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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА 
 

1.1.1. ОБХВАТ 

 
Планът за интегрирано развитие на община Ново село (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, всичките пет населени места – с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, 

с. Неговановци и с. Винарово. 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, а именно до края на 2027 година. 

ПИРО обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво 

с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към 

по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. 

В съответствие с Методическите указания, основаващи се на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), ПИРО допринася за пространствената, 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 

Община Ново село. 

В системата от стратегически документи ПИРО интегрира регионалното и 

пространственото развитие, служейки като инструмент 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. 

 

1.1.2. ЦЕЛ 
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ОСНОВНАТА ЦЕЛ на Плана за интегрирано развитие на община Ново село е да 

предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 

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

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 силни и слаби страни 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. 

Планът за интегрирано развитие на Ново село е оперативен документ, обединяващ 

целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Северозападния район от ниво 2. 

ПИРО отговаря на всички нормативни изисквания на действащата законодателна и 

стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, очертавайки местната 

специфика и предлагайки ефективни решения за превръщането на Ново село в една 

устойчиво развиваща се европейска община. 

 

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 
 

Планът за интегрирано развитие на община Ново село 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. 

Стратегическият документ обхваща периода 2021-2027 г. и в него са очертани 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други 

общини. Дефинирана е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция 
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на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно 

подобряване на социално-икономическото, демографско и екологичното състояние на 

община Ново село. 

 

1.2.1. НОРМАТИВНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 
 

Закон за регионалното развитие (ЗРР) 

 

Планът за интегрирано развитие се разработва в съответствие с МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г., издадени на основание на 

чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Указанията имат за цел определяне на 

унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 

плановете за интегрирано развитие на община. 

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

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са 

подчинени 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. Предвид факта, че се разработват с времева рамка 

от 7 години, това означава че би следвало да 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 и общия устройствен план на общината (чл. 

13 ЗРР). В този смисъл ПИРО следва да отразява и предвижданията на общия устройствен 

план (ОУП) на общината, в случай че същият е наличен.  

Към момента на изготвяне на ПИРО, община Ново село има изготвен ОУПО и 

настоящият документ е напълно синхронизиран с него.  

Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗРР  ПИРО се приема от общинския съвет по предложение 

на кмета на общината. 

Други закони, имащи връзка с процеса по разработването на ПИРО 
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 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 Национална стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни видове туризъм. Важно е 

да се отбележи, че стратегиите на областно ниво не са изготвени и приети, което 

поставя пред трудности местната администрация за изготвянето на програма за 

развитието на туризма, която да е в „съответствие с приоритетите на областната 

стратегия“. В настоящия документ са включени мерки и проекти, които подкрепят 

развитието на туристически дейности в общината, съобразно местните специфики. 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България; 

 Закон за достъпа до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закон за общинските бюджети; 

 Закон за местни данъци и такси; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Специализирани административни актове 

 Международни конвенции, ратифицирани от правителството на Р България 

 Списъкът с нормативни актове не претендира за изчерпателност, тъй като един 

голям набор от законодателни документи влияят пряко на развитието на общините 

в Република България. 

 

1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 
 

Едно от изискванията, заложени в действащото законодателство е ПИРО да бъде 

съгласувано с основните стратегически документи на европейско, национално и областно 
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ниво. Някои от по-важните, които са взети под внимание при разработването на настоящия 

План за интегрирано развитие, са: 

  

Програма за развитие: България 2030 

 

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 

националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за 

развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. Тя се разработва за период от 10 години и отчита целите и 

предвижданията на политиките на Европейския съюз за съответния период. 

  Определени са три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, 

демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение 

правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са определени 

13 национални приоритета. Програмата включва детайлизирани стратегии по 

приоритетите, индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието 

върху основни макроикономически индикатори от изпълнението на заложените 

интервенции, както и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на 

стратегическия документ. 

 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за 

периода 2021-2027 (ИТСР) 

 

Интегрираната териториална стратегия (ИТСР) за развитие на Северозападен регион 

за планиране от ниво 2 е част от системата от документи за планиране на пространственото 

развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и представлява 

средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, 

икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на региона в годините 

за новия програмен период 2021-2027. 

  Стратегията е разработена в съответствие с Националната концепция за 

пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 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. 
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Стратегическите цели и приоритети в ПИРО за развитие на община Ново село като 

част от Северозападния регион в периода 2021-2027 г. са съобразени с целите и стратегиите 

на Националната програма за развитие България 2030, Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие, както и целите на политиките на Европейския съюз 

за сближаване и регионално развитие след 2020 г. 

 

Цели на устойчивото развитие (ООН) 

 

Целите за устойчиво на ООН, общо 17 на брой, са насочени към преодоляване на 

глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Те предвиждат изкореняването 

на крайната бедност във всичките й 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. Постигането на целите предполага да бъдат изпълнени 

общо 169 производни задачи в областта на социално-икономическото развитие. 

 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 

за периода до 2030 г. 

 

Методическите указания дефинират изискването при разработването на ПИРО за 

периода 2021-2027 г. да се вземе под внимание разработеният проект на „Национална 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“. 

Рамковият документ цели да очертае стратегическата рамка и приоритетни 

направления за адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище 

в периода до 2030 г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната 

от климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, 

социалните и икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен 

интензитет въздействия от изменението на климата. 

Съгласно Плана за действие в ПИРО на Община Ново село са предложени конкретни 

дейности по сектори, като е включена информация за техния приоритет, показатели за 

изпълнение, и отговорни институции. 
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Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и приоритети 

на Плана за интегрирано развитие на община Ново село и намира своя конкретен израз в 

мерките, включени в програмата за реализация. В нея са формулирани мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, като се отчита 

спецификата на съответната територия. 

 

1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ 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 – икономическите и 

социалните партньори, както и 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 кметът сформира екип по подготовка, разработване и одобрение 

на ПИРО. В него следва да вземат участие 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 впоследствие и при неговата реализация. 

Кметът на общината определя начина за изработване на ПИРО – със собствен 

капацитет и/или с привличане на външни експерти или консултантски фирми, в 

съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съпътстващата го 

нормативна уредба. 

По заповед на кмета на общината се провежда обществено обсъждане на проекта за 

ПИРО в тази фаза 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. 
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Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при изготвянето 

на ПИРО и да получават информация при поискването ѝ. По преценка на екипа, изготвящ 

ПИРО, постъпилите предложения и препоръки се отразяват в проекта на ПИРО и по 

предложение на кмета Общинският съвет го приема и одобрява. Цялата документация на 

ПИРО е публична. 

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 национални или секторни стратегии, концепции 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 оперативните програми 

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

по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 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. 

Съгласно чл. 33 от ЗРР в средата на периода на действие на ПИРО се изготвя и 

междинна оценка, която включва следните елементи: 

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. Оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 

1.4. Структура на плана за интегрирано развитие на община Ново село  
 

Структурата на плана за интегрирано развитие на община Ново село е изцяло 

съобразена с разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване и 
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прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ, и е посочена по-долу. Тя е изцяло 

в синхрон с най-добрите практики на стратегическото планиране на териториите. 

 

Част I. Въведение 

Част II. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината; 

Част III. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027 г.; 

Част ІV. 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; 

Част V. 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 -приоритетни зони за въздействие 

Част VI. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие; 

Част VIІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Част VIIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 

Планът за интегрирано развитие на община Ново село 2021-2027 г. има характер на 

отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие 

с динамично променящите се условия. 

  Планът за интегрирано развитие на Община Ново село за периода 2021 – 2027 г. е 

обсъден и е приет от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината / Решение № 

240 по Протокол № 30 / 20.12.2021 г. 

 

 

1.5. ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО 

НА ПИРО 
 

Подходи 
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В процеса на разработването на Плана е приложен основно интегрираният подход 

на развитие – подход на тясна координация на различните публични политики и на 

различните секторни дейности за въздействие на базата на местните специфики. 

Микроикономическият климат, демографските характеристики, пазарът на труда, 

заетостта, транспортната инфраструктура, качеството на околната среда, образованието, 

здравеопазването и много други елементи си взаимодействат в непрекъсната корелация, за 

да формират цялостната картина за текущото състояние и бъдещото развитие на община 

Ново село. 

  Разработването на плана се основава още на „стратегическия подход“, 

„териториалния подход“, както и на „ориентирания към резултатите подход“. 

Както приложените подходи, така 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 СЗР. 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. Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка на 

стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, синтезни оценки и 

прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Внимателно са подбрани 

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 

сектори. 

Този способ за изграждането на един стратегически документ гарантира 

имплементирането на съвременни идеи, които са измерими и изпълними. 
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Принципи 

 

 Принцип на структурираност. Планът за интегрирано развитие е съвкупност на 

смислово, функционално и хронологично свързани елементи. Използван е 

утвърденият метод за последователно надграждане на първоначален анализ, 

синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за 

реализация. 

 Принцип на интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят 

разнообразните социални, икономически, екологични, културни и управленски 

проявления на местното развитие. 

 Принцип на точност и обоснованост. Приложените анализи се основават 

преобладаващо на официална статистическа информация. Използвани са данните от 

текущата статистика на НСИ, както и други официални източници – ДБТ, ОДЗ 

„Видин“, БНБ, Областно пътно управление, ДФЗ, РИОСВ, РЗИ, ВиК и други 

институции. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата от 

индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност. 

 Принцип на 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. 

 Принцип на ориентираност към националните цели – стратегическите цели и 

приоритети на ПИРО са в абсолютно съответствие със заложените в националните 

стратегически документи за развитие на България до 2030 г. 

