трудоспособна възраст в община Макреш за периода 

2014-2020 г. 

 
Източник: НСИ 
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остават далече над средните за страната, където равнището на безработица е 7,4%. 

Мобилизирането на безработните лица посредством програми за заетост и мерки за 

повишаване на професионалната квалификация и преквалификация е потенциал за 

икономическото развитие на общината. 

Таблица 21. Данни за безработицата в община Макреш в периода 2014-2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой регистрирани безработни 

лица 
132 137 141 98 87 107 101 

Равнище на безработица (%) 41,56 42,92 44,31 30,92 27,46 33,78 33,71 

Разкрити работни места - първичен 

и субсидиран трудов пазар 
12 10 11 64 31 42 44 

Брой безработни лица включени в 

заетост по програми, мерки и 

проекти 

62 36 32 66 28 28 59 

Източник: ДБТ гр. Кула 

 

2.3.6. Производителност на труда 

Производителността на труда е един от компонентите на конкурентоспособността, който може 

да се определи чрез съотношението между произведената продукция и броя на заетите в 

съответния сектор. Данните за вторичния и третичния сектор са конфиденциални по смисъла 

на Закона за статистиката, поради което те не са разгледани. 

Анализът на данните показва, че производителността на труда по отношение както на аграрния 

сектор, така и цялостно за община Макреш, спада рязко между 2014 и 2015 г., а в последствие 

постоянно нараства, като към 2020 г. достига и дори леко надвишава нивата от периода. 

Производителността в първичния сектор е двойно по-висока от средната за общината, което 

показва и колко важен е секторът за местната икономика. 

Фигура 20. Произведена продукция на 1 зает по икономически сектори и общо за общината в 

периода 2014-2020 г. (в хил. лв.) 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 
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2.3.7. Доходи на населението 

Повишаването на заетостта, добрата икономическа обстановка в страната, административното 

повишение на възнагражденията, както и повишената производителност на труда, дават 

възможност доходите на населението също да растат постепенно. За периода 2014-2020 г. 

средната заплата в общината се е повишила с 2 576 лв. (ръст от 42,9%) и достига 8 579 лв. Ръст 

се наблюдава също и на национално и областно равнище – средната работна заплата е 

нараснала с 69,7% за област Видин и с 69,2% за страната. От данните става ясно, че въпреки 

отбелязания ръст на общинско ниво, изоставането по отношение на заплащането в община 

Макреш спрямо областта и страната нараства. 

Фигура 21. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

в община Макреш и по административни нива за периода 2014-2020 г. (лв.) 

 
Източник: НСИ 
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настилка е задоволително. Вторият републикански път, преминаващ през община Макреш, е 

III-1403 „Подгоре-Цар Шишманово-Макреш-Гара Макреш-/о.п. Видин-Димово/“. Неговата 

дължина в пределите на общината е 22,1 км. Пътят се явява основна урбанизационна ос в 

общината. Състоянието на пътната настилка е задоволително. Последният път от РПМ, който 

преминава през общината, е път III-1412 „/Кула-Грамада/-Раковица“, в частта си от 4+800 км 

до 14+300 км. Неговата дължина е 9,5 км, но настилката е в лошо състояние. По данни на АПИ 

за пътищата III-1401 и III-1403 се изготвят технически проекти за рехабилитация на пътната 

настилка, които, след приемането им, следва да станат част от капиталовата програма на 

агенцията. 

Общинските пътища на територията на общината са пет на брой, с обща дължина от 14,65 км, 

като данни за тях са представени в следващата таблица. 

Таблица 22. Общинска пътна мрежа на община Макреш 

Наименование на път Дължина (км) Състояние 

VID1121 (Старопатица-Раковица) 5 Много лошо 

VID1140 (/III-1403, Цар Шишманово-Макреш/-Толовица) 2,6 Много лошо 

VID2141 (Цар Шишманово-/Бранковци-Раковица/) 3,2 Много лошо 

VID3094 (жп гара Макреш-Вълчек) 1,95 Добро 

VID3142 (Киреево-Раковица) 1,9 Много добро 

Източник: Проект ОУПО 

Железопътен транспорт и инфраструктура 

През общината преминава участък на трасето на жп линията София – Мездра - Бойчиновци - 

Брусарци - Дреновец - Орешец – Видин, като общината е свързана към участъка посредством 

гара Макреш, намираща се на 10 км от общинския център. Към момента гарата е закрита и се 

ползва като жп спирка, обслужваща единствено пътнически влакове. 

2.4.2. Енергийна инфраструктура (електроснабдяване) 

На територията на община Макреш консуматорите на електрическа енергия се захранват от 

съществуващата подстанция, която се обслужва от ЧЕЗ-България. Тя разполага с възможност 

за развитие на мрежа средно напрежение посредством кабелни или въздушни линии 20kV. 

Проблем е уличното осветление в рамките на общината – цялата осветителна система е в лошо 

техническо състояние. 
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Фигура 22. Електропреносна система на България 

 
Източник: АНКПР 
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Фигура 23. Загуби на вода по водопреносната мрежа в община Макреш в проценти 

 
Източник: ВиК-Видин 
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необходимостта от допълнителни инвестиции в тази насока. Поради отсъствието на 

капиталовата програма за област Видин, към момента на изготвяне на ПИРО Макреш, не може 

да се каже дали ВиК операторът предвижда дейности по рехабилитиране на 

водоснабдителната мрежа. 

Канализационна мрежа и ПСОВ 

На територията на общината единствено в село Раковица (и частично в село Макреш) има 

изградена канализационна мрежа. Количеството на пречистените отпадъчни води за 2020 г. от 

пречиствателната станция в село Раковица (единствената в общината) е 423 м3. 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

2.5.1. Атмосферен въздух 

„Въздухът“ е основен компонент на околната среда, без който съществуването на всички живи 

организми е невъзможно. Неговото качество е от съществено значение за здравето на 

населението и околната среда. Под „Качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието 

на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените ѝ 

съставки и добавените вещества с естествен и антропогенен произход. 

Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния въздух в населените места 

поради голямото разнообразие на източници, емитиращи ФПЧ – горивни инсталации, 

транспорт, битово отопление и др. Допустимата средногодишна концентрация за ФПЧ10 е 

ПДК ср. год. = 40 μg/m³ при норма от максимум 35 броя превишения на средноденонощната 

концентрация ПДК ср. дн. = 50 μg/m³ през годината. Няма данни за регистрирани превишения 

на нормите на територията н община Макреш. 

2.5.2. Води 

Река Видбол е единствената, преминаваща през територията на общината, за която има 

информация относно екологичното ѝ състояние.  

При анализа на данните по физикохимичните показатели на р. Видбол става ясно, че водите 

на реката отговарят на изискванията за умерено състояние. От анализа на специфичните 

замърсители е видно, че измерени високи концентрации над изискванията на СКОС за добро 

състояние показва показателя алуминий. Изчислената средногодишната стойност (СГС) на 

показателя алуминий във водното тяло надвишава изискванията на СКОС за добро състояние. 

Анализът на приоритетни вещества не отчита концентрации над изискванията на СКОС за 

добро състояние. Химичното състояние на тялото е добро. Водното тяло се намира в отлично 

състояние, въз основа на данните от хидробиологичен мониторинг в периода 2017-2019 г. 

2.5.3. Почви и земни недра 

РИОСВ Монтана няма данни за замърсяване на почвите над допустимите норми с тежки 

метали, металоиди и устойчиви органични вещества (пестициди) на територията на община 

Макреш. На територията на общината не се извършва мониторинг относно засоляването на 

почвите.  

На територията на община Макреш (в землището на с. Раковица) има ситуиран склад за 

съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита. В изпълнение на 

мониторинг – III ниво – локални почвени замърсители на територията на РИОСВ – Монтана 
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през 2020 г. е извършена проверка на склада с негодни за употреба препарати за растителна 

защита. Няма данни за замърсяване с негодни за употреба ПРЗ.  

2.5.4. Радиоекологичен мониторинг и контрол. Шум 

В община Макреш не са установени наднормени стойности на йонизиращи лъчения, както и 

няма източници на радиационно замърсяване. 

Няма данни за превишение на шумовите норми. 

2.5.5. Защитени зони и защитени територии. Биологично разнообразие. Лечебни 

растения 

В границите на община Макреш попадат частично една природна забележителност и четири 

защитени зони, а една защитена местност попада изцяло. 

Защитени зони по Натура 2000  

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури 

дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 

съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната 

среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за 

опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 

Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана 

накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство 

чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Защитена зона BG0000521 „Макреш“ е обявена със заповед №РД-1050 от 17.12.2020 г., бр. 

21/2021 на ДВ. Зоната е обявена по Директивата за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна 92/43/ЕИО. Общата ѝ площ е 2 061,25 ха. Частта, попадаща в пределите 

на община Макреш, обхваща землищата на селата Вълчек, Макреш и Толовица. 

Предмет на опазване в защитената зона са: 

 Слените типове местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: 

 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 

 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.; 

 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens; 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа; 

 Местообитания нза следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

 Бозайници - Пъстър пор (Vormela peregusna), Голям нощник (Myotis myotis), 

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос 

(Rhinolophus euryale); 

 Земноводни влечуги - Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); 

 Риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia); 
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 Безгръбначни - Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus), * Алпийска розалия (Rosalia alpina). 

Защитената зона се обявява с цел: 

 Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 

в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им 

природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион; 

 Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно 

местообитание с код 6110 *; 

 Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 91I0 * 

и 91M0; 

 Подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); 

 При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени по-горе в текста, местообитания на посочени по 

горе видове и техни популации. 

Целите на защитената зона описани по-горе са определени съобразно важността на защитената 

зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете 

природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и 

за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската 

екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на 

мерки в защитената зона. 

В границите на защитената зона се забранява: 

 Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища; 

 Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както 

и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, 

контролни и спасителни дейности; 

 Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните 

площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания 

описани по-горе; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване 

на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на 

разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по 

Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура 

за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

54 

 Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни 

насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като 

такива; 

 Разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на други тревни площи 

(обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години) в 

границите на негорското природно местообитание описани по-горе; 

 Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред 

обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при 

ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на 

инвазивни чужди видове дървета и храсти; 

 Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията; 

 Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски 

територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална 

категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия 

или епидемия; 

 Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието и когато концентрацията на тежки метали, металоиди 

и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации 

съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.); 

 Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми; 

 Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност. 

Фигура 24. Защитена зона BG0000521 „Макреш“ 

 
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/ 

http://natura2000.moew.government.bg/
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Защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ е обявена със заповед 

№РД-268 от 31.03.2021 г., бр. 44/2021 на ДВ. Зоната е обявена по Директивата за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО. Общата площ на защитената 

зона възлиза на 219 756,78 ха и обхваща землищата на селата Подгоре и Раковица. 

В защитената зона се поставят следните цели на опазване: 

 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; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

В защитената зона предмет на опазване са: 

 Природни местообитания: 

 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae);  

 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara; 

 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion; 

 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 

 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo; 

 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 

 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi; 

 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 

 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 

 6240* Субпанонски степни тревни съобщества; 

 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 

caeruleae); 

 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс; 

 6510 Низинни сенокосни ливади; 

 6520 Планински сенокосни ливади; 

 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища; 

 7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 

 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс; 

 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 
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 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове; 

 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albiVeronicion dillenii; 

 8310 Неблагоустроени пещери; 

 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 

 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 

 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 

 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 

 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 

 9260 Гори от Castanea sativa; 

 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea); 

 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор; 

 40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества; 

 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 

 91BA Мизийски гори от обикновена ела; 

 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори; 

 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 

 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

 91W0 Мизийски букови гори; 

 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа; 

 Бозайници: Европейски вълк* (Canis lupus); Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus); 

Видра (Lutra lutra); Рис (Lynx lynx); Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni); Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi); Дългоух нощник (Myotis 

bechsteini); Остроух нощник (Myotis blythii); Дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus); Голям нощник (Myotis myotis); 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale); Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); Maлък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros); Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi); Лалугер 

(Spermophilus citellus); Кафява мечка* (Ursus arctos); Пъстър пор (Vormela peregusna). 

 Земноводни и Влечуги: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata); Обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii); Гребенест тритон (Triturus cristatus). 

 Риби: Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis); Обикновен щипок (Cobitis taenia); 

Главоч (Cottus gobio); Балканска кротушка (Gobio kessleri); Балканска кротушка (Gobio 

uranoscopus); Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); Балкански щипок 

(Sabanejewia aurata). 

 Безгръбначни: Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis); Кордулегастер 

(Cordulegaster heros); Ручеен рак* (Austropotamobius torrentium); Бисерна мида (Unio 
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crassus); Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides); Одонтоподизма 

(Odontopodisma rubripes); Торбогнездница (Eriogaster catax); *Callimorpha 

quadripunctaria; Gortyna borelii lunata; Лицена (Lycaena dispar); Полиоматус 

(Polyommatus eroides); Карабус (Carabus variolosus); Обикновен сечко (Cerambyx cerdo); 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus); Буков сечко (Morimus funereus); Осмодерма* 

(Osmoderma eremita); Рисодес (Rhysodes sulcatus); Алпийска розалиа* (Rosalia alpina). 

 Растения: Червено усойниче (Echium russicum); Обикновена пърчовка (Himantoglossum 

caprinum); Карпатска тоция (Tozzia carpathica); Dicranum viride; Buxbaumia viridis. 

Фигура 25. Защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ 

 
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/ 

Защитена зона BG0000498 „Видбол“ е обявена със заповед №РД-1037от 17.12.2020 г., бр. 

19/2021 на ДВ. Зоната е обявена по Директивата за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна 92/43/ЕИО. Площта ѝ е 1 304,44 ха и обхваща землищата на селата 

Макреш, Вълчек, Подгоре, Толовица и Цар Шишманово.  