 Принцип на стратегическото съгласуване – за успешното реализиране на 

настоящия стратегически документ е необходимо правилно съгласуване и добра 

координация между цели, възможности, налични ресурси и условия на 

обкръжаващата среда. 
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II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

2.1. ОБЩА ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ОБЩИНАТА 

 

2.1.1. Географско местоположение и граници 

 

Община Ново село е разположена в Северозападната част на България 

непосредствено до границата на с Република Румъния и Република Сърбия. Общината 

отстои на около 25 km от областния център Видин и граничи с общините Брегово и Видин 

(фиг. 1). 

 

 

Фигура 1 Географско положение на община Ново село  

 Общината е Най-малката по големина на територията на Видинска област с обща 

площ 109.5 km2. Това прави 3,6% от площта на област Видин – 3054,405 km2.  
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Най-северната точка на общината е по Републикански път III-122 между село Ново 

село и с. Връв (община Брегово) на 44.186° с.ш. и 22.701° и.д., а най-южната в северно от р. 

Белейнска с координати 44.057° с.ш. и 22.796° и.д. Разстоянието по права линия между тези 

две крайни точки е 14.7 km.  

Най-източната точка на община Ново село е с координати 44.099° с.ш. и 22.921° и.д., 

разположена в землището на село Ясен. Крайната западна точка на общината е северно от 

вр. Зелена (166 m) с координати 44.142° с.ш. и 22.716° и.д., разположен в землището на село 

Ново село. Разстоянието по права линия между крайните източна и западна точки е 17.0 km.  

Във физикогеографско отношение най-голямо значение оказва близостта до река 

Дунав и разположението на общината изцяло в Дунавската равнина. Равнинната 

територията на общината е определяща за нейния природогеографски облик.  

По шосе, общинският център се намира на 18 km от държавната граница със Сърбия 

(при ГКПП Брегово) и на 35 km от Дунав-мост II Видин – Калафат, на границата с Румъния. 

Най-големите, в демографско отношение1, градски общини извън България, до които 

общинския център има най-бърз достъп са Неготин (33 хил.), Зайчар (56 хил.) Княжевац (29 

хил.), и Крайова (279 хил.). Разстоянията са показани в таблица 1. 

 
Таблица 1 Разстояние до големи регионални центрове извън България 

Държава  Община  Разстояние  

Сърбия  Неготин 32 km 

Сърбия  Зайчар 80 km 

Сърбия  Княжевац 117 km 

Румъния Крайова 117 km 

 

Най-краткият път между общинския център и Видин е 25 km. Разстоянието до 

столицата София е 220 km.  През територията на общината не преминават автомагистрали 

или важни международни пътища. Първокласният Републикански път I-1 (ГКПП Видин - 

ГКПП Кулата) е разположен на около 25 km от общинския център. На базата на 

гореизложеното може да се обобщи, че територията на община Ново село има периферно 

географско положение поради своята отдалеченост от големи урбанистични и 

икономически центрове. 

 

                                                 
1 http://brojstanovnika.cu.rs  

http://brojstanovnika.cu.rs/
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2.1.2. Геология и релеф 

 

Релефът е низинен и равнинно-хълмист. Надморската височина на населените места варира 

в диапазона от 33 до 152 м (фиг. 2). Територията на общината попада в най-западната и най-

ниска част на Дунавската равнина. Характерни са асиметричните речни долини. 

Геоложкият състав е представен от видове скали с различна здравина, водопропускливост 

и форма на изветряне. Това оказва влияние върху формите на релефа. Най-силно 

разпространени са седиментните скали – предимно карбонатни скали – варовици, мергели 

и льос.  

 

 

Фигура 2 Релеф на община Ново село 

 

 Алувиалните наслаги са характерни за крайдунавските територии на общината и за 

ниските речни тераси. Те се състоят от валуни, пясъци и глини, не са споени и са богати на 

грунтови води.  
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2.1.3. Полезни изкопаеми 

 

На територията на общината няма разкрити ресурси от полезни изкопаеми, които 

биха представлявали определен икономически интерес в т.ч. и природни забележителности 

от национален или регионален интерес.  

 

2.1.4. Климат 

 

 

Климатът на разглежданата територия попада в умерено-континенталния пояс 

(География на България, 2002) в климатичния район на Дунавската равнина. Средната 

януарска температура на въздуха е -2,1° С (табл. 2).  

 

 

Фигура 3 Средна температура и валежи на ст. Ново село (Meteoblue) 

 

Поради специфичния релеф и местоположение територията на общината попада в 

умереноконтиненталната климатична област. На фиг. 4 са посочени облачните, слънчевите 

и валежни дни от годината. 

 



 

29 

 

 

Фигура 4 Облачни, слънчеви и валежни дни (Meteoblue) 

 

Годишната сума на слънчевото греене варира от 2000 до 2250 ч. Това представлява 

около 50% от възможната продължителност на слънчево греене, която би се наблюдавала 

при съвсем безоблачно небе и напълно открит хоризонт. Максимум на продължителността 

на слънчево греене е през месец юли, а минимумът - през м. декември. Годишната сумарна 

слънчева радиация е около 133 ккал/cm2, което обуславя голямо количество топлина, 

получавано чрез нея. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. 

Средногодишната сума на валежите е 650 mm. През топлото полугодие валежите са 

повече от студеното, което обуславя по-високите водни стоежи през това време на годината.   

Динамиката в преноса на въздушните маси е повлиян най-вече от особеностите на 

релефа и на регионалната атмосферна циркулация. В общината преобладават почти през 

цялата година западните, северни и северозападни ветрове със средна годишна скорост 1,6 

м/сек. Най-силни са ветровете през февруари - 1,9 м/сек., а най-тихо е времето през 

декември 1,4 м/сек. Високата средна скорост на вятъра спомага за разсейването на 

вредностите в атмосферата от ниски източници. Честотата на северозападните ветрове в 

процент от общия брой на случаите с вятър е 50%, а сумарната честота на западни, северни 

и северозападни ветрове възлиза на 73% от случаите. Случаите с тихо време са много нисък 
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процент, благодарение на което вредните вещества, емитирани от източници в населеното 

място не се натрупват в приземния въздушен слой. 

 

2.1.5. Води 

 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. Географското разположение на община Ново село обуславя 

наличието на собствени водни ресурси, генерирани от снеговете и валежите. На 

територията на общината извират преминава река Дунав – най-дългата и пълноводна река 

в България. На фиг. 5 са показани и водосборните басейни на реките в общината.  

 

 

Фигура 5 Речна мрежа на община Ново село 

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични 

фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, 

представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, 

времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото 
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и продължава 3-4 месеца, като обемът на формиралия се отток е 10% от годишния. През 

този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват. 

Продължителността на повтаряемост на пресъхването им е от 1 до 3 години. 

Подпочвените води на територията на общината са представени на фиг. 6.  

 
Фигура 6 Находища на подпочвени води в Северозападна България (Източник: МОСВ) 

При съществуващите геоложки и климатични условия с най-съществен дял от 

подземните води са грунтовите води. Те са широко разпространени по цялото поречие на 

р. Дунав поради геоложките особености.  
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2.1.6. Почви 

 

В почвено географско отношение районът попада към Дунавската провинция, 

където най-широко са разпространени са черноземите. Това са най-плодородните почви в 

България. Преобладаващата част от тях се обработват. Образувани са при равнинен и 

хълмист релеф, върху льосова основа, льосовидни глини, пясъци, варовици, мергели и 

глини, при умерено-континентален климат с характерните периодични смени на влажни и 

сухи фази и развитие на степна и лесостепна растителност. Решаваща роля има тревистата 

растителност, особено житните треви. Черноземите имат мощен хумусен хоризонт.  

Съдържанието на хумус е обикновено 3-5 %, но хумусният слой е с дебелина от 40-80 см. 

В тях има карбонати, но няма гипсов хоризонт. Основни подтипове на черноземите по 

старата класификация са: карбонатни, типични, излужени, оподзолени и ливадни 

черноземи. По новата класификация на FAO към черноземите се отнасят само карбонатни, 

типични и излужени черноземи. Профилът на карбонатно черноземните почви (Calcic 

Chernozems CHc) е показан на фиг. 7.  

 

 

Фигура 7 Пoчвен профил на карбонатно черноземна почви – Calcic Chernozems CHc (Източник: Banov et al, 2017 ) 
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По поречието на река Дунав и по нейната заливна тераса са образувани глинесто-

песъчливи и карбонатни алувиални почви (Calcaric Fluvisols FLc), върху които са 

формирани едни от най-отличителните растителни съобщества в общината, а именно 

върбово-тополовите. Тъмни (Mollic Fluvisol, FLm) и блатни черноземи (Gleyic Fluvisols, 

FLg) са формирани върху местата, в които се задържа повече вода и има отлагане на наноси.      

На територия на общината не е имало и няма разположени площадки за съхраняване 

на хербициди, пестициди или други химически вещества. Слабото развитие на 

промишлеността е опазило почвите от замърсители като тежки метали.  

Съществено предизвикателство при опазването на почвите е почвената ерозия. Тя се 

среща във всички селища на общината. Тя е обусловена от редица фактори като: валежи, 

топографски условия, растителна покривка и др. За решаването на този проблем се търсят 

ефективни начини за борба.  

 

2.1.7. Флора 

 
Община Ново село попада в обхвата на Долнодунавската биогеографска провинция 

(фиг. 8), която обхваща цялото поречие на река Дунав в България. Провинцията се дели на 

три района – Дунавски (А-1), Лудогорски (А-2) и Добруджански (А-3). Биотичните 

съобщества са част от степния и лесостепния биом Aestiduriherbosa.   

Характерен облик на флората в общината придава интразоналната растителност. 

Крайречните съобщества, формирани от върбите (Salicetum) и тополите (Populetum), 

придават характерен облик на горските съобщества в непосредствена близост до река 

Дунав. Обикновено тези съобщества формират смесени фитоценози, които са представени 

от бялата върба (Salix alba), чупливата върба (Salix fragalis), червената върба (Salix 

purpurea), бялата топола (Populus alba) и черната топола (Populus nigra).  