Предмет на опзаване в защитената зона са: 

 Следните типове местобитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: 

 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

CallitrichoBatrachion; 

 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 

 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 

 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс; 

 6510 Низинни сенокосни ливади; 

 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 

 Местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

http://natura2000.moew.government.bg/
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 Бозайници - Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna), Голям нощник (Myotis 

myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); 

 Земноводни и влечуги - Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Червенокоремна 

бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Пъстър смок (Elaphe sauromates); 

 Риби – Распер (Aspius aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Белопера 

кротушка (Romanogobio vladykovi), Сабица (Pelecus cultratus), Европейска горчивка 

(Rhodeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Обикновен щипок (Cobitis 

taenia), Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Високотел бибан (Gymnocephalus 

baloni), Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel); 

 Безгръбначни - Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Dioszeghyana 

schmidtii, Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus). 

Защитената зона се обявява с цел: 

 Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени по-горе в 

текста, местообитанията на посочените по-горе видове, техните популации и 

разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното 

им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион; 

 Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни 

местообитания с кодове 6110*, 6430 и 6510; 

 Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3260, 

91Е0* и 91M0; 

 Подобряване на местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni) и Остроух нощник (Myotis blythii); 

 При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени по-горе в текста, местообитания на посочени по-

горе видове и техни популации. 

Целите на защитената зона са определени съобразно важността на защитената зона за 

постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни 

местообитания и видовете описани по-горе в текста в Континенталния биогеографски регион, 

както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от 

Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и 

прилагане на мерки в защитената зона. 

В границите на защитената зона се забранява: 

 Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища; 

 Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

59 

и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, 

контролни и спасителни дейности; 

 Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните 

площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата 

на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за 

предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на 

концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е 

започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване 

на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на 

търговско откритие; 

 Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни 

насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като 

такива; 

 Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в 

границите на негорските природни местообитания описани по-горе в текста освен в 

случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои; 

 Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред 

обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при 

ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на 

инвазивни чужди видове дървета и храсти; 

 Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията; 

 Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски 

територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална 

категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия 

или епидемия; 

 Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния 

режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с 

диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност 

от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или 

настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието 

на природните местообитания и местообитанията на видовете описани по-горе в текста; 

 Извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на 

съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на 

опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за 

поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на 

видовете описани по-горе в текста; 
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 Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието и когато концентрацията на тежки метали, металоиди 

и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации 

съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.); 

 Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми; 

 Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност; 

 Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане 

на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на 

природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават 

съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана 

необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи 

на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното 

функциониране на инфраструктурните обекти дървета;  

 Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза 

на старост. 

Фигура 26. Защитена зона BG0000498 „Видбол“ 

 
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/ 

Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ е обявена със заповед №РД-119 от 09.02.2012 

г., бр. 20/2012 на ДВ, с изменен режим на дейностите със заповед №РД-68 от 28.01.2013 г., бр. 

10/2013 на ДВ. Защитената зона е обявена по Директивата за опазване на дивите птици 

2009/147/ЕИО и е с площ от 146 832,47 ха. В пределите ѝ попадат напълно или частично 

землищата на селата Подгоре и Раковица.  

В защитената зона се поставят следните цели на опазване: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 
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 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; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Въведен е и следният режим на дейностите: 

 Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения 

 Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

 Забранява се косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към центъра; 

 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; 

 Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското 

стопанство. 

В защитената зона предмет на опазване са следните птици: 

 Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на 

Дир.79/409/EEC): Осояд (Pernis apivorus); Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); Черен 

кълвач (Dryocopus martius); Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); Белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos); Горска чучулига (Lullula arborea); Полска бъбрица 

(Anthus campestris); Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria); Сив кълвач (Picus canus); 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana); Червеногуша мухоловка (Ficedula parva); 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca); Сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata); Планински кеклик (Alectoris graeca graeca); Черен щъркел (Ciconia nigra); 

Ловен сокол (Falco cherrug); Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Египетски лешояд 

(Neophron percnopterus); Черночела сврачка (Lanius minor); Черна каня (Milvus migrans); 

Синявица (Coracias garrulus); Орел змияр (Circaetus gallicus); Уралска улулица (Strix 

uralensis); Малък креслив орел (Aquila pomarina); Скален орел (Aquila chrysaetos)  

 Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на 

Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC): Малък орел 

(Hieraaetus pennatus); Белошипа ветрушка (Falco naumanni); Пернатонога кукумявка 

(Aegolius funereus); Бял щъркел (Ciconia ciconia); Козодой (Caprimulgus europaeus); 

Бухал (Bubo bubo); Ливаден дърдавец (Crex crex); Глухар (Tetrao urogallus); Лещарка 

(Bonasa bonasia); Сокол скитник (Falco peregrinus); Земеродно рибарче (Alcedo atthis); 

Зеленоножка (Gallinula chloropus); Обикновена калугерица (Vanellus vanellus); Средна 

бекасина (Gallinago gallinago); Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Орко (Falco 
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subbuteo); Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus); Обикновен пчелояд (Merops 

apiaster); Обикновен мишелов (Buteo buteo). 

Фигура 27. Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ 

 
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/ 

Защитени територии 

Защитена местност „Раковишки манастир“ е обявена със Заповед №3718/28.08.1975 г., 

бр. 79/1975 на Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед №1082/21.08.2003 г., бр. 

86/2003 на ДВ и е с актуализирана площ със Заповед №РД-546/12.07.2007 г., бр. 72/2007 на 

ДВ. Местността е с площ от 51,52 ха и попада изцяло в община Макреш и по-конкретно в 

землището на село Раковица. Обявена е с цел на територия с характерен ландшафт, който е 

резултат на хармонично съжителство на човека и природата и предоставяне на възможност за 

туризъм. На територията ѝ е въведен следният режим на дейностите: 

 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; 

 Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

 Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други 

инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и 

всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

Природна забележителност „Пещера Магурата“ е обявена със Заповед №2077/07.06.1961 

г. и с последно актуализирана площ посредством заповед №РД-404/27.05.2019 г., бр.49/2019 

на ДВ. Природната забележителност е с площ от 82,5 ха и е отчасти в община Макреш, и по-

конкретно в землището на село Толовица. Обявена е с цел опазването на пещерата. На 

територията ѝ е въведен следният режим на дейностите: 

 Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в подземните 

образувания, с изключение на археологически проучвания и консервация, реставрация 

и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата 

инфраструктура и съоръжения, както и изграждането на такива, свързани с 

управлението на природната забележителност; 
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 Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в наземната прилежаща 

на пещерите територия, с изключение на такива, свързани с археологически проучвания 

и консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; 

поддържане на съществуващата инфраструктура; управлението на природната 

забележителност; ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и 

съоръжения за обслужване на посетителите; 

 Забраняват се нови и разширяване на съществуващи производствени дейности; 

 Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

 Забранява се внасянето на неместни за района растителни и животински видове; 

 Забраняват се дейности, свързани с повреждане и унищожаване на скални и пещерни 

образувания, както и засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и 

нейните галерии; 

 Забранява се унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната 

структура (скални късове и пещерни образувания); 

 Забранява се разкопаване и изнасяне от пещерата на глина и гуано; 

 Забраняват се действия, водещи до унищожаване, повреждане и отстраняване на 

исторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти и привнасянето им; 

 Забранява се поставянето на каквито и да било трайни надписи или знаци по стените, 

тавана или пода, с изключение за целите на картографирането; 

 Забранява се унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или 

археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни 

изследвания; 

 Забранява се паленето на огън и използване на осветление с открит пламък; 

 Забранява се безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето и 

изнасянето на животни, обитаващи пещерата през всички фази на тяхното развитие, с 

изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания; 

 Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия в периода от 15 

ноември до 30 март и от 15 май до 30 юли; 

 Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия с участието на 

над 50 души в пещера „Магура“ извън периодите по т. 14; 

 Забранява се предизвикването на шум, който надвишава 45 Leq (сdВА), с изключение 

при провеждане на концерти и други масови мероприятия в пещера „Магура“; 

 Забранява се посещения и едновременно пребиваване в пещера „Магура“ на групи 

и/или неорганизирани посетители, надхвърлящи общо 50 души; 

 Забраняват се посещения в пещера „Рингова пещ“, с изключение на такива с научна цел 

и мониторинг. 
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Биологично разнообразие 

В биогеографско отношение територията на Общината се отнася към Дунавския район на 

Долнодунавската провинция и Предбалканския район на Балканската провинция (Асенов, 

2006). Районът е със силно изразен антропогенен характер, като на мястото на лесостепните и 

горските екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са възникнали 

вторични горски, храстови и тревни формации. 

Животински видове 

Според зоогеографското райониране на България, териториите на община Макреш попадат 

частично в Дунавския и Старопланинския зоогеографски райони, в пояса на равнинно-

хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на широколистните гори. Фауната е с 

преобладаващо евросибирско и европейско разпространение. 

Бозайници (Mammalia)  

Бозайната фауна е характерна за неморалния фаунистичен комплекс на широколистните гори. 

Представена е от видове с широко разпространение, дължащо се на екологични адаптации към 

интразонални местообитания – крайбрежия на реки, влажни места, мезо и ксерофитни открити 

местообитания - ливади и пасищата, където средата в тях е формирана от тревостои с различни 

височини. 

Бозайната фауна в горските масиви от ниските части на Старопланинския район и 

Предбалкана е разнообразна. Тук е ареалът на най-многобройните бозайници като 

Източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor (Мartin); Обикновена къртица 

(Talpa europaea L.); Белозъбо сляпо куче (Nanospalax leucodon (Nordмann); Къртица (Talpa 

europaea L.); Лалугер (Spermophilus citellus (L.); Полска мишка (Apodemus agrarius Pallas); 

Горска мишка (Apodeмus sylvaticus L.); Обикновена полевка (Мicrotus arvalis Pallas), Заек 

(Lepus capensis L.) и др. От хищниците най-често срещани са: Лисица (Vulpes vulpes L.); Белка 

(Мartes foina Erxl.); Пъстър пор (Vormela peregusna), Степен пор (Putorius eversmanni), Черен 

пор (Мustela putorius L.), Невестулка (Мustela nivalis L.); Язовец (Meles meles), Чакал (Canis 

aureus) и др. 

В района се срещат някои видове прилепи - Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Полунощен 

прилеп (Eptesicus serotinus), Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Малко кафяво прилепче 

(Pipistrellus pygmaeus) и Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus). Доказано е присъствието и 

на мигриращия вид Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). Наличието на многобройни 

пещери в Предбалкана обогатяват присъстващото прилепно съобщество с 

пещерообитаващите видове: Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух 

нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus) и Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii). 

Птици (Aves) 

В резултат на проучвания и преглед на литературните данни, на територията на общината е 

установено, че гнездовата орнитофауна сега и в близкото минало включва над 80 вида птици. 

Общината, въпреки относително неголямата си територия, привлича разнообразни видове 
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птици, като Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Бухал 

(Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella 

brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), 

Зеленоножка (Gallinula chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia 

riparia) и др. 

Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia) 

Според съвременните схващания за разпространението на видовете от българската 

херпетофауна (Stojanov et al., 2011), в западната част на Дунавската равнина и Предбалкана се 

срещат 12 вида земноводни и 16 вида влечуги. Характерни за широколистните гори в района 

са: Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Горски 

гущер (Darevskia praticola), Смок мишкар (Zamenis longissimus) и др. За откритите терени и 

храсталаците е характерно наличието на Зелена крастава жаба (Bufos viridis), Зелен гущер 

(Lacerta viridis), Голям стрелец (Dolichophis caspius), Пъстър смок (Elaphe sauromates) и др. 

Типични обитатели на влажните зони са двата вида бумки (Bombina bombina и B. variegata), 

обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), водните змии (Natrix natrix и N. tessellata) 

и др. 

Риби (Pisces) 

Ихтиофауната на Дунавския водосборен басейн се състои от 59 таксона, които принадлежат 

към 15 семейства. Семейство шаранови (Cyprinidae) е най-добре представено – 28 вида, следва 

семейство костурови (Percidae) с 8 вида и виюнови (Cobitidae) с 5 вида. Общо в реките на 

Дунавския водосборен басейн са установени 58 вида риби. Някои видове от семейство 

Cyprinidae, като например Речен кефал (Leuciscus cephalus), Шаран (Cyprinus carpio), 

Обикновена кротушка (Gobio gobio), Скобар (Chondrostoma nasus), Обикновена мряна (Barbus 

barbus), Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), Уклей (Alburnus alburnus), Горчивка 

(Rhodeus sericeus amarus), както и някои видове от семейство Cobitidae са представени с 

относително стабилни популации, предимно в средните течения на реките. 

Безгръбначни животни (Invertebrata) 

Териториите на община Макреш са проучени в различна степен и в литературата отсъстват 

данни за комплексни фаунистични проучвания на безгръбначните. Разнообразието от 

местообитания е предпоставка за съществуването на разнообразни групи водни и сухоземни 

безгръбначни от следните групи: мекотели (Mollusca), водни кончета (Odonata), 

скакалци/правокрили (Orthoptera), твърдокрили (Coleoptera), мравки (Hymenoptera), пеперуди 

(Lepidoptera). 

Растителни видове  

Дунавски хълмисто-равнинен окръг - заема големи пространства в южната част на Дунавската 

равнина - от средното течение на р. Янтра до границата с Република Сърбия. По-голямата част 

от територията е заета от селскостопански земи, но около 30% от площта са ксеротермни 

церово-благунови и благуново-церови гори - предимно издънкови и нискостъблени. На много 
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места в тези гори особено на варовити терени по хълмовете се е настанил келявият габър. На 

места са се формирали вторично ксеротермни храсталачни съобщества от драка, също и 

ксеротермни тревни фитоценози от садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium 

ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и едногодишни треви (терофити) като псилурус 

(Psilurus incurvus), някои детелини и др. В мерите около селищата са формирани 

мезоксерофитни тревни формации с преобладаване в тях на пасищен райграс (Lolium perenne), 

белизма, луковична ливадина и нерядко троскот (Cynodon dactylon), пача трева (Polygonum 

aviculare) и пр. На по-влажните места край реките съвсем ограничено се срещат остатъци от 

гори с доминиране в тях на дръжкоцветен дъб, клен (Acer campestre), бряст, мекиш (Acer 

tataricum) и др. На места тези терени са превърнати в ливади с мезофитна тревна растителност. 

Поспецифични видове в този окръг са редица степни флорни елементи и особено съответни 

ендемити и субендемити като ковачевия (Chamaecytisus kovacevii) и дунавския зановец (Ch. 

danubialis), хилядолистния воден морач и др. 

Предбалкански окръг - заема пространството от горната част на водосбора на р. Янтра до 

западната граница на страната. Характеризира се с изключително голямо видово и растително 

разнообразие и с добре застъпени реликтни и ендемични (български и балкански) видове, 

каквито са терциерните реликти - силиврякьт (Haberlea itiodopaensis) и сръбската рамонда 

(Ramonda serbica), растящи по сенчестите скали предимно в горите, водният габър, турската 

леска. На сухи терени почти в целия окръг се срещат маклен (Acer monspessulanum) и 

мизийски бук, под чийто склоп на места расте масово реликтният вид лавровишня и др. В 

окръга се наблюдават ендемичните видове - от илирийските флорни елементи: велчево 

плюскавиче (Silene velchevii), български ерантис (Eranthis bulgaricus), стефчова тлъстига 

(Sedum steftscho), нейчев зановец (Chamaecytisus neicheffii), пъстър минзухар (Crocus 

reticulatus), а от македоно-тракийските флорни елементи: родопска люцерна (Medicago 

rhodopaea), Chamaecytisus frivaldskyanus, родопски скален копър (Seseli rhodopaeum), дегенов 

скален копър (S. degenii), хилядолистен воден морач (Oenanthe millefolium), както и редица 

балкански ендемити. 

В дълбоко всечената долина на река Видбол са запазени смесени гори от благун (Quercus 

frainetto) и цер (Quercus cerris). В крайречните съобщества, включително на прехода към 

Предбалкана са представени смесени гори от формацията на полския бряст (Ulmeta minoris) и 

на полския ясен (Fraxineta oxycarpae). В района на Бабин нос доминира формацията на 

мизийския бук (Fageta moesiace), която в по-ниската част на планината се сменя от 

формацията на горуна (Querceta dalechampii). По вододелните заравнености вторично са 

възникнали ксеротермни тревни формации на белизмата, луковичната ливадина и садината. 

На много места в Предбалкана естествената растителност е силно разпокъсана от земеделски 

терени. Присъствието на храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) свидетелства за 

деградирането на горската растителност. (Асенов, 2006). 

Естествената растителност има функциите на основен фактор за формирането на водните и 

почвените ресурси в общината, за предотвратяване на наводненията и смекчаване на 

негативните ефекти от ерозията и дефлацията. На това основание е необходимо нейното 

поддържане и опазване в близки до естествените ѝ характеристики, както и ограничаване на 

антропогенизацията в горски условия за недопускане на процеси на фрагментация и 

деструкция. 
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Лечебни растения 

Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения, сред които 

представителните за района – бял пелин (Artemisia alba), лазаркиня (Galium odoratum), 

багрилна жълтуга (Genista tinctoria), лечебна комунига (Мelilotus officinalis), чемерика 

(Veratrum album) и др. Срещат се редки и защитени видове. Сред българските ендемити са: 

българският ерантис (Eranthis bulgaricus), пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea), 

стефчовата тлъстига (Sedum stefco), ковачевият зановец (Chamaecytisus kovacevii), българският 

лимониум (Limonium bulgaricum) и др. Сред най-интересните балкански ендемити се 

открояват: високата бисерка (Melica altissima), ванеровата симфиандра (Simphyandra wanery) 

и сръбската рамонда (Ramonda serbica), която е и терциерен реликт.  

На територията на община Макреш са описани общо 79 вида лечебни растения. 

Част от находищата на лечебни растения се намират в защитени територии, което е гаранция 

за дълготрайно запазване на характеристиките на екосистемите. Друга основна част е 

включена в горски фонд който се намира под охраната на Държавно горско стопанство 

„Видин“. Управлението на тези горски екосистеми се осъществява на базата на десетгодишни 

лесоустройствени проекти. 

Лечебните растения участват в състава на дървесни, храстови и тревни съобщества, като в 

някои от тях доминират, заемат обширни територии и придават облика на растителността. 

Други имат ограничено разпространение и са с природозащитна значимост. 

Богатството на лечебни растения в България и позицията ѝ на един от световните лидери по 

производство на билки, обосновава необходимостта изучаването, опазването, рационалното и 

ефективно използване на ресурсите от лечебни растения да са сред националните приоритети 

на държавата. Освен екологичното си значение, лечебните растения имат неоспоримо 

икономическо и социално значение за страната. 

През 2004 г. влязоха в сила две наредби към Закона за лечебните растения. Чрез тях в 

нормативен порядък се въвеждат конкретни правила и изисквания при събирането на билки, 

както и изисквания към устройството и дейността на билкозаготвителните пунктове и 

складовете за билки. В наредбите са залегнали някои принципни положения от традиционната 

обработка на билките, научно доказани изисквания, както и елементи от добрите събирачески 

и производствени практики в областта на събирането и преработката на билки. 

Наредба №5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове 

и/или складовете за билки (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) е съвместна между Министерство 

на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите и регламентира изисквания, 

включително хигиенни, към билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и ред и 

условия за изкупуване, първична обработка и съхранение на билки. Изискванията за 

устройството и дейността в билкозаготвителните пунктове се отнасят до техническите им 

характеристики, технологичното оборудване, документацията, първичната обработка, 

съхранението, обработката, етикетирането и транспорта на билките. 

При определяне на начините за събиране на билки, както и изискванията за опазване на 

естествените находища на лечебните растения, които се отбелязват в позволителните, 

експертите следва да се съобразяват с Наредба №2 за правилата и изискванията за събиране 

на билки и генетичен материал от лечебни растения (Обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.). 
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Целта на наредбата е опазване на ресурсите и получаване на качествена билкова суровина. 

Чрез Наредба № 2 се въвеждат изисквания за опазване на находищата, регламентират се 

периоди за събиране на билките, начини и инструменти за събиране, периоди на покой за 

възстановяване на находищата и т.н. В наредбата за всяко от изискванията са дадени голям 

брой примери на лечебни растения, за които се отнасят, така че за експертите да е по-лесно да 

преценят какви изисквания да включат в позволителните, които издават в зависимост от 

спецификите на конкретния вид лечебно растение и неговите находища. 

Наредба № 2 включва също конкретни хигиенни изисквания, които трябва да се спазват при 

събиране на билки и е добре те също да са отразени в позволителното и събирачите да са 

запознати с тях. 

В позволителното се посочват количествата билки в свежо състояние и находищата, от които 

ще се събират. За опазване естествените находища на лечебните растения, повторно събиране 

на билки от определено находище се извършва след възстановяване на популацията, т.е. 

експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на ресурсите. За да е 

възможно да се изпълни това условие е необходимо в позволителните да се посочва, колкото 

е възможно поконкретно от кое находище се разрешава събирането на разрешените 

количества билки – землище, район, местност, в най-добрия случай GPS координати. По този 

начин експертите лесно ще следят ползването през годините (в кои находища кои видове 

лечебни растения и билки се събират) и ще могат да осигуряват издаване на позволителни при 

спазване изискванията за период на покой за възстановяване на находищата. 

За да определи колко е възможно да се събира на едно място, администраторът трябва да е 

запознат не само с нормативната уредба, но и да познава ресурсите в района, за който отговаря. 

Тази информация е част от данните в разделите „Лечебни растения“ на общинските програми 

за опазване на околната среда; на горскостопанските планове и програми на ДГС и ДЛС, 

съгласно Закона за горите и на плановете за управление на защитените територии, съгласно 

Закона за защитените територии. 

2.5.6. Управление на отпадъците 

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за 

здравето на човека, затова решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците, 

се явяват едни от най-сериозните. От друга страна, голяма част от отпадъците притежават 

ценни суровинни качества и могат да бъдат рециклирани и отново оползотворени в 

производството и в селското стопанство.  

Към момента на изготвяне на ПИРО община Макреш няма действаща програма за управление 

на отпадъците и е необходимо изготвянето на такава. 

Всички населени места в община Макреш са обхванати от системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване. Общината разполага със 116 контейнера тип „Бобър“ и със собствена машина 

за сметосъбиране. Община Макреш спада към Регионална система за управление на 

отпадъците - Видин. В землището на с. Жеглица е изградено регионално депо, което обслужва 

общините: Макреш, Видин, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, 

Белоградчик, Чупрене и Ружници – всички общини на територията на област Видин. На депото 

са изградени и инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и 

компостиране на биоразградими отпадъци. 
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Таблица 23. Генерирани количества отпадъци в община Макреш през 2019 г. 

Вид отпадък 
Количество 

смесен отпадък 

на година, т/год. 

Разделно събран 

отпадък на 

година, т/год. 

Общ отпадък на 

година,  
т/год. 

Общ отпадък на 

година,  
% 

Хранителни 6,87 0,00 6,87 2,32 

Хартия 4,04 1,24 4,04 1,36 

Картон 5,25 1,24 5,25 1,77 

Пластмаса 26,68 9,96 26,68 9,66 

Текстил 18,54 0,00 18,54 6,25 

Гума 3,14 0,00 3,14 1,06 

Кожа 7,78 0,00 7,78 2,62 

Градински 10,10 70,50 80,60 27,16 

Дървесни 2,27 0,00 2,27 0,77 

Стъкло 8,97 10,00 8,97 3,02 

Метали 4,34 0,00 4,34 1,46 

Инертни˃4см 6,62 0,00 6,62 2,23 

Опасни 6,33 0,00 6,33 2,13 

Други 11,26 0,00 11,26 3,79 

Ситна фракция˂4см 102,07 0,00 102,07 34,40 

Общо 226,26 21,06 296,76 100 

Източник: Обобщен финален доклад по проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 

в България“, Изпълнител: „ЕКО-Морфология България“ ДЗЗД, Възложител: ПУДООС, 2019 г. 
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2.6 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни 

актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и 

осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, 

физическите и юридическите лица. Общинската администрация, при осъществяване на своята 

дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, 

достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. 
 

2.6.1. Административна структура и организация на общинска администрация 

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани от 

„Устройствения правилник“, който е приет от Общинския съвет и е разработен съгласно 

принципите и изискванията, произтичащи пряко от разпоредбите на: Конституция на 

Република България; Европейска харта за местно самоуправление и Закон за местното 

самоуправление и местната администрация; специализираната нормативна уредба, имаща 

пряко отношение към организацията и дейността на общинската администрация, както и 

правилници, наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на 

административната структура и на територията на община Макреш. Действащите нормативни 

актове и правилници в административната структура на общината представляват добра основа 

за ефективно и ефикасно осъществяване на ежедневната дейност на общинската 

администрация. 

Общинската администрация е обща и специализирана. Кметът на общината е едноличен орган 

на изпълнителната власт. Той упражнява общо ръководство и контрол на общинската 

администрация и представлява общината. Неговата дейност се подпомага от един секретар и 

един заместник-кмет. На негово подчинение са две дирекции – „Административно обслужване 

и финансова дейност“ и „Устройство на територията и стопанска дейност“. 

Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинския съвет на 

община Макреш, съставен от 11 общински съветници. Общинските съветници представляват 

различни социални и териториални общности и защитават техните интереси. 

Кметовете на населените места изпълняват бюджета на общината в частта му за кметството, 

организират благоустройствени, комунални и др. мероприятия, упражняват контрол за 

законосъобразно използване, поддържане, охрана и опазване на общинската собственост. 

Администрацията е структурирана в дирекции и отдели, а за определени задачи се привличат 

външни лица в качеството им на експерти и консултанти. Дейността на общинската 

администрация се осъществява от държавни служители и лица работещи по трудово правни 

отношения. 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

71 

Фигура 28. Организационна структура на общинската администрация в Макреш 

 

 

2.6.2. Човешки ресурси 

Служителите в общинска администрация отговарят на съответните образователни и 

квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. Развитието и утвърждаването на 

административния капацитет е основен фактор за постигане на стратегическите цели на 

управлението на общината; Изграждане на адекватна и ефективна система за планиране и 

контрол на изпълнението; Усъвършенстване на организацията по административното 

обслужване и документооборота в администрацията; Откритост и достъпност на дейността на 

администрацията на община Макреш.  
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За повишаване на специфичните умения и професионалната квалификация на служителите в 

общинската администрация се осъществяват специализирани обучения. Тези обучения се 

планират на базата на предварително извършен анализ на потребностите от страна на 

служителите. Средногодишният брой на проведените обучения за периода 2014-2019 г. е 8, а 

средногодишният брой на служителите преминали обучение – 17. За периода общината е 

отделяла средно по хиляди лева годишно за провеждане на посочените обучения.  