В хабитатната Директива 92/43 този хабитатен тип е 91Е0 „Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior”, а като хабитатен тип в EUNIS класификацията на  

Европейския съюз тези съобщества са с код Т1-1112 „Източноевропейски тополово-

върбови гори“. Алувиалните гори са формирани основно върху глинесто-песъчливи, 

карбонатни, алувиални почви (Calcaric Fluvisols FLc). Най-често и с най-продължително 

заливане е зоната до 2 m над средното ниво на река Дунав. По-рядко заливанията достигат 

до 5 m, където растителността се развива върху карбонатно черноземни почви (Calcic 
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Chernozems CHc). Тъмни (Mollic Fluvisol FLm) и блатни черноземи (Gleyic Fluvisols, FLg) са 

формирани върху местата, в които се задържа повече вода и има отлагане на наноси. 

 

 

Фигура 8 Биогеографско райониране на България (Източник: Асенов, 2004) 

 

Дунавският биогеографски район обхваща западните части на Дунавската 

равнина до границата с Предбалкана. От горската растителност преобладават благунови 

съобщества и смесени гори от цер и космат дъб. В тези съобщества участват формации на 

мъждрян и келяв габър. По долинните склонове на реките, вливащи се р. Дунав са 

формирани компактни масиви от воден габър. Благодарение на специфичните 

микроклиматични условия и геоложките особеност е разпространена уникална за общината 

термофилна растителност. Присъствието на драка на значителни пространства 

свидетелства за деградирането на горската растителност като последен етап на преминаване 

към вторично остепнени тревисти съобщества. Върху терените на общината се срещат 

ксеротермните тревни формации на белизмата, луковична ливадина и садината. В 

допълнение към тях участват тревни съобщества на ежовата главица и графското омайниче.   
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В съобществата на асоциацията, разположена в непосредствена близост до река 

Дунав характерни видове са сребролистната липа, церът, мъждрянът и полският клен. 

Храстовата растителност е представена от переста клокочка и келяв габър. Макар и 

вторично възникнали, особено по възвишенията, се срещат представители на съюз 

Carpinion orientalis. В дървесния етаж на тези съобщества се включват мъждрянът, 

малкенът, косматият дъб, виргиливият дъб, церът и благунът. Тревната покривка на 

благуново-церовите съобщества е представена от горски късокрак, ежова главица, 

буглосоидеса, черна садина и различни видове власатки.  

В крайречните съобщества на р. Дунав доминиращи са и върбово-тополовите гори. 

В тях с формирани и агресивни чуждоземни видове като храстовидната аморфа – Amorpha 

fruticosa. В допълнение към тях присъстват и изкуствени насаждения на акацията (салкъм) 

– Robinia pseudoacacia, които се разпространяват доста агресивано на по-големи площи в 

района. Подобна констатация можем да направим и за други инвазивни видове като 

айланта, ясолистния клен, обикновенния щир, пелинолистна амброзия, мерджан, 

многолистен бутрак и др.    

В мочурливите територии има представители на хигрофитната и хидрофитна 

растителност – тръстика, папур, камъш и др.  

 

2.1.8. Фауна 

 

 

Животинският свят на общината е представен от елементи на ксерофилния тип 

фауна. Поради факта, че по-голяма част от територията на общината е заета от земеделски 

култури, характерна особеност е навлизането на антропофитни видове и синантропни 

фаунистични  елементи.     

Във фаунистично отношение Дунавският биогеографски район се отличава с 

водните животни на река Дунав. Бавнотечащите големи водни количества на река Дунав я 

правят единствената българска река, в която има същински зоопланктон. Българският 

участък на реката има 124 вида зоопланктон, а в крайбрежните и островни блата са 

установени 212 вида. Между тях са 17 вида от подцарство Protozoa и 132 вида от тип 

Rotatoria, от които 73 вида в реката, а останалите – в блатата точка. B българската акватория 

на река Дунав са установени 305 вида дънни безгръбначни, от които 275 вида в самата река. 
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Mежду тях са малочетинести червеи, охлюви, миди, антиподи, еднодневки, водни бръмбари 

ручейници, двукрили и др.  

Ихтиофауната на река Дунав в долното ѝ течение наброява 65 вида риби, като 58 от 

тях се срещат в българския участък. Те съставляват повече от една четвърт от целия 

ихтиогенофонд на България или половината от нашата сладководна фауна. В зависимост от 

различните категории на застрашеност, могат да бъдат посочени някои видове. На първо 

място това са изчезнали видове като: ручейна минога, чигата и дунавска минога.  Като 

застрашени видове се определят атлантическо-средиземноморска (немска) есетра, която в 

Червената книга се счита за изчезнал вид, дунавска брияна, див шаран, речна змиорка, 

михалца, деветоигла бодливка. Като редки уязвими видове можем да отнесем волжка бяла 

риба, кеслерово попче и пъстро попче. В Дунавската ихтиофауна все още значително място 

заемат популациите на пъстругата, дунавската пъстърва, малката вретенарка, голяма 

вретенарка, пясъчното речно попче, щука, распер, попчета и др. Заедно с тези видове в река 

Дунав, и в долните течения на притоците и се срещат още дунавска мряна, говедарка, чил 

косат (синя платика), морунаш, сабица, високотел бибан, ивичест бибан и др.  

Земноводната фауна на Дунавския биогеографски район е представена от 

червенокоремна бумка, обитаваща разливи на реки, блата и застояла вода. Характерни 

земноводни са обикновената чесновница и балканската чесновница, чиито местообитания 

са свързани с черноземните почви и льосовия субстрат. В района се срещат и зелената водна 

жаба, обитаваща бреговете на река Дунав и блатата покрай реката.  

От влечугите се срещат шипобедрена и шипоопашата костенурка. Макар и рядко, в 

Дунавския биогеографски район се наблюдава късокракият гущер. Доста по-често в района 

се срещат кримският гущер и горският гущер. Други видове рептили в района са змията 

пясъчница и пъстрият смок.  

Бозайници, обитаващи района на община Ново село са таралежът, обикновената 

кафявозъбка, малката кафявозъбка, голямата водна земеровка малката водна земеровка и 

белокоремната белозъбка. Типични представители на бозайниците в Дунавската равнина са 

още заекът, хомякът, както и степната домашна мишка. Около водоемите на Дунавския 

район се срещат язовеца, както и ондатрата, внесена у нас от Северна Америка през 1956 г.  

Срещат се още представители на орнитофауната, която е изключително 

разнообразна. Представена е с видове от различни разреди – гмурецоподобни, 
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гъскоподобни, соколоподобни, щъркелоподобни и др. Половината от видовете са с 

европейско природозащитно значение. Срещат се множество водноплаващи птици. По 

дунавското крайбрежие много важни за опазване са местообитанията на птици като: малък 

корморан (Phalacrocorax pygmeus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малка бяла чапла 

(Egretta garzetta), червена чапла (Ardea purpurea), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

малък сокол (Falco columbarius), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea 

cinerea), сива гъска (Anser anser), зимно бърне (Anas crecca), зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos), зеленоножка (Gallinula chloropus), речна чайка (Larus ridibundus) и др.  

Безгръбначната фауна също е много разнообразна, като част от видовете са 

трофично свързани с отглежданите земеделски култури. От разред правокрили се срещат 

пъстрото житно пиле и черното житно пиле. Само в този биогеографски и район се среща 

водният бръмбар.  

Във водите на района се срещат още малочетинести червеи, пиявици, белодробни 

охлюви.  

 

2.1.9. Защитени територии 

 

В пространствения обхват на община Ново село попадат три обекта от Националната 

екологична мрежа (фиг. 9). 

Защитена местност „Находище на Ружевидна поветица“ по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ),  обявена със Заповед РД-34 от 16.01.2013 г. на министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр. 14/2013 г.). Обитава тревисти и каменисти места. Сега е 

известна една популация на брега на р. Дунав в изоставени обработваеми площи западно от 

с. Флорентин (фиг. 9). Популацията се състои от няколко групи от по няколко десетки до 

няколкостотин индивида. Целта на създадената защитена територия е опазването на 

защитения растителен вид и критично застрашен вид в Червената книга на България. В 

границата на защитената местност се забранява: промяна на предназначението на земята; 

строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на 

съществуващи съоръжения; търсене, проучване и добив на подземни богатства разораване, 

разкопаване и друг вид обработка на земята; използване на хербициди; залесяване; внасяне 

на неместни видове. 
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Фигура 9 Ружевидна поветица (карта на разпространението, МОСВ) 

 

2.1.10. Защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 

 

Защитена зона BG0000525 „Тимок“ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета с 

Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.). 

Защитена зона BG0000631 „Ново село“ за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета 

с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.). 

Обектите от Националната екологична мрежа в община Ново село са представени на 

фиг. 10. 
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Фигура 10 Обекти от Националната екологична мрежа в община Ново село 

Допълнителна информация за гореизброените обекти от НЕМ може да бъде 

достъпна в рамките на: 

Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа „НАТУРА 

2000“ (http://natura2000.moew.government.bg) – пространствени данни за границите, 

информация за предмета и целите им, стандартни формуляри и допълнителна информация 

за защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(общи и специфични доклади за местообитания и видове, карти във формат *.pdf и т.н.), 

както и за защитените зони за опазване на дивите птици (доклади, карти, пространствени 

данни и др.); 

Регистър на защитените територии (http://eea.government.bg/zpo/bg/) – 

пространствени данни, информация за предмета и целта за обявяване, заповеди, режими и 

др. 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://eea.government.bg/zpo/bg/
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2.1.11. Лечебни растения 

  

Растителният свят на Дунавската равнина предоставя и някои ценни растения с 

лечебни функции. Успехите в областта на ботаниката, химията и фармакологията в 

България допринасят за анализа на лечебната активност на растенията. Община Ново село 

попада в границите на ДЛ „Видин”, което разграничава разнообразни лечебни растения. 