Таблица 24. Административен капацитет на община Макреш 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо служители 58 58 58 58 57 57 

Служебно правоотношение  4 4 4 4 4 3 

Трудово правоотношение  54 54 54 54 53 54 
По служебно правоотношение на 

ръководни длъжности 
4 4 4 4 4 3 

По служебно правоотношение – експертен        
По трудово правоотношение на ръководни 

длъжности 
8 8 8 8 7 8 

Експертен и технически състав по трудово 

правоотношение  
46 46 46 46 46 46 

Временна заетост и стажове 

Общо       

Стажанти       

Временно наети лица       
Източник: Община Макреш 

Трима са общинските служители, пряко свързани с подготовката и управлението на проекти, 

като са привлечени и двама външни експерти. Числеността на общинската администрация е 

одобрена на Общински съвет по предложение на Кмета на Общината. Общата численост на 

служителите в администрацията е 57 бр. към 2019 г., като броят на служителите е почти 

непроменен през разглеждания период. 

Общината разполага с вътрешна мрежа, като няма проблем по отношение на достъпа до 

интернет. Общината е технически обезпечена посредством 35 компютъра, 2 скенера, 14 

принтера и един сървър. 

2.6.3. Политики, програми, проекти и инициативи  

Общ устройствен план на община Макреш (проект) 

Общият устройствен план на община Макреш се обосновава с настъпилите съществени 

изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се развиват икономиката, 

социалната сфера, техническата инфраструктура, състоянието на природната среда и 

необходимостта от актуализация на кадастралните и регулационни планове на селищата в 

общината. Настъпилите промени дават отражение върху процесите, свързани с развитието на 

основните функционални системи на община Макреш, които имат определени изисквания и 

към устройственото планиране на общинската територия. Общите устройствени планове са 

основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни 

населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, 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. 
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Общински план за развитие на община Макреш 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие на община Макреш е основният инструмент за управление на 

общината. По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като има 

за цел да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към 

устойчивото развитие на общината. 

Общинският план за развитие се изготвя в изпълнение на разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) и е средносрочен стратегически документ с времеви хоризонт на 

действие 7 години, задаващ социално-икономическото развитие на общината. 

Програма за управление на община Макреш за периода 2019-2023 г. 

Програмата за управление на Община Макреш за мандат 2019-2023 г. е разработена на 

основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Програмата е съобразена с визията за развитие на общината, общинския план за развитие на 

Община Макреш 2014-2020 г., както и с тенденциите, заложени в стратегически национални 

и европейски програми. 

Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива в община Макреш 2020-2030 г. 

Разработена е в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

(ЗЕВИ). 

2.6.4. Капацитет за реализация на проекти 

Община Макреш демонстрира все по-добър капацитет по отношение реализацията на проекти. 

Данните от ИСУН и ИСУН2020 показват, че в община Макреш се наблюдава значително 

подобрение по-отношение на реализираните проекти между двата програмни периода. 

Таблица 25. Брой, стойност и БФП на проектите 

реализирани в община Макреш за периода 2007-2020 г. 

Показател 2007-2013 2014-2020 

Общ брой договори* 1 (1) 10 (6) 

Обща стойност БФП 72 466 лв. 3 859 508.87 лв. 

Обща стойност на проектите 72 466 лв. 4 670 010.87 лв. 

Общ брой бенефициенти 1 4 

Население към 31.12.2013 и 31.12.2020 1 456 1 248 

Привлечени средства на 1 човек (лв.) 49,77 лв. 3 092,5 лв. 

Източник: ИСУН 2020, ИСУН, НСИ, собствени изчисления 

* Забележка: в скоби е броят на проектите, чиито бенефициент е Общината. 

През програмния период 2014-2020 г. са сключени общо 10 договора за БФП. Към момента на 

изготвяне на ПИРО Макреш 4 от тях са в процес на изпълнение, 5 са приключени, а един от 

проектите е прекратен. 
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3. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА 

РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) представя 

настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, демографското, 

инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава основните 

тенденции в тях. Също така дава прогнози за развитието им до 2027 г. Той е структуриран в 3 

основни части. 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и 

ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, 

териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за 

провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените, 

настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са 

систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените 

трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. 

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран 

национален профил. 

Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа, припокриват темите, 

изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите – 

съдържанието. 

Освен това, темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално 

развитие и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО 

Макреш за открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част от 

изводите, направени в Анализа на районите, и този за целите на ПИРО. Допълнително по 

отношение на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Макреш, са съпоставяни 

с тези на областно и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките между 

тях. 

В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и заключенията 

в ПИРО. Този подход дава възможност за бързо очертаване на взаимовръзката между двата 

анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Макреш са валидни и за 

национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. заключенията за община 

Макреш са по-негативни или обратното – по-благоприятни). 
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Таблица 26. Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО 

Заключения от Анализа на 

регионите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА 

Демографската ситуация в 

страната се характеризира с 

продължаващо намаляване и 

застаряване на населението, 

намаляваща раждаемост и 

задържащо се високо равнище 

на общата смъртност, 

отрицателен естествен и 

механичен прираст. 

Населението устойчиво 

намалява, наблюдава се силно 

изразен отрицателен естествен 

прираст, но и положителен 

механичен прираст. 

Общината е със същите 

характеристики, но с много по-

лоши показатели по отношение 

на естествения прираст и с по-

добри характеристики по 

отношение на механичния 

прираст. 

Намалява делът на населението 

в трудоспособна възраст. 

Делът на населението в 

трудоспособна възраст се 

увеличава. 

Общината е с по-благоприятна 

характеристика спрямо 

страната. 

Териториалното разположение 

на населението е предимно в 

градовете – 67,3% (2018 г.) 

Всички населени места в 

общината са села. 

Неприложимо. 

Коефициентът на безработица 

в СЗР намалява, но остава 

значително по-висок от 

останалите региони. 

Коефициентът на безработица 

е 4 пъти по-висок от средния за 

страната и 2 пъти по-висок от 

средния за областта. 

Общината е с много по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 

класифицирани като: силно 

урбанизирани (централни), 

средно урбанизирани 

(междинни) и слабо 

урбанизирани (периферни) 

(малък град или село, при 

която над 50% от населението 

живее в населени места под 5 

хил. жители или общината е с 

център град под 5 хил. жители). 

В ИТСР на Северозападен 

регион община Макреш е 

определена като „слабо 

урбанизирана“ (периферна). 

Общината попада измежду 34 

общини в СЗР, които са слабо 

урбанизирани. 

В Анализа на районите са 

определени агломерационни 

образувания по дадени 

критерии. 

В ИТСР на Северозападен 

регион община Макреш не 

попада в агломерационен 

ареал. 

Неприложимо 

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от 

населението нарастват. 

На ниво „община“ не се 

поддържа информация за БВП, 

но за област Видин показателят 

нараства.  

Неприложимо 

Нараства производителността 

на труда. 

Производителността на труда 

на 1 работник в община бележи 

лек ръст. 

Общината е със сходна 

характеристика като страната. 

Атрактивността на българския 

туризъм се формира от 

културно-историческо 

наследство, природни 

ценности, разнообразни 

пейзажи, качествени услуги и 

добра свързаност/достъпност.  

Община Макреш е с ограничен 

туристически потенциал. 

Общината е с по-

неблагоприятна 

характеристика спрямо 

страната. 
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Заключения от Анализа на 

регионите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА 

Обхватът на деца в 

предучилищно образование е 

намалял до степен, че всяко 

пето дете не посещава детска 

градина. 

Местата в детските градини в 

община са достатъчни, за да 

обхванат всички деца.  

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

Броят на учениците в страната 

намалява ежегодно. Закриват 

се училища, предимно в 

малките населени места.  

Броят на учениците в общината 

намалява. 

Общината е със сходна 

характеристика с тази на 

национално ниво. 

Увеличаване на броя на 

напусналите ученици през 

учебната 2018/19 г. – 13 394 

ученика за страната. 

Няма отпаднали ученици от 

образователната система. 

Общината е с по-добра 

характеристика спрямо 

страната. 

Неравномерното териториално 

разпределение на мрежата от 

социални услуги по общини, 

неподходящата материална 

база. 

Отсъства социална 

инфраструктура. 

Общината е с по-негативна 

характеристика спрямо 

страната. 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

В национален план 

електроенергийната мрежа е 

добре развита и всички 

населени места са 

електроснабдени.  

Електроенергийната мрежа в 

общината има достатъчно 

капацитет за поемане на 

нуждите на общината. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Газопроводната мрежа в 

България има нужда от 

доразвитие. Необходимо е и 

увеличаване на дела на 

газифицираните домакинства 

до набелязаната цел до 30% 

през 2020 г.  

В общината няма газопреносна 

мрежа. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от тази на 

национално ниво. 

Често срещан е проблема с 

„режим на водоснабдяване“, 

който силно влошава 

качеството на живот на 

населението. 

В община Макреш няма 

водоснабдителен режим.  

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

Изключително високо ниво на 

загуби на вода (средно около 

55%) 

Загубите на вода нарастват и 

достигат близо 60%. 

Общината е с по-негативна 

характеристика спрямо 

страната. 

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА 

Национален проблем по 

отношение състоянието на 

атмосферния въздух е 

замърсяването с фини прахови 

частици (ФПЧ), което е сред 

най-високите в ЕС. То има ясно 

изразен сезонен характер. 

На територията на община 

Макреш няма значими местни 

източници на емисии от 

замърсители на атмосферния 

въздух. Но проблемът с 

отоплението на „твърдо“ 

гориво е характерен и за нея. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Подобрява се качеството на 

повърхностните води в 

страната. 

Състоянието на 

повърхностните води е 

добро/умерено. 

Общината е с характеристика 

подобна на тази на национално 

ниво. 
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Заключения от Анализа на 

регионите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

Нивата на шум в по-голямата 

част от изследваните пунктове 

надвишава граничните 

стойности за съответните 

населени територии. 

На територията на община 

Макреш няма значителни 

шумови източници. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Наличието на административен 

капацитет в местните власти за 

усвояване на средства по 

оперативни програми и 

натрупването на инвестиции с 

икономически и социален 

характер, подкрепени от 

оперативните програми, са 

важно условие за растежа на 

териториалните единици. 

Общината привлича все повече 

средства от ЕСИФ, което 

показва и повишаването на 

капацитета ѝ. 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Макреш. 

Силна зависимост от 

европейските фондове и 

помощи и несъобразените с 

местния потенциал и 

характеристики приоритети и 

проекти, без задълбочен анализ 

на потребностите, 

ефективността, управлението и 

поддържането на изградените 

обекти. 

Проектите, които се реализират 

от Общината, почиват на 

задълбочени анализи на 

местните потребности и целят 

повишаване качеството на 

живот на жителите на Макреш. 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, не са валидни за 

община Макреш. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА НА 

РЕГИОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩИНА МАКРЕШ 

В ИТСР за Северозападен регион няма планирани проекти за територията на община 

Макреш, но заложените мерки и проекти на регионално ниво са рамка, в която общината 

може да предприеме конкретни действия в интерес на местната общност 

Инвестиции в производството 

на плодове, зеленчуци, както и 

в животновъдството и 

биологично производството, в 

които има традиции и 

потенциал. Секторни 

интервенции ще бъдат 

насочени и към пчеларството и 

лозаро-винарския сектор. 

Предвижда се значителният 

потенциал за развитието на 

биологично производство да 

бъде оползотворен, освен чрез 

възможностите за финансиране 

в рамките на ОСП, така и чрез 

структурирането на финансови 

инструменти. 

Важни инициативи, които се 

планират в подкрепа на тази 

приоритетна област в СЗР са: 

Подкрепата на дейността на 

съществуващите научни 

организации в СЗР в селското 

стопанство и изпълнение на 

комплексни програми от мерки 

за подобряване на състоянието 

на хидротехническите и 

хидромелиоративните мрежи и 

съоръжения на територията. 

 

Развитие на устойчив туризъм - 

изграждане на подходяща 

инфраструктура до и на 

туристическите обекти 

Туризмът може да интегрира и 

мобилизира средите на бизнеса 

и да се развива като сериозна 

икономическа дейност, която 

диверсифицира икономиката 

на общината, като създава 

привлекателни работни места 

за млади хора. 

Необходимостта от 

включването на този силно 

недоизползван потенциал в 

регионалния растеж е важна 

задача на новото развитие. 

Формирането на силна местна 

подкрепа чрез сдружения на 

общини и публично-частни 

партньорства ще увеличи 
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Заключения от Анализа на 

регионите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

възможностите за устойчиво 

оползотворяване на 

потенциалните туристически 

ресурси в района. 

Проблеми в демографското и 

социалното развитие, които 

поставят СЗР в неблагоприятна 

позиция в сравнение с 

останалите райони в страната. 

Съгласуваност и координация 

в планирането и реализация на 

конкретни проекти между 

община Макреш и съседните 

общини в областта на 

образованието, социалните 

дейности, здравеопазването. 

Извършване на анализи и 

прогнози на потребностите на 

пазара на труда от работна сила 

с оглед на реструктуриране на 

образованието и обучението и 

подготовка на работещите, 

отговарящи на потребностите 

на бизнеса. Акцент върху 

уменията и знанията на 

персонала, ангажиран в 

туристическото предлагане и 

селскостопанския сектор. 

При планирането на мерките в 

тази област е необходима 

съгласуваност както на 

услугите в отделните сектори, 

така и на регионално и местно 

ниво, чрез подобряване 

механизмите и процедурите за 

взаимодействие между 

институциите, въвеждане на 

мултидисциплинарен подход 

при предоставянето на услуги, 

индивидуализиране на 

услугите, провеждането на 

интегрирани политики в 

различни сфери – образование 

и обучение, пазар на труда, 

социални, спортни и здравни 

услуги и др. 

Укрепването на връзките 

между институциите за 

образование/обучение и 

реалния сектор ще осигури 

възможности за обучение в 

реална среда за усвояване на 

практически умения.  

Улесняване на прехода от 

образование към пазара на 

труда; подобряване участието 

на регионалния бизнес във 

всички етапи от процеса на 

обучение; развитие на 

младежки доброволчески 

дейности; насърчаване на 

партньорството и 

сътрудничеството с 

представителите на реалния 

сектор. 

Това е ключова област на 

въздействие в СЗР, който 

следва да запази и увеличи 

броя на населението и на 

високообразовано население. 

Районът е на последно място в 

страната според дела на 

населението с висше 

образование спрямо 

останалите райони от ниво 2. 

Поради проблеми с 

осигуряване на работни места, 

изискващи високо образование 

и квалификация, част от 

високообразованото население 

в активна икономическа 

възраст напуска района. 

Създаване на условия за 

развитие на културни и 

творчески институции и 

популяризиране на съвременни 

форми на художествено 

изразяване; мобилност на 

визуални, сценични и 

аудиовизуални произведения и 

на техните автори и 

изпълнители; подкрепа на 

българското участие в 

международно значими 

културни събития и 

инициативи. 

Сдружаване на съседни 

общини за осъществяване на 

дейности в подкрепа на местни 

културни средища - читалища, 

библиотеки, музеи, галерии и 

др., при използване на 

достиженията на модерните 

технологии за повишаване на 

достъпността на създавания 

културен продукт. 

Културните дейности 

обслужват духовните 

потребности на населението и 

имат пряко отношение към 

интелектуалното и 

образователно ниво на 

гражданите и особено на 

младото поколение. Развитието 

на инфраструктурата на 

културата и експонирането на 

културното наследство на 

територията на Северозападен 

район се разглеждат и като 
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Заключения от Анализа на 

регионите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

предпоставка за развитие на 

културен туризъм. 

Като основен фактор за 

постигане на стратегическите 

цели на региона, областите и 

общините е капацитетът на 

общинската администрация.  

Прозрачното и ефективно 

управление на процесите в 

общината е ключово за 

изграждането на обществено 

доверие, насърчаването на 

сътрудничеството, 

стимулирането на иновациите 

и подобряването на 

управлението на публичните 

средства. 

Следва да се засили ролята на 

стратегическото управление на 

човешките ресурси в 

администрацията, вкл. 

обучения, мотивация и др., с 

цел изграждането и 

задържането на качествени 

кадри в областната и общинска 

администрация - основна 

предпоставка за качествено 

предоставяне на публични 

услуги и провеждането на 

политики. 

СЗР е един от най-уязвимите 

спрямо климатичните промени 

региони в ЕС и трябва да се 

предприемат засилени 

целенасочени мерки за 

адаптиране към изменението на 

климата и превенция и 

управление на рисковете 

свързани с тези промени. 

Реализиране на мерки в 

община Макреш за превенция 

на въздействието на 

климатичните промени върху 

критичната инфраструктура и 

материалните блага и здравето 

на хората. 

Ще се подкрепят дейности, 

насочени към повишаване 

качеството на 

инфраструктурата на 

здравеопазването в 

Северозападния район предвид 

факта, че част от проявите на 

климатичните промени оказват 

сериозно въздействие върху 

общественото здраве и 

допълнително се изострят от 

демографската тенденция към 

застаряващо население. 
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4. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ 

ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ 

Тази част на плана идентифицира възможности за съвместни действия със съседни общини. 

Две и повече съседни общини с различно големи територии, икономики и население могат да 

планират заедно, да приоритизират заедно и да правят съвместни проекти на базата на 

взаимния интерес. Те могат много да увеличат общо и по отделно своята значимост и 

потенциал, ако си партнират. Всяка от тях има своя бранд, но обединени заедно в 

целенасочени политики могат да решат много конкретни свои проблеми. 

Община Макреш граничи с общините Кула, Грамада, Димово, Белоградчик (всичките част от 

област Видин) и с Република Сърбия. Възможностите за съвместни инициативи на Община 

Макреш със съседни общини са принципно очертани в Националната концепция за 

пространствено развитие и в ИТСРСЗР. За реализиране на желаното полицентрично развитие, 

както и за укрепване на връзките между селските и градските райони, в Националната 

концепция за пространствено развитие са формулирани следните цели за: а) поддържане на 

широка мрежа от градове от 3-то ниво, чрез подкрепа за тяхното интегрирано развитие и 

синхронизиране на секторните политики и б) следване на национална политика за малките 

градове в периферни територии като доставчици на основни услуги за селските райони и 

подкрепа за тяхното интегрирано развитие. 

Община Макреш има обща граница с Р Сърбия, което дава възможност за провеждане на 

съвместни инициативи и привличане на средства по Програмата за трансгранично 

сътрудничество „INTERREG“. Към момента на изработване на ПИРО Макреш, програмата 

INTERREG все още не е завършена. Очаква се тя да бъде одобрена през 2022 г., след което 

следва да се проучат евентуалните съвместни инициативи, които биха могли да се финансират 

посредством нея. 

Община Макреш е учредила съвместно с общините Димово и Белоградчик Местна 

инициативна група (МИГ), но тя така и не е функционирала. Следва да се проучат 

възможностите за пререгистриране на инициативна група, като се проведе диалог със 

съседните на Макреш общини. Възможностите, които предлага подходът ЛИДЕР, целящ 

постигането на устойчиво развитие на територията на общината следва да бъдат 

оползотворени. През 2022 г. ще бъде отворена такава схема по ПРСР. 

Чрез анкетното проучване, проведено сред населението, живеещо и работещо на територията 

на община Макреш, за проучване мнението на заинтересованите страни за разработването на 

ПИРО Макреш 2021-2027 г., бяха идентифицирани възможности за съвместни инициативи със 

съседните общини. Сред тях се открояват предложения за подобряване на пътната свързаност 

с общините Димово, Грамада и Кула, предложения за съвместни инициативи в сферата на 

социалните услуги с всички съседни общини и предложение за съвместни инициативи в 

областта на туризма с община Белоградчик. 
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5. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на 

вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на 

подходяща стратегия за постигане на целите на развитието на базата на предложения по-горе 

социално-икономически анализ на територията. Използвана е общата матрица за този вид 

анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и 

външните фактори (възможности и заплахи). В SWOT анализа са представени изводите и 

препоръките, които са произлезли от аналитичната част на ПИРО. 

Таблица 27. SWOT анализ на община Макреш 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно географско 

местоположение; 

 Плодородни почви; 

 Традиции в земеделието; 

 Благоприятни природни условия за 

развитие на селско стопанство; 

 Налична земеделска площ, 

предпоставка за нови трайни 

насаждения и заети с други 

растениевъдни култури земи; 

 Подходящи условия за развитие на 

животновъдство; 

 Добро логистично разположение, 

наличие на жп спирка и близост до 

основната TEN-T мрежа; 

 Наличие на чиста околна среда; 

 Липса на сериозни промишлени 

източници на замърсяване на околната 

среда; 

 Липса на отпаднали от образователната 

система ученици; 

 Положителен механичен прираст. 

 Отрицателни естествен прираст; 

 Трайно намаляване на населението и 

неблагоприятна възрастова структура; 

 Висок дял на безработицата; 

 Отдалеченост от големите 

административни центрове; 

 Амортизирана водопроводна мрежа; 

 Големи загуби на вода по 

водопроводната мрежа; 

 Недоизградена канализационна мрежа; 

 Липса на здравина инфраструктура и 

лекарски практики в общината; 

 Липса на социална инфраструктура; 

 Отсъствие на МИГ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Въвеждане на по-ефективни 

производства на базата на „кръгова 

икономика“ и иновации;  

 Възможности за внедряване на ВЕИ и 

подобряване на енергийната 

ефективност по отношение на сградния 

фонд; 

 Активно провеждане на курсове за 

квалификация и преквалификация и 

ангажиране на безработните лица; 

 Повишаване конкурентоспособността 

на МСП чрез внедряване на нови 

 Демографски спад и застаряване на 

населението в общината; 

 Спад по отношение броя на населението 

в трудоспобна възраст; 

 Увеличаване на разликите по отношение 

на средната работна заплата и изселване 

на трудоспобното население; 

 Задълбочаване на миграционните 

процеси и демографската криза; 

 Липса на квалифицирана работна сила в 

съответствие на пазара на труда; 
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технологии, ноу-хау и технологични 

процеси в отраслите и производствата 

на общинската икономика; 

 Био производство; 

 Реализиране на съвместни инициативи 

със съседни общини и Р. Сърбия; 

 Реализиране на ПЧП; 

 Използване на възможностите, които 

предлага подхода ВОМР – създаване на 

МИГ; 

 Реализиране на активно партньорство 

между общината и заинтересованите 

страни. 

 Липса на финансов ресурс за 

реализацията на общински проекти; 

 Влияние на икономическата криза от 

Covid-19 и по-нататъшно намаляване на 

инвестициите; 

 Увеличаване на натиска върху 

социалните функции на общината; 

 Труден достъп до свободни средства за 

стартиране и съфинансиране на проекти. 
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6. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

6.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ 

Планът за интегрирано развитие на община Макреш е изготвен в съответствие с изготвените 

от МРРБ „Методически указания за разработване и прилагане на плановете за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, както и съобразно Закона за 

регионалното развитие, Закона за административното деление на Република България, Закона 

за местното самоуправление и администрация, както и останалите нормативни актове 

изброени в началото на документа в т. „Законодателна рамка“. Стратегическият документ е 

съобразен и с постановките на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. 

Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването за 

съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и 

регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип в планирането 

„Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране на рационални 

решения на общинско ниво в подкрепа на 17-те глобални цели на устойчивото развитие, 

формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз, Документът за 

размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от 

националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ пренася в 

следващия планов период основните постановки на актуалните – Стратегия „Европа 2020“, 

Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020, 

съобразявайки ги с променящата се обстановка. Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за 

модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще 

окажат силно влияние върху развитието на определени територии от страната поради 

специфичната насоченост и характеристики на развиващите се там индустриални отрасли. За 

да могат да бъдат изпълнени е необходимо да се планира, координира и осъществи 

подпомагане на най-засегнатите области от енергийния преход чрез изпълнението на 

интегрираните териториални инвестиции на регионално ниво. 

Стратегическата част на ПИРО Макреш е синхронизирана и с националните стратегии: 

„Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022“, „Актуализирана национална 

концепция за развитие 2013-2025“ и „Национална програма за развитие България 2030“. Рамка 

на ПИРО се явява „Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен 

регион 2021-2027“. С ключово значение при изработването на документа е смяната на фокуса 

– от инвестиции в населени места към териториална подкрепа, както и от секторно 

ориентирана помощ към интегрирани териториални инвестиции. Важно е да се отбележи, че 

ПИРО Макреш 2021-2027 г. не отхвърля , а надгражда ОПР Макреш 2014-2020 и продължава 

инициативите, имащи за цел да се справят с негативни тенденции в развитието на общината. 

Стратегията на ПИРО Макреш се базира на: 

 Използване на резултатите от целевия и проблемен анализ; 

 Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни; 

 Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансово-

капиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, 

свързани с подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие, 

така и на цялата територия на общината. 
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Фигура 29. Основни принципи, съблюдавани при формулирането на плана 

 
Източник: Авторски колектив ПИРО Макреш 2020 г.® 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Макреш обединява визията за развитие на 

общината до 2027 г., три стратегически цели, четири приоритетни области и необходимите 

конкретни мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Заложената структура 

напълно съответства на „Методическите указания“, като същевременно се позовава на 

съвременния интегриран подход за планиране. Визията е изградена въз основа на представата 

на местната общност относно състоянието и желания ход на развитие на община Макреш. 
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реалистични цели и 

действия
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образование, публични 
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Фигура 30. Структура на стратегическата част на ПИРО Макреш 

  

Източник: Авторски колектив ПИРО Макреш 2020 г.® 

 

6.2. ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА 

Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата на жителите 

на община Макреш за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 

отношения. Тя е формулирана в резултат на широка обществена дискусия със 

заинтересованите страни, резултатите от допитването на населението и цялата местна 

общественост. По този начин в нея се отразяват точно действителните потребности на хората 

за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за 

пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Добре формулираната визия 

очертава стратегическите цели и приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на 

зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на 

вложените средства и устойчиви ползи за обществото. 
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6.3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Макреш към 

2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за 

неговото изпълнение: 

ОБЩИНА МАКРЕШ – ПРИВЛИКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, С РАЗВИТО 

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА И 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СОЦИАЛНА И ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕД ЧИСТА 

ОКОЛНА СРЕДА 

 

6.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

В настоящата разработка се отчита разбирането, че стратегията (цялостната философия) на 

ПИРО Макреш следва да бъде в съответствие с документите, които имат отношение към този 

тип планове за териториално и урбанистично развитие. Такива са: 

 Лайпцигската харта за устойчивите европейски градове; 

 Декларацията от Толедо; 

 Териториалния дневен ред на ЕС 2030; 

 Действащи стратегически и планови документи на различно териториално ниво за 

настоящия планов период 2014-2020 г.; 

 Нови (приети и в проект) стратегически документи за следващия планов период - 2021-

2027 г., а именно: Документът за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“; 

Актуализираната концепция за пространствено развитие до 2025 г., Обща стратегическа 

рамка на ЕС – Петте цели за Европа; Новата кохезионна политика до 2027 г.; Новите 

регламенти и бюджетът за този период. Непосредствено и пряко въздействие ще окаже 

рамката, зададена от Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен 

регион за периода от 2021 до 2027 г. 

В контекста на тези стратегически документи и изисквания, Стратегията на ПИРО Макреш е 

свързана с идеята да се координират всички действия и възможни ресурси – финансови (с 

капиталов и др. характер), материални, строителни, човешки, организационни и др. за 

постигане на целите и задачите на плана, а именно – адаптиране на жизнената среда към 

възможностите за благоприятни условия за живот и трудова дейност. 
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Фигура 31. Актуална схема на регионалното и пространственото планиране 

 
Източник: Авторски колектив ПИРО Макреш 2020 г.® 

Стратегията на ПИРО Макреш се базира на: 

 Използване на резултатите от целевия и проблемен анализ; 

 Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни; 

 Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансово-

капиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, свързани с 

подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие, така и в цялата 

територия на общината и на село Макреш. 