Сред тях са: 

 дребнолистна липа (Tilia cordata) 

 глог (Crataegus) 

 шипка (Rosa canina)  

 дрян (Cornus) 

 бял равнец (Achillea millefolium) 

 маточина (Melissa officinalis)  

 

В допълнения към тези растения, доста по-често се срещат следните видове, които също се 

характеризират с лечебни свойства: 

 Бял пелин (Artemisia alba) 

 Багрилна жълтуга (Genista tinctoria) 

 Кукуряк (Helleborus odorus) 

 Лечебна комунига (Мelilotus officinalis) 

 Обикновен гръмотрън (Ononis arvensis) и др. 

 

2.1.12 Историческа обвързаност / свързаност с други територии 

  

За населените места на територията на Община Ново им сведения, че са заселвани 

от първото хилядолетие преди н.е. Тогава земите по поречието на р. Дунав са били заети от 

племето мизи, които е последствие са били асимилирани от Римската империя. През 

епохата на Римското владичество един от най-големите крепостни гарнизони е 

Флоренциана.  

По времето на османската империя е имало гарнизони на Видинския санджак, като 

топонимията им се сменена както следва –  Исън на Униалба, с.Флорентин – Филурдин, а 

с. Ново село – Просенъц. Две години преди Руско-Турската освободителна война Ново село 
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е център на Новоселското въстание, което макар и неуспешно показва революционния дух 

на местното население. 

Община Ново село е най-силно свързана със съседните ѝ общини – Брегово и Видин. 

Връзките се осъществяват главно чрез Републикански път III-122 Видин-Брегово, 

разположен успоредно на река Дунав в направление югоизток-северозапад. Макар и 

разположена на границата с Румъния, територията на територията на общината няма 

създадена връзка по река Дунав с Румъния. 

 

2.2. СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
 

Икономиката на община Ново село не функционира като затворена система, а като 

част от икономиката на региона и респективно на страната. Местната икономика се влияе 

от много на брой и различни по естество фактори, както вътрешни, така и външни.  

В тази връзка е от голямо значение първо да бъде очертана икономическата 

обстановка на макроикономическо ниво и в регионален план. Ключовите икономически 

характеристики, които се проследяват на национално, регионално и областно равнище, 

оставят своя отпечатък и върху местното икономическо развитие. 

 

2.2.1 ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА 

 

Развитието на България на макроикономическо равнище през последното 

десетилетие е белязано от световната икономическа криза, последиците от нея и 

процеса на възстановяване на световната икономика. 

 

Брутен вътрешен продукт 

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 предкризисните си нива, като само в периода 2012-2013 г. се 

наблюдава задържане на неговото реално ниво. През останалите години се отчита устойчив 

спад, причинен както от инфлация, така и от други процеси. През 2019 г. брутният вътрешен 

продукт (БВП) на България нарасна с 3.4%, продължавайки започналата от 2015 г. 
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тенденция на сравнително висок икономически растеж. Растежът през годината бе воден от 

вътрешното търсене. Частното потребление се ускори и беше повлияно от положителните 

развития на пазара на труда, характерни за последните години, както и от нарастването на 

кредитите.   

Темп на икономически растеж 

Ускорението на темпа на икономически растеж в България през 2019 г. бе 

постигнато в условия на нестабилна външна среда, характеризираща се с търговски спорове 

и редица протекционистични мерки. Икономическата активност в световен мащаб се забави 

и през годината беше отчетен най-ниският растеж на БВП от 2009 г. насам.  

 

Пазар на труда 

През 2019 г. тенденциите на пазара на труда продължиха да се развиват в очакваната 

посока. Повишиха се заетостта и икономическата активност на населението от всички групи 

по възраст и по образователна степен. Коефициентите на заетост и на икономическа 

активност на населението във възрастовата група 15-64 г. достигнаха исторически най-

високите си стойности през 2019 г., съответно от 70.1% и 73.2%. Коефициентът на 

безработица намаля до рекордно ниско ниво от 4.3%, а реалният растеж на 

производителността на труда остана стабилен с темп от 3%. През 2019 г. номиналният 

растеж на разходите за труд на единица продукция се забави до 3.4%, при 5.9% през 2018 г.  

 

Инфлация 

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

последните години (2017-2019) се отчете увеличаващо се средногодишно ниво на 

инфлация. Годишната инфлация в края на 2019 г. бе 3.1%. Ускорението се дължеше на 

храните, неенергийните промишлени стоки и енергията. При някои храни нарастването на 

международните цени беше предизвикано от недостиг на предлагане в световен мащаб. 

През по-голямата част на 2019 г. външните фактори за нарастване на потребителските цени 

бяха ограничени от понижението на годишна база в цените на петрола и неенергийните 

суровини, котирани в щатски долари.  

Факторите ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ 

реално БВП без съмнение се отразяват и на местните икономики и население, чиито доходи 
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от такси, продажби, труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време 

често покупателната им способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя 

страна 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.  

Гореописаната посока на развитие на българската икономика, очертава ясно 

рамката на ограниченията и възможностите за развитие, стоящи пред община Ново село 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 Основни макроикономически показатели на националната икономика за периода 2010-2019 г. 

Основни 

икономически 

показатели – 

реален сектор 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БВП в текущи 

цени 

(производствен 

метод) – млн. лв 

74407 80682 82209 81919 83857 89333 95092 102308 109695 118669 

Реален ръст на 

БВП на годишна 

база - % 

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

Средногодишна 

инфлация – % 

3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6 2,5 

Коефициент на 

безработица – % 

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  

22114 21645 21951 23340 21582 23163 23509 24475 24920 - 

Източник: Национален статистически институт, www.nsi.bg 

 

2.2.2 ОБЩИ ТЕНДЕНЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ 

ВИДИН 

 

По-голямата част от индикаторите за икономическото развитие на област Видин 

изостават значително от средните стойности за страната. Пазарът на труда продължава да 

изпитва затруднения, което е видимо, както от неизменно високата безработица (близо 

20%), така и от ниското ниво на средногодишната брутна заплата (8233 лв.), която е най-

ниската в страната. По-висок относителен дял на населението, живеещо под националната 
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линия на бедността, от регистрираните във Видин 39% се наблюдава само в Монтана и 

Пазарджик. След кратък период на възстановяване през 2015 и 2016 г. инвестиционната 

активност на местните предприятия отново намалява.  

Надеждите за икономическо раздвижване в райони след пускането в експлоатация 

на ГКПП „Дунав мост Видин – Калафат“ засега не се оправдават отчасти заради ниското 

качество на съпътстващата инфраструктура. Въпреки че нивото на местните данъци и такси 

е сред най-ниските в страната, качеството на административните услуги продължава да не 

е достатъчно добро. Неблагоприятното демографско състояние е в основата на изоставането 

както в икономическото, така и в социалното развитие на областта.  

 
Таблица 3 Основни икономически показатели на Област Видин за периода 2015-2019 г. 

Показатели Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Среден списъчен брой на наети 

лица по трудово и служебно 

правоотношение (брой) 

16 823 16 474 16 522 16 472 15 673 

БВП на човек от населението (лв., 

текущи цени) 

6 258 6 401 7 283 7 926 n.a 

Средна годишна работна заплата 

на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение (лв.) 

7 011 7 522 8 233 9 103 10 302 

Коефициент на икономическа 

активност – 15-64 навършени 

години (%) 

72.3 68.2 69.6 73.4 70.1 

Коефициент на заетост – 15-64 

навършени години (%) 

58.8 57.0 56.2 58.8 56.5 

Коефициент на безработица (%) 18.8 16.3 19.3 19.7 19.1 

Регистрирани в бюрата по труда 

безработни лица към 31.12. (брой) 

8 873 7 233 6 200 5 656 5 083 

Относителен дял на населението 

на възраст между 25 и 64 

навършени години с висше 

образование (%) 

21.5 18.5 18.5 20.1 19.2 

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия към 

31.12. (хил. еврo) 

77 842.1 71 466.3 73 043.4 80 908.5 86 281.1 

Разходи за придобиване на ДМА 

(хил. лв.) 

158 093 115 416 74 324 72 262 68 811 
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Оборот (хил. лв.) 709 357 717 054 772 492 827 175 862 846 

Произведена продукция (хил. лв.) 516 865 508 506 558 169 590 135 627 405 

Разходи за научноизследователска 

и развойна дейност (НИРД) - хил. 

лв. 

490 1 025 487 692 846 

Персонал, зает с 

научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД) - брой 

48 51 24 57 43 

Източник: Национален статистически институт, www.nsi.bg 

 

 

Фигура 11 Динамика на основни икономически показатели на област Видин за периода 2014-2018 г. 

 

На фиг. 11 ясно са показани постоянно нарастващи приходи от дейността, а като се 

има предвид сравнително постоянния брой на предприятията, опериращи на територията 

на област Видин, това би могло да означава положително развитие към една по-

високоефективна производствена дейност. Изводът може да се потвърди и от данните за 

нарастващата произведена продукция, която макар и с по-слаби темпове, следва развитието 

на показателя „Приходи от дейността“.  

2014 2015 2016 2017 2018

Произведена продукция (хил.лв.) 491494 516865 508506 558169 590135

Приходи от дейността (хил.лв.) 686203 709357 717054 772492 827175

Разходи за придобиване на ДМА 

(хил.лв)
87319 158093 115416 74324 72262

Брой предприятия 3064 3059 3059 3042 3040

Брой заети лица 17162 16823 16474 16522 16472
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Анализът на разходите за придобиване на ДМА показва, че след временното 

нарастване през 2015 г., през последните години показателят бележи спад, който е 

възможно да продължи с оглед икономическите процеси в страната, включително 

възникналото кризисно положение в началото на 2020 г., причинено от пандемията COVID-

19, чиито икономически ефекти тепърва ще се проявяват. 