При формулирането на целите на плана са съблюдавани следните основни принципи: 

 Отчитане на ситуационна характеристика и оценка, свързани с: формулиране на изводи и 

проблеми в резултат от целеви и проблемен анализ на състоянието и потенциалите на 

община Макреш; 

 Формулиране на реалистични цели и необходими действия за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции и определяне на водещите функции и необходимостта от 

последваща реализация на проекти и програми за развитие и обновяване на физическата 

среда; 

 Интегриране на всички възможни ресурси (с публичен и частен характер) за реализация на 

проектите и програмите – предмет на ПИРО Макреш при отчитане интересите на всички 

заинтересовани страни; 

 Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др. инструменти 

(документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и др.), водещи до 
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качествено ново урбанистично развитие както на отделните зони на въздействие, така и на 

цялата територия на община Макреш. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ НА БАЗА НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ТРАДИЦИИ 

Стратегическата цел поставя фокус върху необходимостта от модернизация на местната 

икономика и внедряване на съвременни производствени технологии и методи в най-важния 

отрасъл за община Макреш – аграрния. Традициите по отношение на земеделието в общината, 

големите площи обработваема земя и чистата околна среда осигуряват перфектни условия за 

развитие. Модернизирането на стопанския сектор следва да окаже пряк ефект върху 

производителността на труда и съответно нивото на работната заплата в общината. Това ще 

позволи общината да е икономически по-конкурентоспособна, като в същото време ще 

допринесе за подобряване на жизнения стандарт на населението. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТОВТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНАТА 

Стратегическата цел е насочена към качеството и достъпа на публичните услуги, предоставяни 

в община Макреш – здравно обслужване, социално обслужване и възможности за личностно 

развитие. Развитието на посочените услуги следва да окаже пряко благоприятно влияние по 

отношение съхраняването на общинския демографски ресурс и да активизира неизползвания 

икономически ресурс, изразяващ се във високия брой безработни лица. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЕНА СВЪРЗАНОСТ И РАЗВИТИЕ НА 

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Добрата свързаност между селищата в общината е от пряко значение за нейното балансирано 

развитие, защото е предпоставка са реализиране на потенциала на всички населени места и 

премахване на социално-икономическите неравенства помежду им. Стратегическата цел е 

насочена още и към необходимостта от екологосъборазно развитие и опазване на доброто 

състояние на почвите, атмосферния въздух и водните тела в общината. 

 

6.5. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

ПРИОРИТЕТ 1: ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 

Устойчивото използване на специфичните потенциали на общината е с цел, допринасяща за 

растежа ѝ. Усилията кореспондират със заложените цели в Интегрираната териториална 

стратегия за развитието на Северозападен регион, при които фокуса пада върху повишаване 

на предприемаческата активност на местно ниво за създаване на нови малки и средни 

предприятия от една страна, както и реализиране на дейности, свързани с привличането на 

нови външни инвестиции. Първото приоритетно направление е насоченото към развитието на 

местната икономика (в частност първичния сектор), намаляване на безработицата и 

повишаване на трудовата заетост. Предвидените мерки следва да подпомогнат 

съществуващите местни предприятия, но също така следва да стимулират и инвеститорския 

интерес към общината. 
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Мярка 1.1. Подпомагане на местната икономика 

 Насърчаване производството на екологични продукти;  

 Внедряване на ВЕИ в местната икономика;  

 Дигитализиране на земеделието;  

 Създаване на земеделски стопанства. 

Мярка 1.2. Насърчаване на инвестициите и предприемачеството 

 Реализиране на ПЧП; 

 Разработване на стратегия ВОМР; 

 Оказване на административна помощ при подаването на проектни предложения. 

Мярка 1.3. Повишаване на заетостта 

 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на младежката заетост; 

 Предоставяне на възможности за квалификация и преквалификация. 
 

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА 

Добрата свързаност е необходимо условие за социално-икономическото развитие на 

общината. Подобряването на свързаността между отделните селища, развитието на ВиК 

инфраструктурата и облагородяването на селищната среда ще спомогнат за подобряването 

качеството на живот на местното население. Наличието на добра техническа инфраструктура 

е и предпоставка за развитие на местния бизнес и засилване на инвеститорския интерес в 

общината. 

Мярка 2.1. Рехабилитиране на пътна и улична мрежи 

 Реконструкция и рехабилитация на улици; 

 Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинската пътна мрежа; 

 Обследване и обновяване на уличното осветление в населените места. 

Мярка 2.2. Развитие и рехабилитация на ВиК инфраструктура 

 Подмяна на амортизираната водопреносната мрежа; 

 Доизграждане на канализационната мрежа в общинския център; 

 Изграждане на ПСОВ. 

Мярка 2.3. Благоустрояване на населените места 

 Изграждане на отводнителни съоръжения; 

 Изграждане на система за видеонаблюдение; 

 Поддържане на зелените площи; 

 Рехабилитация на площада в с. Макреш; 

 Ремонтиране на пенсионерските клубове; 

 Изграждане и поддържане на детски площадки. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА 

Приоритетното направление цели подобряване качеството на живот на местното население 

посредством подобряване на услугите в сферите на образованието и социалните дейности. 

Друг фокус на приоритетното направление е развитието на спорта и културата. Изпълнението 

на приоритета следва от една страна да спомогне за задържането на младите жители в 
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общината, а от друга да предостави на по-възрастните възможност за достойни старини и 

подкрепа. 

Мярка 3.1. Подобряване на социалната и здравната инфраструктури и развитие на 

социалните услуги 

 Ремонт на сграда на ДСП; 

 Изграждане на дом за стари хора; 

 Изграждане на защитено жилище за лица с умствени затруднения; 

 Предоставяне на топъл обяд; 

 Ремонт на сградите на здравните служби. 

Мярка 3.2. Рехабилитация и изграждане на образователна инфраструктура 

 Ремонт на детски градини; 

 Ремонт на училища. 

Мярка 3.3. Подобряване на условията за спорт и стимулиране на културното развитие 

 Подобряване енергийната ефективност на сградите на читалищата; 

 Подпомагане дейността на народните читалища; 

 Реконструкция на паметници на културата; 

 Изграждане на спортни площадки; 

 Ремонт на стадиони. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ СЪВМЕСТНО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ И ГРАЖДАНИТЕ 

Последното приоритетно направление е обвързано с административния капацитет на 

общината и реализирането на управление в диалог със заинтересованите страни. Предвидени 

са мерки за подобряване на местното управление, което да е основано на принципите на 

откритостта, участието, отчетността и ефективността. Предвидено е стимулирането на 

междуобщинските партньорства и подобряването на техническата база в община Макреш. 

Желаният резултат е разширяване възможностите за развитие и по-добро административно 

обслужване на местното население. 

Мярка 4.1. Повишаване на административния капацитет 

 Обучения на служителите на общинската администрация; 

 Провеждане на срещи със заинтересованите страни; 

 Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства; 

 Участие в изпълнението на интегрирани териториални инвестиции. 

Мярка 4.2. Модернизиране на администрацията 

 Поддръжка и реновиране на административния софтуер и хардуер; 

 Ремонт на административните сгради в общината; 

 Изграждане на нова интернет страница на общината; 

 Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни. 
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7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА МАКРЕШ 

Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия растеж и 

трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на живот на 

местното население и гостите на дестинацията като отразява отношението към културно-

историческото и природно наследство, към традициите, обичаите и съвременната култура. На 

ниво дестинация, туризмът играе съществена роля за изграждането и утвърждаването на 

положителен имидж на общината. 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за 

реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва настоящият 

раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва 

да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни 

видове туризъм, както и да предвижда проекти, включващи мероприятия за: 

 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията 

на общината, включително и местните пътища; 

 мероприятия за изграждане и функциониране на общински туристически 

информационни центрове и организация на информационното обслужване на 

туристите; 

 изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или 

за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

 организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 

 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически 

борси и изложения; 

 взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

 подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти; 

 благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата – общинска 

собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива. 

Към момента на изготвяне на ПИРО Макреш няма изготвена областна програма за развитие 

на туризма на област Видин, поради което не е възможно настоящата програма да бъде 

съобразена с евентуалните предвиждания на областната такава. След изготвянето и 

приемането на областната стратегия следва тази част от плана да бъде актуализирана, за да 

има приемственост между плановите документи. 

В ПИРО Макреш предвидените дейности и проекти във всяко едно от приоритетните 

направления пряко или косвено оказват положително въздействие по отношение на 

развитието на туризма в общината.  

Община Макреш трудно би могла да бъде определена като туристическа дестинация. Видовете 

туризъм, които биха могли да се развиват на територията ѝ са ловен, планински и културен. 

Обектите, които разполагат с потенциал да окажат положително въздействие по отношение 

развитието на туризма в общината са Раковишкият манастир и пещера Магурата. Раковишкият 
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манастир се намира на 4 км северозападно от с. Раковица. Манастирът е основан още през 

десети век, но след падането на Втората българска държава запада. Възстановен е през 17 век 

от Св. Пимен Софийски, но е опожарен само век след това. През 1848 г. в манастира е открито 

първото светско педагогическо училище в Северозападна България по онова време. Това са 

направили Петраки Шишманов от гр. Враца и тогавашният игумен на манастира отец Данаил. 

Те събрали 32-ма синове на търговци от целия видински санджак, които след завършването си 

станали учители. Манастирът става център на националноосвободителните борби – в него се 

организира въстанието от 1850 г. (т.нар. Видинско въстание) – което е сред най-масовите по 

време на османското владичество, както и въстанието Димитракиева буна от 1856 г. 

Манастирът е обявен за паметник на културата с национално значение, а понастоящем е 

възстановен и отворен за посетители.  

Пещера Магурата попада в пределите на община Белоградчик. Тя се намира на 5 км южно от 

село Толовица. Образувана е от карстови процеси в дебелослойни долнокредитни сивобели 

варовици. Тя е сред най-големите български пещери. Изходът ѝ се нарича Вратача. Обособени 

са зали и галерии – Триумфална зала, Полето, Хармана, Прилепна галерия, Стрелбището, 

Галерия с рисунки, Зловеща галерия, Слънчева зала, Зала на сталактоните, Зала на падналия 

бор, Зала на тополата, Тронна зала, Концертна зала. Някои зали са с колосални размери. 

Всички зали са свързани чрез галерии и пещерни тунели, има много сталактити, сталагмити и 

сталактони, а в Триумфалната зала има малко езеро. По стените на пещерата могат да се видят 

рисунки от няколко исторически епохи, правени с гуано (тор от прилепи). Най-ранните 

рисунки са от късния палеолит, има и от времето на неолита; най-новите са от бронзовата 

епоха и са рисувани между 3000 и 1200 г. пр.н.е. Рисунките изобразяват предимно ловни 

сцени, слънчево-лунен календар, плодородие. Повечето са групирани, но има и отделни 

рисунки. Някои са релефни поради естествената ерозия на скалата под тях. В пещерата има 

постоянна температура от 12 °C, а общата дължина на галериите ѝ е 2500 м.  

Туристическият потенциал на тези обекти може да бъде оползотворяван съвместно с община 

Белоградчик с цел генериране на повече интерес.  

  



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

93 

8. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ 

И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА 

И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и участието 

на населението на община Макреш, структурите на гражданското общество и бизнеса, 

развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите страни 

за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 

партньорство и осигуряване на информация и публичност. Едновременно с това дейностите 

по изпълнение на Стратегията са насочени към утвърждаване на ролята на община Макреш 

като активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за 

нейното прозрачно управление.  

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на изготвянето на 

ПИРО Макреш, се разработи Комуникационна стратегия. В нея са описани всички 

идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за 

комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и 

прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи 

за реализация в общината. 

В процеса на разработване на ПИРО и предвид извънредната ситуация, породена от 

глобалната пандемия на COVID-19, съгласуването на настоящия документ премина по по-

нетрадиционен начин – във виртуална среда. 

Още на най-ранен етап, съгласно приетата Комуникационна стратегия, заинтересованите лица 

имаха възможност да се включат в изготвянето на плана чрез попълването на въпросник, 

оценяващ сегашното състояние на общината и даващ възможност за отправяне на 

предложения за бъдещото ѝ развитие.  

При изготвянето на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на официалната страница 

на Общинска администрация за мнения и предложения от широката общественост. Едва след 

това се пристъпи към финализиране на плана и представянето му за приемане от страна на 

Общински съвет. 
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9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в Плана за интегрирано 

развитие на община Макреш са определени приоритетни зони за въздействие. В тях се очаква 

да бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на 

плана. Тези мерки произтичат от анализа на силните и слабите страни на общинската 

територия, резултатите от проучването на общественото мнение, стратегическите документи 

на Общината, както и от потенциалите за развитие. Този подход съответства на водещия 

принцип за „единство на социално-икономическото и пространственото планиране“. 

По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е 

„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социална или етническа структура на населението и специфичен характер 

и конфигурация на основните фондове“. Зоните за въздействие са обособени части от 

територията на общината с подчертано изявено функционално предназначение или характерен 

собствен потенциал за развитие. Приоритетните зони се определят съобразно демографските 

предпоставки, резултатите от социално-икономическия анализ, броят заявени проекти и идеи 

за развитието на конкретна територия и проектната готовност.  

На база на изложеното ПИРО Макреш определя две приоритетни зони – Приоритетна зона А, 

включваща землището на село Макреш и Приоритетна зона Б, включваща землищата на 

селата Раковица и Подгоре. 