Прегледът на данните показва сравнително устойчиви темпове на развитие на два от 

най-важните показатели за динамиката на една областна икономика – брой предприятия и 

брой заети лица. Въпреки тази устойчивост обаче, след 2020 г. вероятно данните ще се 

променят в по-негативна посока. Текущата обстановка на глобална пандемия и 

икономическата криза, до която тя неминуемо ще доведе, ще окажат силно въздействие не 

само върху националната икономика, но и върху икономиките на областно и местно ниво. 

Към настоящия момент действат мерки за подпомагане на изпадналите в затруднение 

бизнеси, но е повече от сигурно, че в следващите години много производствени единици 

ще фалират и много работни места ще бъдат загубени.  

 

Доходи и стандарт на живот  

 

През 2017 г. БВП на човек от населението в област Видин нараства до 7 283 лв., но 

показателят остава около два пъти по-нисък от средните за страната 14 280 лв. Областта е 

с най-ниска средна годишна брутна заплата в страната (8 233 лв.) и е една от общо петте 

области (заедно с Благоевград, Кюстендил, Силистра, Хасково), в които тя все още е под 9 

хил. лв. Ниските трудови възнаграждения и неблагоприятната възрастова структура на 

населението са основната причина, поради която доходите от пенсии формират близо 

половината от общите доходи на домакинствата в областта. Това поставя естествени 

ограничения пред темпа на тяхното повишаване – през 2017 г. средногодишният доход на 

лице от домакинството достига едва 3 470 лв. при средно 5 586 лв. за страната. 

В материални лишения живеят 30% от населението, а 39% живеят с доходи, които 

са по-ниски от националната линия на бедност. По-висок дял на бедното население се 

наблюдава само в Монтана (45,7%) и Пазарджик (41,4%). БВП създаден в област Видин 

през 2018 г. е 681 млн. лв. или 8,87% от БВП, произведен в Северозападния район (7 674 

млн. лв.) и 0.62% от БВП, произведен в страната (109 695  млн. лв.). За същия период 
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стойността на БВП на човек от населението за областта е 7 926 лв., при стойност за 

Северозападния район -10 244 лв., и за страната 15 615 лв. 

 

Пазар на труда 

 

Въпреки че заетостта на населението на 15–64 години през 2018 г. достига 

рекордните за областта 58,8%, показателят остава много далеч от средните за страната 

67,7%. Пазарът на труда не успява да генерира достатъчно възможности за голяма част от 

трудоспособното население. В комбинация с продължаващото покачване на 

икономическата активност в областта не е изненадващо, че и през 2018 г. коефициентът на 

безработица остава на нива, близки до 20% – най-високата стойност за страната. 

 

Инвестиции и икономика 

 

След известно раздвижване през 2015 и 2016 г. инвестиционната активност на 

местните предприятия се свива значително през 2017 г. Разходите за придобиване на ДМА 

спадат до 74 млн. лв., което е най-ниската стойност от 2013 г. насам. В съотношение с 

населението тези разходи възлизат на едва 846 лв./човек при средна стойност за страната от 

2 491 лв. Към 15 юни 2019 г. общините в областта са усвоили 153,3 млн. лв., което в 

съотношение с местното население възлиза на 1 785 лв./човек – седмата най-висока 

стойност от всички области в страната. Най-висока усвояемост в съотношение с 

населението постигат общините Видин (2 201 лв./човек) и Белоградчик (1 762 лв./човек), а 

най-ниска – Димово и Кула (под 400 лв./човек). 

Област Видин се характеризира и с най-ниската произведена продукция на човек от 

населението – едва 6 350 лв. през 2017 г. при близо четири пъти по-високи нива средно за 

страната. 

 

2.2.3 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА  

 

Икономическият профил на община Ново село се определя основно от 

благоприятните ѝ природни и климатични дадености. В рамките на територията 

съществуват дългогодишни традиции в селското стопанство, което също е предпоставката 
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за преобладаващото развитие на първичния стопански сектор. След откриването на Лозаро 

- винарския комплекс, от 90-те години на XX век насам, населението в общината се 

занимава предимно с отглеждане на лозя и производство на вина, оцет, ракия и др. 

В миналото голяма част от младите хора са били заети и в машиностроенето, докато 

още функционира заводът за помпи - „Випом“ АД. След закриването на основните 

държавни стопански предприятия обаче квалифицираната работна ръка остава без 

възможности за реализация по специалността, което предизвиква т.нар. трудова миграция, 

при която населението започва да търси препитание извън общината. 

Икономическото развитие на община Ново село все още е на нива под средните за 

страната и мнозинството от останалите региони в България.  

Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата 

промишленост,  свързана с произвежданите  основни селскостопански продукти – грозде и 

зърно. На територията на общината функционират следните структуроопределящи 

икономически субекти: 

 „Новоселска гъмза” АД – Видин  - винарска изба и цех за бутилиране; 

 Винарска ИЗБА „Ново село“; 

 „Дос Аламос“ /Двете тополи/ с. Неговановци – винарска изба. 

 

Туризмът си остава едно от обещаващите направления за икономическо развитие в 

общината. Благоприятни фактори за развитието му са съществуващите природни дадености 

- местността “Камъка” и разположението на трите села Ново село, Флорентин и Ясен 

на брега на р. Дунав. Създават се условия за приоритетно развитие на екотуризъм, 

риболовен, воден, селски туризъм и винен туризъм. 

Почвено-климатичните условия са благоприятни за развитието на селското 

стопанство като основните отглеждани култури са предимно пшеница, царевица, 

слънчоглед и винени лозя. 

За развитието на лозаро-винарския сектор се отглеждат основно високостеблените 

винени сортове „Каберне совиньон”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”. Наличните 
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засадени винени лозя са с обща площ 8850 дка, като част от тези площи са изоставени и не 

се реколтират. 

Местната икономика на община Ново село е слаборазвита, като основната част от 

брутния вътрешен продукт се формира в рамките на първичния сектор на стопанството и в 

по-малка степен във вторичния. Третичният сектор на услугите от своя страна също е 

слаборазвит. Общината може да се характеризира като изостанал селски район в 

индустриален упадък. 

Определящите фактори за развитието на икономиката на община Ново село са:  

 

 Наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на различните 

форми на туризъм;  

 Екологичната чистота на района;  

 Възможността за развитие на екологично чисто земеделие;  

 Възможностите за развитие на преработващата промишленост, свързана с 

произвежданите  основни селскостопански продукти – грозде и зърно;  

 Европейските фондове – допринасящи за развитието на малкия и средния бизнес и 

земеделските производители;  

 Развитие на ловно и рибно стопанство.  

В община Ново село оперират главно микропредприятия, характеризиращи се с 

ниска конкурентоспособност, които често пъти не разполагат със средносрочна или 

дългосрочна визия за бизнес развитие. На практика липсва производствено коопериране 

под формата на асоциации, кооперации или други форми на сдружаване на 

производителите от даден сектор. Привлечените външни инвестиции на територията на 

общината са пренебрежимо малки и крайно недостатъчни за съживяването на 

икономическата активност.  

Въпреки че общината разполага с ограничени възможности за привличане на 

допълнителни собствени средства, тя си остава основният движещ фактор в развитието на 

общността и едновременно с това най-активният субект в процеса по привличането на 
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допълнителни средства, посредством разработване на проекти по различни национални и 

европейски програми. В същото време бюджетът на общината се формира главно от 

държавната субсидия, което до голяма степен се явява трудност в процеса на реализация на 

желаните икономически дейности и проектни идеи. 

 

Таблица 4 Динамика на основните икономически показатели на община Ново село за периода 2015-2019 г 

Динамика в основните икономически показатели в община Ново село за периода 2015 - 2019 г.  

  

Индикатор 2015 2016 2017 2018 2019 Изменение 

19/15 г.  
Предприятия (брой) 56 51 50 46 39 -30,36 

Произведена продукция (хил.лв.) 10137 9145 10586 10741 10092 -0,44 

Приходи от дейността (хил. лв.) 13710 13095 14476 14218 13386 -2,36 

Нетни приходи от продажби (хил.лв.) 9830 8935 9903 10238 10264 4,42 

Разходи за дейността (хил.лв.) 11126 10821 11809 11655 11415 2,60 

Печалба за текущата година (хил.лв) 2005 2325 2324 2523 2008 0,15 

Загуба за текущата година (хил.лв.) 228 430 180 233 308 35,09 

Среден списъчен брой на наети лица по 

трудово и служебно правоотношение 

(брой) 

295 258 251 254 244 -17,29 

Дълготрайни материални активи за 

текущата година (хил.лв) 
18324 18493 18981 19348 18997 3,67 

Заети лица  214 183 170 167 130 -39,25 

Придобити ДМА през текущата година 

чрез строителство и закупуване 
16 025 4 050 3 596 2 271 1 702 -89,38 

Средна брутна годишна работна заплата 

на наетите лица по трудово или 

служебно правоотношение  в община 

Ново село 

6602 7235 8033 8293 9289 40,70 

Източник: Данни на НСИ, собствени изчисления 

За целите на настоящия социално-икономически анализ в табл. 4 са илюстрирани 

данните на основните икономически показатели, характеризиращи дейността на 

нефинансовите предприятия на територията на община Ново село. Направена е съпоставка 

между стойностите в началото на разглеждания период – 2015 г., и края му – 2019 г. 

 За съжаление, половината от показателите в таблицата илюстрират картина на 

икономическо забавяне и дори спад. Забавянето е онагледено с намаляване на броя на 

предприятията (изменение в размер на -30,36%) и понижение в стойностите на 

произведената продукция (изменение в размер на -0,44 %), приходите от дейността (спад с 

-2,36 %), придобитите ДМА през текущата година чрез строителство и закупуване 

(понижение с цели -89,38 %). Броят на заетите лица също отчита сериозно изменение (-
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39,25%), което може да се обясни с намаления брой на нефинансовите предприятия на 

територията на общината. От друга страна, голям ръст отчита индикаторът „Загуба на 

предприятията“ (изменение с цели 35,09 %). 

Най- обнадеждаващият фактор на икономическото развитие в община Ново село е 

ръстът с 40,70% на Средната брутна годишна работна заплата на наетите лица по трудово 

или служебно правоотношение, което говори за повишен жизнен стандарт в рамките на 

разглеждания период. Минимално увеличение отчитат съответно показателите „Нетни 

приходи от продажби“ (4,42%) и „Разходи за дейността“ (2,60%). 

 

2.2.4 РАЗВИТИЕ И ПРИНОС НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ОБЛАСТ 

ВИДИН И ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА 

 

В тази част от анализа е използван подход, включващ проследяване на динамиката 

на ключови икономически показатели и сравняването им с областта, и с България, което 

дава възможност да се проследи развитието на икономиката на община Ново село в периода 

2015-2019 г. На следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните 

сектори – аграрен (селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. В 

допълнение, всеки от секторите е разгледан по-обстойно, за да се откроят спецификите му, 

характерни за община Ново село. Проследяването на всеки от секторите на местната 

икономика позволява да се открои кой от тях оказва най-силно влияние върху нея и кой 

притежава потенциал да се превърне в „двигател“ за растеж през следващите седем години. 

Състоянието им е представено чрез броя на предприятия в сектора, обема на произведената 

продукция, броят на наетите лица, разходите за придобиване на ДМА и генерираните 

приходи. 

С оглед на по-задълбочено сравнение на икономиката на община Ново село с тази на 

област Видин и националната икономика са разгледани и анализирани редица 

икономически показатели на 1000 души население. 

Брой на предприятията на 1000 души 

Показателят „Брой на предприятията“ показва всички предприятия, които са били 

активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за 

дейността си в НСИ и НАП. 
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Според официалните данни за 2015 г. на 1000 човека от общината се падат по 20,12 

предприятия. Вследствие на влошената демографска обстановка, през 2019 г. вече се 

наблюдава тенденция на спад и съответно стойността на показателя е 16,10 предприятия 

(фиг. 12).  

 

 

Фигура 12 Брой на предприятията на 1000 души 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 

Изводът от изложените данни, е че общината отстъпва с почти тройно по-нисък 

показател от средния за страната, а в допълнение все още се намира много далеч и от 

стойностите за Област Видин.  

Произведена продукция на 1000 души (в хил. лв.) 

През разглеждания период 2015-2019 г. се наблюдава стабилна динамика на 

икономическия показател. През 2018 г. е най-силно изразен растежът на произведената 

продукция на 1000 души, а именно 4296,40 лв., а в предишните три години се наблюдават 

по-слаби показатели, като най-ниска е стойността през 2016 г. – съответно 3398,36 лв. 

Тенденцията на развитие на показателя в рамките на общинската икономика е колеблива и 

в това се отличава от тази на областно и на национално ниво, където наблюдаваме 
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1000 души в област Видин и почти двойно по-висока от тази за община Ново село и въпреки 

това данните остават несъпоставими с тези на национално ниво (фиг. 13). 

В заключение, може да се обобщи, че се затвърждава тенденцията за  нищожен 

принос на икономиката на община Ново село за областната икономика, което би 

могло да е резултат от по-ниските производителност на труда, добавена стойност на 

произведената продукция и ефективност на производствения процес. По 

разглеждания показател и общинската, и областната икономика остават далеч назад 

като степен на развитие и постигнати стопански резултати в сравнение с 

националното ниво. 

 

Фигура 13 Произведена продукция на 1000 души (в хил. лв.) 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 

Брой на наетите лица по служебно и трудово правоотношение 

Разглеждайки показателя ясно се вижда как малко над 1% от наетите лица по 

служебно и трудово правоотношение в област Видин са представители на община Ново 

село (фиг. 14). Броят на кадрите, с които общината допринася за областната икономика, е 

нищожен, поради което е необходимо администрацията да насочи мерки и политики към 

повишаване на квалификацията на работната сила и да планира проекти, свързани с 
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развитие на ключовите и професионални компетентности на лицата в трудоспособна 

възраст.  

 

Фигура 14 Брой на наетите лица на служебно и трудово правоотношение 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 

Разходи за придобиване на Дълготрайни материални активи на 1000 души (хил. лв.) 

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически 

извършените разходи за изграждане на сгради и инженерни строителни съоръжения чрез 

възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, 

съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, 

за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, 

свързани с придобиването на ДМА. 

Разходите за придобиване и придобитите дълготрайни материални активи са 

показатели, характеризиращи инвестиционната активност на предприятията във всички 

сектори на икономиката. На фиг. 15 ясно се наблюдава тенденцията на по-ниски резултати 

на областно ниво, отколкото на общинско. Резултатите на общината обаче остават под 

стойностите на национално ниво, като в последните години от разглеждания период се 

наблюдава тенденция на все по-голяма разлика между двете величини. Разходите за 

придобиване на ДМА на 1000 души на общинско ниво за 2019 г. са почти 16 пъти по-ниски 
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от тези, регистрирани за националната икономика. Това говори за ниска инвестиционна 

активност от страна на бизнеса на общинско и областно ниво и нежелание или 

невъзможност за влагане на финансов ресурс в машини, съоръжения и технологии с цел 

повишаване на производствената ефективност.  

 

Фигура 15 Разходи за придобиване на ДМА на 1000 души в хил. лв. 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 

Необходимо е през следващия седемгодишен период общината да предвиди мерки 

за стимулиране на бизнеса при въвеждането на иновации в производствата, закупуването 

на високотехнологични и високоефективни машини и оборудване и инвестирането в мерки 

за повишаване на квалификацията на служителите за работа с такова оборудване. 

Модернизацията на дълготрайните активи (материални и нематериални), води неминуемо 

до повишаване на производствената ефективност и качеството. 
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2.2.5 СЕКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА НОВО 

СЕЛО 

 

Икономиката на община Ново село се характеризира с разнообразна и относително 

небалансирана секторна и отраслова структура (табл. 5).  

 

Таблица 5 Дял на секторите в икономиката за 2019 г. 

Икономически 

сектор 

Предприятия Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи за  

дейността 

Заети 

лица 

Първичен сектор 13 9291 11385 8951 9311 79 

Вторичен сектор 3 663 1173 301 1277 7 

Третичен сектор 23 138 828 1012 827 44 
 

Източник: Данни на НСИ, собствени изчисления 

Забележка: В изчисленията в таблицата не са отразени икономическите субекти, данните за които са 

конфиденциални по Закона за статистиката. 

 

Фигура 16 Дял на секторите в икономиката за 2019 г. 

Източник: По данни НСИ, собствени изчисления 

9291

663
138

11385

1173
828

8951

301

1012

9311

1277
82713

3

23

79

7

44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Първичен сектор Вторичен сектор Третичен сектор

Дял на секторите в икономиката

Произведена продукция Приходи от дейността Нетни приходи от продажби

Разходи за  дейността Предприятия Заети лица



 

57 

 

В таблица 5 и на фиг. 16 ясно се вижда секторната специализация на икономиката на 

община Ново село. Най-голям брой хора работят в първичния сектор на стопанството, което 

обяснява по-високите стойности на показателите „Произведена продукция“, „Разходи за 

дейността“, „Приходи от дейността“ и „Нетни приходи от продажби“. В първичния 

сектор стойността на произведената продукция е 14 пъти повече в сравнение с вторичния 

сектор и 67 пъти повече в сравнение с третичния сектор или т.нар сектор на услугите. 

Третичният сектор доминира само по един показател и той е „Брой на предприятията“, 

което от своя страна пък е доказателство за високата производителност на труда в 

първичния сектор, където по-малко предприятия произвеждат повече продукция и 

генерират по-големи приходи. Във вторичния – преработвателен сектор работят най-малко 

хора и са налице най-малък брой предприятия – само 3. Това донякъде обяснява ниските 

стойности на останалите взаимосвързани показатели - „Произведена продукция“, „Разходи 

за дейността“, „Приходи от дейността“ и „Нетни приходи от продажби“.  

В обобщение може да заключи, че доминиращият сектор на стопанството в 

общинската икономика на Ново село е първичният. Именно там би следвало да се 

насочат усилията на общинската администрация и да се инвестират най-много 

средства, тъй като областта на селското стопанство се очертава като водещ двигател 

на икономическия растеж на територията на общината.  

 

ПЪРВИЧЕН СЕКТОР 

В първичния сектор на стопанството в община Ново село 33,33 % от 

регистрираните предприятия развиват дейността си в сферата на земеделието, 

животновъдството и горското стопанство. Аграрният сектор обаче реализира 87,21 % от 

нетните приходи от продажби за цялата община. 

В първичния сектор (представен главно от икономическа дейност Селско, горско 

и рибно стопанство) работят 60,77 % от заетите лица в общината.  