Мотивите за определяне на приоритетна зона А са: концентрацията на населението – 30% от 

общото население на общината; концентрацията на обществени функции; разположението 

върху основната урбанистична ос на общината (път III-1403); близостта с жп гара Макреш и 

път E79; очакването в тази зона да се реализират голям брой проекти. 

Мотивите за определяне на приоритетна зона Б са: концентрацията на населението – 44,6% от 

общото население; разположението върху пресечната точка на главната и второстепенна 

урбанизационна оси (път III-1403 и път III-1401); концентрацията на обществени услуги; 

Раковишкия манастир; очакването в тази зона да се реализират голям брой проекти. 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

95 

10. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

Програмата за реализация е неизменна част от ПИРО, като нейното наличие е основно условие 

за реализация на целите, заложени в документа, по определените приоритети за развитие. 

Спазвайки „Методическите указания …“ на МРРБ програмата за реализация е изготвена при 

прилагането на интегрирания подход в стратегическото планиране.  

В научната литература има множество определения за „интегриран подход“, но може би най-

често срещани са следните схващания за него: 

 с подхода се цели предотвратяване появата на социални и териториални различия, чрез по-

добра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на 

територията; 

 следва да се вземат предвид множеството компоненти на територията (природни, 

социално-икономически, политически и др.) и наличните и потенциални пространствени 

взаимодействия (връзка „град-село“, мобилност и достъпност, биоразнообразие, местно-

национално/регионално) в управлението на ресурсите. 

Интегрираният подход се основава на три основни характеристики: мултидисциплинарност; 

има пространствено измерение; решенията се вземат в партньорство. 

В този смисъл, при изготвянето на програмата за реализация на ПИРО този подход е 

приложен. 

Първо, в хода на цялата разработка, както и при дефинирането на проектните предложения е 

спазен принципа на партньорството. Различни групи от заинтересовани лица имаха 

възможност да отправят и защитят своите проектни идеи и инициативи. 

Второ, ПИРО е изготвен от мултидисциплинарен екип, който притежава компетенции в 

съответните направления по компонентите на анализа и стратегическата част. 

Трето, голяма част от предвидените мерки имат конкретно пространствено измерение. 

Изключение правят само мерките, които имат „хоризонтален“ характер (ползите от тях са за 

цялата територия на общината). 

Освен това програмата по своята същност е интегрирана, защото чрез нея се разпределят 

наличните финансови, времеви, организационни и кадрови (човешки) ресурси на общината. 

Програмата цели да изведе най-подходящите за реализация проекти, които са подчинени на 

заложените мерки по приоритети за развитие. Допълнително са подбрани редица приоритетни 

за общината проекти, за които има проектна готовност или чрез тяхната реализация ще се 

постигне значително подобряване на социално-икономическите характеристики на 

територията. 

Всеки от предложените проекти е остойностен, освен тези дейности, за които не са 

необходими средства за реализацията им. Допълнително е посочена отговорната структура 

и/или потенциалните партньори за реализацията, срока за изпълнение, както и територията, на 

която ще се реализира, ако е приложимо. По този начин се осигурява стабилна основа за 

изпълнението на плана. 

Посочените в програмата за реализация проекти и инициативи принадлежат към определена 

мярка от приоритетите за развитие. Въпреки комплексния характер на редица проекти и 
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техния принос към повече от един приоритет, в програмата е посочена преобладаващата им 

принадлежност само към един от тях. 

Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение 1, където 

са описани проектите за изпълнение. 

Посочените финансови източници са индикативни и актуални към момента на разработване 

на Плана за интегрирано развитие на община Макреш. Поради факта, че програмите за 

периода 2021-2027 г. все още са в процес на разработване, който се очаква да продължи и през 

2022 г., прогнозирането на по-точни финансови източници е затруднено. Това ще наложи 

последваща актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните 

програми. Същото е регламентирано в чл. 22, ал. 1, т. 4 от ППЗРР. 
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11. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ БЕДСТВИЯ 

12.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 

Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена местност, 

в зависимост от географското ѝ положение. Изменението се отнася до „промяна в климата, 

дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната 

атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата, 

наблюдавана в сравними периоди от време“1. 

Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните 

промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на 

средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните 

парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос за 

общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор „Транспорт“. 

Други два сектора – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат значителна роля за 

формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на нарастване на 

емисиите в тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, довеждащ до по-голяма 

енергийна консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и активности. 

12.2. ФАКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ2 

 От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към затопляне, 

като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки. 

 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна 

температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.). 

 Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е 

поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната. 

 Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две 

десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г. 

 Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и 

тежки наводнения с разрушения и жертви. 

 Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: 

значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм – 

с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на 

регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на 

случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и 

градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой 

дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., 

спрямо същите за базисния период. 

 Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха 

намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната. 

                                                 
1 Национала стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Р България. 
2 Изводите са от „Трети национален план за действие по измененията на климата за периода 2013-2020 г., по 

данни на НИМХ към БАН. 
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 Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва 

трайна тенденция към изтъняване. 

 Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина. 

 Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 дни 

в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на 

климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди. 

 

12.3. ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

КЛИМАТА 

Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в 

Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да се 

застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“. 

Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и екологичен. 

Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като хоризонтална 

политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски процеси следва да 

бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при 

вземането на решения на всички нива – наднационално, национално, регионално и местно. 

Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката свързана 

с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който утвърждава 

Европейски зелен пакет – пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. 

Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и 

благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, 

в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж 

не зависи от използването на ресурси. Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на 

Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор на дефинираните от Организацията 

на обединените нации цели за устойчиво развитие. Пакетът включва редица стратегии в 

различни области като промишленост, биоразнообразие и други. 

На национално ниво през 2012 г. е приет и Трети национален план за действие по изменение 

на климата с хоризонт до 2020 г. Той определя политиката на България в областта на 

климатичните промени и се основава на приетите от страната ни международни ангажименти 

с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК), 

Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и европейското 

законодателство в тази област. 

Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от Министерски 

съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новият контекст на политиките, свързани с 

климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към изменението на 

климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава 

необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. 

Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 

„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. 

Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна (интегрирана) тема. 
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12.4. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

КЛИМАТА 

Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по изменението на 

климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково международно 

споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това задължава 

България да се стреми към следното: 

 Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата; 

 Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-икономическото 

развитие; 

 Насърчаване на научните изследвания, свързани с въвеждането на нисковъглеродна 

икономика; 

 Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и 

предизвикателства. 

 На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за 

справянето с изменението на климата. 

Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез Закона за 

ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя неговата основна 

цел: „…да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в 

политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране 

на мерките за адаптация към климатичните промени“. 

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване емисиите на 

парникови газове: 

 Повишаване на енергийната ефективност; 

 Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници; 

 Улавяне и оползотворяване на метан; 

 Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; 

 Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии; 

 Насърчаване използването на обществен транспорт; 

 Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена“ 

икономика; 

 Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика; 

 Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на климата. 

Законът за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени, тъй 

като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг и 

управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките в 

областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното 

разнообразие) в други сектори. 
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12.5. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА 

Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно планиране и 

реализиране на мерки и дейности, свързани с изменението на климата. Общите хоризонтални 

мерки са два основни вида: 

 Мерки за ограничаване изменението на климата - предприемането на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект; 

 Мерки за адаптация към изменението на климата - предприемането на мерки, свързани 

с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици, 

свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; идентифициране 

на възможностите, появили се следствие климатичните изменения. 

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които довеждат 

до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите превантивни 

действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо е да се осигурят 

ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите, зависими от 

заменените енергийни източници. 

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за 

адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси, 

застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат 

мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на 

бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на 

климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения позволяват 

преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани потенциали, 

стимулиращи устойчиво развитие. 

Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегически и законова рамка, 

позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят 

политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Макреш в периода 2021-2027 

година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети 

национален план за действие по изменение на климата. 
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Таблица 28. Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата 

Мерки за ограничаване изменението на 

климата 

Мерки за адаптация към изменението на 

климата 

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните 

документи на екологичната политика на община Макреш 

Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и 

качеството на живот в община Макреш 

Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичните въпроси, в т. ч. 

и изменението на климата 

Повишаване на административния капацитет на община Макреш за изпълнение на екологична 

политика и реализиране на дейности и проекти в сферата 

Повишаване на енергийната ефективност на 

жилищни, административни и производствени 

сгради 

Ефективно използване на водните ресурси. 

Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежи 

Повишаване използването на възобновяеми 

енергийни източници 

Разработване и прилагане на правила и 

нормативи за устройство и застрояване, 

съобразени с климатичните промени 

Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване 

на иновативни технологични и организационни 

подходи; сътрудничество между образование и 

производство 

Изграждане на съоръжения срещу наводнения. 

Поддържане и регулярно почистване на 

отводнителните канали и съоръжения 

Съхраняване на горския фонд и залесяване на 

незалесени територии 

Изграждане на съоръжения за защита и ранно 

известяване при горски пожари 

Ограничаване употребата на нитрати и 

пестициди в селското стопанство 

Селектиране на сухоустойчиви култури и 

използването им в земеделието 

Осигуряване на условия и насърчаване на 

пешеходното и велосипедното движение 

Опазване на съществуващите и обособяване на 

нови екологични култури, които улесняват 

миграциите на животинските видове 

Подобряване на системата за управление на 

отпадъците 

Въвеждане на водоспестяващи и 

енергоспестяващи технологии 

Закриване и рекултивация на 

нерегламентираните замърсявания 
 

Ускорена газификация за битови, 

производствени и публични потребители 
 

Улавяне на биогаза в ПСОВ  

Засилен контрол върху запалването на 

стърнищата 
 

 

12.6. ПРИНОС НА ПИРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА КЛИМАТА 

Разработването на ПИРО Макреш се основава на разумни и реалистични предложения за 

решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната, 

икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от 

аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано състоянието на 

компонентите на околната среда. Вниманието е фокусирано върху компонентите на околната 

среда и управлението на отпадъците в общината. Посочени са най-важните проблеми и 

рискове за състоянието на околната среда в общината. Екологичните силни и слаби страни 

имат присъствие и в SWOT анализа към ПИРО.
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13. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПИРО 

13.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и 

организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и 

осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система и на действията, които 

ще осигурят нейното ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и 

проекти. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на 

основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и 

оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението 

на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на събраната 

обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

 

13.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ 

Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и оценката на 

ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО. 

Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на 

всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира 

процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за 

одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до 

председателя на областния съвет за развитие. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват 

във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да осъществяват 

необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. Съществена 

роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните доклади. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за 

проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 

информация са Национален статистически институт, РИОСВ, Регионална здравна инспекция, 

Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, различни представителни 
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проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни 

колективи. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културните институции, 

професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната 

стратегия. 

 

13.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 

Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за неговото 

изпълнение, които се представят на широка общественост. Изводите от тях са основа за 

изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за 

актуализирането му, при необходимост. 

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за 

осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното 

преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на 

формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет. 

Съществена функция на ОбС и Кмета е планирането на вътрешна организационна структура, 

където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински дирекции и 

отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО. 

Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024-2025 г. 

Междинната оценка следва да проследи: 

 прогреса на плана;  

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

 оценка на общото въздействие;  

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Оценките следва да се изработят от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 

Неразделна част от изготвянето на оценките са определянето на начините за събиране и 

обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната си 

част оценките следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са необходими 

(междинната оценка) или промени в провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие (последващата оценка). 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

104 

Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и 

активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта. 

Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и 

своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната 

статистическа информация. Кметът внася документите за обсъждане пред общински съвет, 

който ги одобрява и по този начин формално завършват междинната и последващата оценки. 

 

13.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение, оценка и 

актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението му. 

Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на 

стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и оценка на 

стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и прилагане 

на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

Процесът на разработването на системата от индикатори за настоящия ПИРО премина през 

три етапа: 

 Преглед на научна литература и системи от индикатори използвани в сферата на 

регионалното и местно развитие; 

 Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови; 

 Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия ПИРО. 

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка на 

ПИРО, е така наречената SMART (умен). Наименованието ѝ произлиза от първите букви на 

критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно: 

 Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите; 

 Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо 

състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на 

плана. Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното 

сравнение; 

 Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в 

определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация; 

 Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите са пряко свързани с целите на плана и в 

същото време са реалистични; 

 Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде 

постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото дефиниране. 

Целевите стойности на индикаторите са съобразени с прогнозното демографско, 

икономическо, социално и екологично развитие на общината. 

Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните стойности на 

отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация. 

Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно 

измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа 

информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа 
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от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното 

събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано 

взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, 

териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния 

сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, който следва да 

бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади 

за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана. 

Системата от индикатори е структурирана в две основни направления, напълно 

удовлетворяващи „Методическите указания…“ на МРРБ – индикатори за продукт и 

индикатори за резултат. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи 

степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО на община Макреш.  

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 

приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Двата 

елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

 

13.5. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни 

източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро 

по труда“; Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на 

ОПР 2014-2020 г. и експлоатационните дружества. 

 

13.6. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Съобразно с „Методическите указания...“, индикаторите за резултат са насочени към 

реализацията на целите, докато индикаторите за продукт са свързани с действията в рамките 

на отделните приоритетни направления. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност 

на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и 

стратегическите цели до 2027 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени към 

постигнати резултати в определените области на развитие и съдържащите се в тях мерки и 

ключови проекти, включени в програмата за реализация на ПИРО. За да се осигури 

необходимата информация за процеса на наблюдение, за всеки индикатор са посочени 

мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква 

да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на достатъчно 

информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни стойности на 

индикаторите по ключови приоритети. 
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13.6.1. Индикатори за резултат 

Отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Индикаторите за резултат 

отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. В този смисъл, те надграждат тези 

за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината. 