Произведената продукция, въпреки че отчита спад през 2016 г. и е в размер на 8031 

хил. лв. впоследствие нараства до 9291 хил. лв. през 2019 г. Този ръст позволява на сектора 

да запази водещото си значение в развитието на местната икономика. Броят на заетите лица 

в аграрния сектор намалява през периода 2015 – 2019 г. с 24,76 % (табл. 6 и фиг. 17).  
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Таблица 6 Основни икономически показатели на първичния сектор на стопанството за периода 2015-2019 г. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Предприятията (брой) 20 17 18 17 13 

Произведена продукция (хил. лв) 9109 8031 8889 8748 9291 

Заети лица (брой) 105 74 73 79 79 

Приходи от дейността (хил. лв) 11053 10784 10966 11089 11385 

Средна брутна годишна работна 

заплата на наетите лица по трудово 

или служебно правоотношение 

(левове) 

5964 6592 7466 7312 7895 

 Източник: Данни на НСИ 

 

 

Фигура 17 Основни икономически показатели на първичния сектор на стопанството за периода 2015-2019 г. 

Източник: По данни НСИ 
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 Растениевъдство 

 Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла Селско стопанство. 

Най-благоприятни почвено-климатични условия за развитие на земеделие има именно в 

равнинната част на област Видин. 

         Общата площ на област Видин е 3 032 880 дка., което представлява 2,7 % от 

територията на Република България и 28,60 % от територията на Северозападния регион. 

Площта, която обработваемите земи заемат е  1867226 дка и представлява 61,57% от общата 

територия на областта (табл. 7). 

 

Таблица 7 Разпределение на обработваемата земя в област Видин по начин на трайно ползване за стопанските години 

от 2015/16 г. до 2018/19 г. 

 
Източник: ОД „Земеделие“ – Видин 

 

По данни на общинската служба по земеделие общата площ на община Ново село е 

111 кв. км, от които общият фонд земеделска земя е 90 520 дка. Площта на обработваемите 

земи за периода 2015-2020 г. остава непроменена в размер на 85896 дка., а площта на реално 

ползваните земеделски земи на територията на общината достига 65696 дка по данни за 2020 

г.  От тях 90,05 % са ниви, 9,4% са лозя и 0,55% са други трайни насаждения. Липсват данни 

за наличие на ливади и пасища за 2020 г.  
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Таблица 8 Разпределение на обработваемата земя в община Ново село по начин на трайно ползване за стопанските 

години от 2015/16 г. до 2019/20 г. 

  Обработваем

и земи /Дка/ 

Реално обработвани земи /дка/ 

Дял на реално 

ползваната 

земя към 

обработваемат

а в % 

Обща 

площ 

/дка/ 

В това число: 

Ниви 

/дка/ 

Трайни 

насаждения 

Ливади 

Пасища 

и мери 

Лозя 

/дка/ 
Други 

трайни  

/дка/ 

  

2015 85896 69587 60069 8970 548,2 10 81,01 

2016 85896 75927 66465 8970 429 63 88,39 

2017 85896 69181 62367 6295 421 98 80,54 

2018 85896 69408 62665 6295 386 62 80,80 

2019 85896 71196 64522 6293 381 0 82,89 

2020 85896 65696 59163 6173 360 0 76,48 

 

Основна характеристика на обработваемата земя е, че тя е запазена и екологично чиста, 

което е изключително конкурентно предимство при развиването на екологично земеделие 

и отглеждането на сертифицирани био продукти. Неокрупнените земеделски участъци са 

подходящи за развитие на малки земеделски стопанства, насочени към съвременни 

биологични методи на селскостопанско производство, осигуряващо висококачествена 

екологически чиста земеделска продукция, високоценена не само у нас, а и на 

международните пазари. 

 

Изоставените земеделски земи на територията на общината са тревожен факт за 

развитието на земеделието, който изисква специално внимание.  

Според картата на възстановената собственост (КВС) на общината 11,7 % (10 017 

дка) от обработваемите земеделски земи са негодни за ползване и пустеят. Причините за 

наличието на пустеещи земи са от различен характер и могат да се обобщят в следните 

групи:  

 Изключително удребнена и разпокъсана собственост на територията на 

общината; 

 Голям брой наследници на един имот (голяма част от тях живеят в други 

райони на страната и чужбина); 

 Ниска рента, изплащана от кооперации и арендатори; 
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 Ниска цена на земеделската земя; 

 Недостиг на финансови средства у земеделските производители за прилагане на 

съвременни технологии и използване на съвременна техника; 

 Бавен темп на комасация; 

 Обезлюдяване на населените места. 

 

Фигура 18 Обработваема земеделска земя в периода на стопанските 2014/15 до 2019/20 г. 

Фигура 18 показва нарастване в площта на обработваемата земеделска земя през първите 

две години от разглеждания период, последвано от спад през 2017 г. до 69181 дка. и 

последвал ръст през 2019 г. до 71196 дка, за да се стигне отново до спад до 65696 дка. през 

2020 г. Тези   са признак за несигурност в отрасъла и непостоянна икономическа активност 

на стопанските субекти, опериращи в него. Увеличаването на обработваемите земи през 

2018 г. и 2019 г. може да се дължи на по-голяма усвояемост на европейски средства по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и мерките, насочени към 

земеделските стопани. 

Климатичните и почвени ресурси на област Видин предлагат широки възможности за 

развитие на селското стопанство. Анализът на растениевъдството показва, че за областта са 

характерни производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овощарството, 
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лозарството и зеленчукопроизводството. Община Ново село, наред с община Брегово, е сред 

общините с най-благоприятни почвено-климатични условия за развитие на селското 

стопанство във Видинска област.  

По данни от МЗХ за площите на засетите култури в общината, ясно се откроява, че на 

територията преобладават пшеницата, царевицата, слънчогледът и лозята. 

Зърненожитните култури заемат над 60% от общата обработваема земя. Ечемикът и 

особено овесът са по-слабо застъпени. Лозовите насаждения заемат близо ¼ от общата 

обработваема земя, като основно се отглеждат винените сортове „Гъмза”, „Каберне”, 

„Мерло” и „Ркацители”. 

Основните проблеми, които стоят пред селското стопанство са следните: 

Производството на зърнени култури е силно зависимо от климатичните условия, 

неблагоприятното влияние на което често довежда до спад в производството. Основен 

фактор, който влияе на реколтата от трайни насаждения - лозя и овошки, са ниските 

температури през зимата и късните пролетни мразове през м. март и началото на м. април. 

Технологията на неполивно земеделие, която се използва при производството на 

царевицата, влияе отрицателно на добивите и това налага земеделските производители да 

подбират подходящи сортове за климатичните условия в района на общината и да използват 

модерна селскостопанска техника с цел минимизиране на загубите в продукцията. 

Селското стопанство би могло да има значителен принос за съживяване на 

икономиката в следващите години. Наличните ресурси за развитие на земеделието са 

достатъчни за осигуряване на допълнителна заетост и доходи на местното население. 

Наличието на свободни земеделски земи е предпоставка за намаляване на безработицата 

чрез подпомагане на всички, които желаят да се занимават с развитие на селското 

стопанство.  

 Опитът на други общини със сходни природни условия показва, че в община Ново 

село има ресурси както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми.  

 Земеделските земи в община Ново село дават реални перспективи за развитие на 

предприемачество в областта на растениевъдството.  

 Общината трябва да има предвид трудовата миграция от селата към по-големите 

градове. Развитието на селските райони следва да се обвърже с алтернативна заетост, 
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свързана с възраждане на стари културни традиции и обичаи, в допълнение с налагането на 

екологично чисто земеделие. Утвърждаването на модела на устойчиво развитие и опазване 

на природата трябва да се прилага чрез комплексен механизъм на субсидиране и реална 

помощ по национални и европейски програми. 

 Необходимо е провеждане на активна комуникационна кампания сред земеделските 

производители в общината за съществуващите възможности за кандидатстване по 

отворените схеми на програмата за развитие на селските райони и новите приоритети на 

общата селскостопанска политика на ЕС за следващия програмен период 2021-2027 г. 

 

Животновъдство 

 

Животновъдството също е традиционен отрасъл за общината, който обаче изпитва 

сериозни затруднения в последните години. Те са свързани предимно с модернизацията на 

производството, а оттам и с ниската конкурентоспособност на отрасъла.  

В структурата на животновъдството в община Ново село, водещо е отглеждането на 

овце и кози, което в голяма степен е определено от географските особености на средата и 

традициите в региона. Природно-климатичните условия на община Ново село, макар и не 

толкова определящи както при растениевъдството, позволяват отглеждането на всякакви 

продуктивни животни. 

Въпреки обаче благоприятните природни условия, през последните години 

животновъдството в община Ново село е в упадък, дължащ се на забавеното развитие на 

област Видин. Причините за това са главно липсата на инвестиции, демографският срив и 

обедняването на хората в областта, фактът, че години наред животновъдите не са 

получавали субсидиране, адекватно на положения труд и не на последно място ниските 

изкупни цени, наложени от специфичното географско разположение на областта. 

Животновъдството обаче си остава селскостопански подсектор, който има добри 

перспективи за развитие в община Ново село в следните направления:  

 говедовъдство – за мляко и месо;  

 овцевъдство и отглеждане на кози – за мляко, месо и вълна;  
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 птицевъдство – отглеждане на свободни кокошки за яйца и месо, както и 

отглеждане на пуйки, патици и гъски.  

В Община Ново село са налице предпоставки за отглеждането на пчели и производството 

на мед и пчелни продукти, като например разнообразната и богата медоносна растителност.  

Пчеларството е отрасъл, който традиционно осигурява алтернативна заетост, както 

и допълнителни доходи. Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на пчелните 

семейства, което е свързано с участие на пчеларите в Националната пчеларска програма и 

засиления интерес към производство на биологичен мед. 

Като цяло, животновъдството на територията на община Ново село е далеч от 

оптималния си капацитет. Преобладават дребните стопанства с натурален и полупазарен 

характер. Сериозен проблем е остарялата, амортизирана и на места полуразрушена 

материално-техническа база. 