№ Индикатори за резултат 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

Стратегическа цел 1. Постигане на устойчив икономически растеж на база на местния потенциал и традиции 

1 Произведена продукция на 1 заето лице в общината Хил. лева НСИ 110 (2020 г.) 180 

2 Средна годишна брутна работна заплата Лева НСИ 8 579 (2018 г.) 13 000 

3 
Дял на произведена продукция от предприятията в нефинансовия сектор от 

общината спрямо област Видин 
% НСИ 1,01 (2018 г.) 1,7 

Стратегическа цел 2. Развитие на човешкия капитал и подобряване качестовто на живот в общината 

1 Новоразкрити социални услуги Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 3 

2 Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО Точки 

МОН, ИПИ - 

https://265obshti

ni.bg/map/166  

11 (2021 г.) 30 

3 Ниво на безработица % НСИ, АСП 33,7 (2020 г.) 18 

Стратегическа цел 3. Подобрена свързаност и развитие на екологосъобразна инфраструктура 

1 Дял на пътищата от РПМ, които са в добро състояние % АПИ 81,6 (2020 г.) 100 

2 Изградена ПСОВ Макреш Брой 

Община 

Макреш, 

ВиК оператор 

0 1 

3 Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа % 

Община 

Макреш, 

ВиК оператор 

59,81 (2020 г.) 45 



План за интегрирано развитие на община Макреш 2021-2027 г.  

107 

13.6.2. Индикатори за продукт 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на 

общината. По някои от приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието 

на територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и 

изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 

№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

Приоритет 1. Икономически подем и насърчаване на заетостта 

1 Брой сключени договори за БФП за периода 2021-2027 Брой 

ИСУН; МЗХ, 

Агенция по 

вписванията 

0 (2020 г.) 20 

2 Брой бенефициенти по договори за БФП за периода 2021-2027 Брой 

ИСУН; МЗХ, 

Агенция по 

вписванията 

0 (2020 г.) 10 

3 Нефинансови предприятия – общо Брой НСИ 24 (2020 г.) 30 

4 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА) Хил. лева НСИ 1 676 (2020 г.) 3 000 

5 Заети лица Брой НСИ 54 (2018 г.) 75 

6 Разработена стратегия ВОМР Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 1 

7 
Безработни лица, включени в обучения за професионална квалификация и 

преквалификация 
Брой ДБТ Видин  0 (2020 г.) 

5 всяка 

година 

35 - общо 

Приоритет 2. Развитие на техническата инфраструктура и подобряване на селищната среда 

1 Рехабилитирана/изградена улична мрежа Километър 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 15 
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№ Индикатор за продукт 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Базова 

стойност 

(година на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

(2027 г.) 

2 Рехабилитирана/изградена общинска пътна мрежа Километър 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 10 

3 Дължина на подменена водоснабдителна мрежа Километър 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 15 

4 Изградена система за видеонаблюдение Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 1 

5 Изградени детски площадки в общината Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 2 

Приоритет 3. Предоставяне на качествени социални и образователни услуги, развитие на културата и спорта 

1 Изграден дом за стари хора Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 1 

2 Ремонтирани сгради на здравните служби Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 2 

3 Реновирани образователни обекти Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 3 

4 Изградени спортни площадки Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 3 

Приоритет 4. Повишаване на административния капацитет 

1 Създадена нова интернет страница Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 1 

2 Проведени срещи със заинтересовани страни Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 5 

3 
Изпълнени проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с други 

общини и партньори 
Брой 

Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 2 

4 Брой общински служители, преминали обучение Брой 
Община 

Макреш 
0 (2020 г.) 40 
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14. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана за 

интегрирано развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни направления от 

стратегията на ПИРО, както и приложените разнообразни финансови източници. 

Период 2021-2027 г. 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. дял 

(%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. дял 

(%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. дял 

(%) 

Други 

източници 

Отн. дял 

(%) 

ОБЩО 

в хил. 

лв. 

ОБЩО 

в отн. 

дял (%) 

Приоритет 1 0 0.0% 100 3.0% 2 340 71.3% 840 25.6% 3 280 8.1% 

Приоритет 2 90 0.3% 9 067 32.3% 18 939 67.4% 0 0.0% 28 096 69.7% 

Приоритет 3 80 1.1% 1 396 19.5% 5 669 79.3% 0 0.0% 7 145 17.7% 

Приоритет 4 48 2.6% 393 21.6% 1 375 75.7% 0 0.0% 1 816 4.5% 

ОБЩО 218 0.5% 10 956 27.2% 28 323 70.2% 840 2.1% 40 337 100% 

Фигура 32. Разпределение на финансовите ресурси по приоритети 

(%) 

 

Фигура 33. Разпределение на финансовите ресурси по източници на 

финансиране (%) 

 
 

8.1%

69.7%

17.7%

4.5%

Дял по приоритети в %

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

1%

27%

70%

2%

Дял по източници в %  

Собствени средства - Общински 

бюджет

Републикански бюджет

Средства от ЕС

Други източници
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15. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г, изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 13 март 2020 г. 

 Правилник за прилагане на ЗРР, Обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г. 

 Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, м. март 2020 г. 

 Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., последно изм. ДВ. бр.60 от 7 юли 

2020г. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(актуализация 2019 г.) 

 Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019 г. 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион 2021-2027 

г. 

 https://riosv-montana.com//, Регионален доклад за състоянието на околната среда, 2019 

година РИОСВ – Монтана; 

 http://eea.government.bg/zpo/bg/index.jsp, Регистър на защитените територии и 

защитените зони в България, ИАОС 

 http://natura2000.moew.government.bg, Информационна система за защитени зони от 

екологична мрежа НАТУРА 2000 

 НСИ, Текуща статистика 

 https://infostat.nsi.bg/, Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ 

 https://makreshbg.com/Официален сайт на Община Макреш 

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

 Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет 

 Проект Общ устройствен план на община Макреш 

 Европейски зелен пакет, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_bg 

 Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата, 

МОСВ 

http://natura2000.moew.government.bg/
https://infostat.nsi.bg/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО Макреш 2021-2027 г. 

Приложение 2: Комуникационна стратегия. 

Приложение 3: Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за разработването 

на плана. 

 



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея*

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет        

(хил. лв.)

Администрати

вна структура, 

отговорна за 

реализация на 

мярката ИЛИ 

Партньор

Програма 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 40 337

Общо П1 3 280

Насърчаване селскостопанските производители да 

предоставят екологични продукти
300 СЕС Х Х Х Х Х Х

ДФЗ, Частен 

бизнес

Изграждане на възобновяеми източници на ел. енергия 1 200 ПВУБ Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Внедряване на системи за прецизно земеделие, 

дигитализация на земеделието
1 200 ПВУБ Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Създаване на земеделски стопанства 190 СЕС Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация, 

Частен бизнес

Реализиране на ПЧП 0 Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация, 

Частен бизнес

Разработване на стратегия ВОМР 40 Х Х
Общинска 

администрация; 

Оказване на административна помощ при подаването на 

проектни предложения
0 Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Реалзиране на програми за заетост за младите хора 200 РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация, 

ДБТ

Квалификация и преквалификация на безработни лица 150 РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация, 

ДБТ

Икономически 

подем и 

насърчаване на 

заетостта

1. Подпомагане на 

местната икономика

2. Насърчаване на 

инвестициите и 

предприемачеството

3. Повишаване на 

заетостта

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Макреш за периода 2021-2027 г.

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнение
Източник на 

финансиране

1/5



Приоритет Мярка Дейност/проектна идея*

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет        

(хил. лв.)

Администрати

вна структура, 

отговорна за 

реализация на 

мярката ИЛИ 

Партньор

Програма 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 40 337

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Макреш за периода 2021-2027 г.

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнение
Източник на 

финансиране

Общо П2 28 096

Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. 

Киреево и с. Подгоре, община Макреш
А, Б 962 СЕС Х Х Х

Общинска 

администрация

Реконструкция на улици в населените места с. Цар 

Шишманово, с. Толовица и с. Вълчек
500 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Облседване и обновяване на уличното освелтение в 

населените места
250 ОБ; РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Аварийни ремонтно-възстановителни работи след 

природно бедствие на общински път VID 2141
464 РБ Х Х

Общинска 

администрация

Рехабилитация и реконструкция на общински път 

VID3142
1 000 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Рехабилитация и реконструкция на общински път 

VID1121
2 625 РБ; СЕС Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Рехабилитация и реконструкция на общински път 

VID1140
1 500 СЕС Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Рехабилитация и реконструкция на общински път 

VID2141
1 500 СЕС Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Изграждане на ПСОВ Макреш А 10 000 РБ; СЕС Х Х Х Х

Общинска 

администрация; 

ВиК дружество

Изграждане на канализационна мрежа в село Макреш А 4 000 РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация; 

ВиК дружество

2. Развитие и 

рехабилитация на 

ВиК 

инфраструктура

1. Рехабилитиране 

на пътна и улична 

мрежи

Развитие на 

техническата 

инфраструктур

а и подобряване 

на селищната 

среда
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея*

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет        

(хил. лв.)

Администрати

вна структура, 

отговорна за 

реализация на 

мярката ИЛИ 

Партньор

Програма 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 40 337

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Макреш за периода 2021-2027 г.

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнение
Източник на 

финансиране

Рехабилитация на водопреносната мрежа в община 

Макреш
4 000 РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация; 

ВиК дружество

Изграждане на дренажни и отводнителни съоръжения за 

отвеждане на подпочвени води от квартали № № 7, 8, 9, 

10, 11, 12 и 13 в с. Макреш

653 СЕС Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Изграждане на система за видеонаблюдение в 

населените места
10 ОБ Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Поддържане на зелените площи в общината 25 ОБ Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Рехабилитация на централния площад в с. Макреш А 162 СЕС Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Ремонт на пенсионерските клубове на територията на 

общината
115 ОБ; РБ Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Изграждане на детски площадки в селата Раковица, 

Киреево, Толовица и Вълчек
Б 330 ОБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

2. Развитие и 

рехабилитация на 

ВиК 

инфраструктура

3. Благоустрояване 

на населените места

Развитие на 

техническата 

инфраструктур

а и подобряване 

на селищната 

среда
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея*

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет        

(хил. лв.)

Администрати

вна структура, 

отговорна за 

реализация на 

мярката ИЛИ 

Партньор

Програма 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 40 337

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Макреш за периода 2021-2027 г.

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнение
Източник на 

финансиране

Общо П3 7 145

Ремонт за сграда на ДСП, с. Макреш А 100 РБ Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Изграждане на дом за стари хора в село Раковица Б 300 СЕС Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Изграждане на защитено жилище за лица с умствени 

затруднения в с. Раковица
Б 200 РБ Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Топъл обяд в община Макреш А 133 СЕС Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Ремонт  на сградите здравна служба и общежитие в с. 

Макреш и с. Раковица
А, Б 70 ОБ Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Основен  ремонт на ДГ „Юрий Гагарин“,  ПИ 575 в  кв. 

47  по плана  на с. Раковица
Б 2 625 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Ремонт на ДГ в с. Макреш А 450 СЕС Х Х
Общинска 

администрация

Ремонт на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Макреш А 900 СЕС Х Х
Общинска 

администрация

Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев“ в с. Раковица, 

община Макреш
Б 937 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Внедряване на ВЕИ и подобряване на енергийната 

ефективност в сградите на читалищата в селата Макреш 

и Раковица

А, Б 700 СЕС Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Подпомагане дейността на народните читалища 10 ОБ Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Реконструкция на паметници на културата 120 РБ Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Изграждане на спортни площадки в селата Макреш, 

Раковица, Киреево, Подгоре, Цар Шишманово
А, Б 400 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Облагородяване и ремонт на стадиони в селата Макреш 

и Раковица
А, Б 200 СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Предоставяне 

на качествени 

социални и 

образователни 

услуги, 

развитие на 

културата и 

спорта 

1. Подобряване на 

социалната и 

здравната 

инфраструктури и 

развитие на 

социалните услуги

2. Рехабилитация и 

изграждане на 

образователна 

инфраструктура

3. Подобряване на 

условията за спорт и 

стимулиране на 

културното развитие
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Приоритет Мярка Дейност/проектна идея*

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет        

(хил. лв.)

Администрати

вна структура, 

отговорна за 

реализация на 

мярката ИЛИ 

Партньор

Програма 21 22 23 24 25 26 27

Общо ПИРО 40 337

Приложение №1

Програма за реализация на ПИРО на община Макреш за периода 2021-2027 г.

описание на предвидените мерки и дейности

Срок за изпълнение
Източник на 

финансиране

Общо П4 1 816

Провеждане на обучения за служителите на общинската 

администрация
15 ОБ Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Провеждане на срещи със заинтересованите страни 3 ОБ Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Развитие на междуобщинското и трансграничното 

сътрудничество
0 Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Участие в изпълнението на ИТИ 0 Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Цифровизация на старите актови книги и регистри и 

обвързването им като база данни
40 ОБ, СЕС Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Създаване и поддържане на нова интернет страница на 

общината
20 ОБ Х Х Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация

Ремонт на сградите на кметствата кметските 

наместничества
700 РБ; СЕС Х Х Х Х Х

Общинска 

администрация
Преустройство и пристройка на сградата на бившето 

АПК за адм. сграда на община  Макреш, ПИ №190, кв.33 

по плана на с. Макреш

А 918 СЕС Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Поддръжка и реновиране на административния хардуер 80 РБ, СЕС Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

Поддръжка и реновиране на административния софтуер 40 РБ, СЕС Х Х Х Х Х Х Х
Общинска 

администрация

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън 

зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само 

наименование/номер на зоната

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки,  

които се осъществяват чрез повече от една дейност.

Добро 

управление 

съвместно със 

заинтересовани

те страни и 

гражданите

1. Повишаване на 

административния 

капацитет

2. Модернизиране 

на администрацията
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