Характерна черта на подсектора на животновъдството е, че голяма част от животните 

през последните години се отглеждат в личните дворове на населението, много често при 

примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително затруднява последващото 

му развитие и модернизация. Сред основните проблеми, които среща отрасълът, е ниската 

конкурентоспособност. 

Животновъдството в общината се развива предимно в Ново село, Винарово и 

Неговановци, където са регистрирани повече на брой животновъдни обекти.  

В таблица 9 са представени данни за броя едри преживни животни в регистрирани 

животновъдни обекти на територията на община Ново село, актуални към 01.06.2021 г. 

  

Таблица 9 Брой ЕПЖ в регистрирани ЖО на територията на община Ново село, данни към 01.06.2021 г. 

Община Населено място Брой ЕПЖ Брой ЕПЖ над 2г 

Ново село с. Винарово 2 2 

с. Неговановци 6 2 

с. Флорентин 6 5 

с. Ново село 3   

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните – Видин 
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В таблица 10 са представени данни за броя на дребните преживни животни в 

регистрирани животновъдни обекти на територията на община Ново село, актуални към 

01.06.2021 г. 

 

Таблица 10 Брой ДПЖ в регистрирани ЖО на територията на община Ново село, данни към 01.06.2021 г. 

Община Населено място Брой ДПЖ Брой ДПЖ над 1 

година 

Ново село с. Винарово 130 125 

с. Неговановци 3 3 

с. Флорентин 8   

с. Ново село 22 22 

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните – Видин 

В таблица 11 са представени данни за броя на еднокопитните животни в 

регистрирани животновъдни обекти на територията на община Ново село, актуални към 

01.06.2021 г. 

 

Таблица 11 Брой еднокопитни животни в регистрираните ЖО на територията на община Ново село към 01.06.2021 

Община Населено място Брой ЕКЖ Брой ЕКЖ над 1 

година 

Ново село с. Неговановци 5 5 

с. Флорентин 1 1 

с. Винарово 1 1 

Източник: Областна дирекция по безопасност на храните – Видин 

 

В таблица 12 са представени данни за броя на пчелните семейства на територията на община 

Ново село, актуални към 01.06.2021 г. 

 

Таблица 12 Пчелни семейства на територията на община Ново село, данни към месец юни 2021 г. 

Община Населено място Брой пчелни 

семейства 

Ново село с. Ясен 78 

с. Неговановци 120 

с. Ново село 300 

с. Флорентин 140 

с. Винарово 26 
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От гореизложените данни може да се направи заключението, че в общината се отглеждат 

предимно овце и кози. Оскъден е броят на едрите преживни животни, както и на 

еднокопитните. Регистрираните животновъдни обекти са предимно в населените места с. 

Неговановци, с. Ново село и с. Флорентин. На територията на с. Ясен има регистрирани 

само ЖО (животновъдни обекти) за отглеждане на пчели. Вследствие от демографския спад 

на населението в региона, през последните години се забелязва тенденция на цялостно 

намаляване на броя на селскостопанските животни (с изключение на овцете и пчелните 

семейства). 

 

Основната цел, която трябва да бъде поставена пред подсектор Селско стопанство е 

развитието на малки и средни земеделски стопанства, насочени към биологично 

производство, ориентирано към туристическия пазар.  

 

За постигането на основната цел е необходимо да се реализират следните мерки: 

 

 насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно със специфичните 

климатични и почвени условия;  

 насърчаване отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на местните 

условия и традиции;  

 стимулиране на експериментално екоземеделие, свързано със съхраняване на 

екологичната чистота на природната среда и произвежданата земеделска 

продукция;  

 развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация в 

съчетание с туристическите дейности;  

 стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с разнообразни форми 

на туризъм;  

 стимулиране на пчеларството и отглеждането на билки;  

 стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за 

преработка на земеделската продукция, произвеждащи висококачествена 

екологично чиста продукция насочена към туристическия сектор.  
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ВТОРИЧЕН СЕКТОР 

 

В индустриалния сектор на община Ново село развиват дейността си 3 предприятия 

или едва 7,69 % от общия брой на предприятията. Вторичният сектор (определен най-вече 

от реда Преработваща промишленост) има дял от нищожните 6,57% от произведената 

продукция, 8,76% от общия размер на приходите на всички предприятия, 2,93% дял от 

общите нетни приходи от продажби, 5,38 % от всички заети лица и 11,19% от общия размер 

на разходите за дейността на предприятията.  

За периода 2015-2019 г. общият брой на предприятията остава постоянен. Това важи 

до определена степен и за заетостта, преди да настъпи рязък спад през 2019 г., при който от 

38 регистрирани заети лица за 2018 г., през 2019 г. те вече са само 7 души . Приходите от 

дейността са най-колебливият от разглежданите икономически показатели, отчитащ 

сериозно увеличение в рамките на 2017 г. и относително по-ниски стойности за целия 

останал период, като за 2019 г. данните са конфиденциални. 

 

 
Фигура 19 Динамика на сектор „Индустрия“ в периода 2015-2019 година 
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Източник: по данни на ТСБ, собствени изчисления* 

*Забележка: В графиката не са отразени данните за дейностите, за които информацията е 

конфиденциална според Закона за статистиката 

 

На фиг. 19 е показана динамиката на сектор „Индустрия“ в периода 2015-2019 

година2. 

 

 

Структуроопределящи предприятия във вторичния сектор на стопанството са:  

 „Новоселска гъмза” АД – Видин - винарска изба и цех за бутилиране; 

 Винарска ИЗБА „Ново село“; 

 „Дос Аламос „/Двете тополи/ с. Неговановци – винарска изба. 

 

Слабото развитие на икономиката на община Ново село е в голяма степен 

определено от липсата на средни и големи предприятия, които да осигуряват постоянни 

работни места.  

 

ТРЕТИЧЕН СЕКТОР 

 

Водещо място в икономическия профил на община Ново село по брой нефинансови 

предприятия заема третичният обслужващ сектор на стопанството, което е характерно за 

населени места, чиято икономика е концентрирана в сферата на туризма. Отрасловата 

характеристика е доминирана от дейностите, свързани с търговията, хотелиерството и 

ресторантьорството.  

Третичният сектор включва дейности, които са обединени в стопански отрасли, 

свързани с прякото обслужване на населението и има голямо социално значение. Той не 

произвежда материални блага и крайният резултат е услуга, която има обществена 

значимост и определена цена.  

Броят на предприятията се запазва относително постоянен за периода 2015 – 2017 г., 

но след това се наблюдава спад, продължаващ до 2019 г. Това обяснява и намалението в 

броя на заетите лица отново през последните две години от разглеждания период. 

                                                 
2 Забележка: в стойностите на показателите не са включени икономическите дейности, за които данните са 

конфиденциални. 
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Наблюдават се сериозни колебания и в стойностите на произведената продукция, както и в 

приходите от дейността, които в рамките на периода намаляват почти наполовина.  

Секторът на услугите заема първо място по брой предприятия (58,97%), но тези 

предприятия реализират само 9,86% от нетните приходи от продажби и само 1,37% от 

произведената продукция на територията на общината (фиг. 20). 

 

  
Фигура 20 Динамика на сектор „Услуги“ в периода 2014-2018 година 

Източник: по данни на ТСБ, собствени изчисления 

Забележка: В графиката не са отразени данните за дейностите, за които информацията е 

конфиденциална 
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международно ниво. Това се определя от разнообразието на  туристическите ресурси, 

даващи възможност за практикуването на различни видове туризъм. Една от основните 

предпоставки за развитието на туризма е кръстопътното географско местоположение на 

общината. Община Ново село граничи със съседна Румъния – 7,8 км като границата са 

водите на р. Дунав; Сърбия се намира на  15 км, община Брегово – 23,9 км. Това географско 

разположение е предпоставка за развитието на международния туризъм в района. 

Благоприятен фактор също е фактът, че три от населените места на общината са 

разположени непосредствено на брега на р. Дунав. Налице са и други предпоставки за 

развитието на туризма: забележителни природни дадености, исторически и културни 

паметници, екологично чисти райони и сравнително добра транспортна инфраструктура. 

Разнообразието от туристически ресурси дава възможност на територията на общината да 

се практикуват различни форми на алтернативен туризъм: културно-исторически туризъм , 

речен круизен туризъм, приключенски и екотуризъм. винен и кулинарен туризъм, 

религиозен и поклоннически туризъм. 

Въпреки всичко гореизложено се наблюдава тенденцията местата за настаняване да 

са крайно недостатъчни за нуждите на отрасъла. Често се случва при провеждането на 

големи културни или спортни събития туристите да се пренасочват към местата за 

настаняване в съседните общини от областта.  Това, от своя страна, носи огромни негативи 

за хотелиерския бизнес в община Ново село и води до редица пропуснати ползи. 

Целеви пазарни сегменти на туризма 

При определяне на насоките за подобряване на туристическото позициониране на 

община Ново село най-напред трябва да се обособят основните групи потребители на 

туристически услуги и отделните сегменти, към които ще бъде насочено туристическото 

предлагане. 

Населението от област Видин би проявило интерес основно към културно-

историческите обекти на територията на общината, както и към природните 

забележителности. Това са предимно работещи хора, които осъществяват т. нар. „уикенд 

туризъм” – използват края на работната седмица за туристически посещения. За този 

сегмент биха представлявали интерес нови, по-атрактивни мероприятия, поддържането и 
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обособяването при необходимост на туристически пътеки и алеи, зелени площи, места за 

пикник, съоръжения за спорт и рекреация и др. 

Останалите български граждани, които биха посетили общината, биха отделили 

повече време за туристически посещения – средно от два до четири дни. Принадлежат към 

различни възрастови групи организирани и неорганизирани туристи, семейни или не, с и 

без деца. Наред с културен и екотуризъм, те проявяват интерес и към практикуването на 

селски, приключенски, ученически и бизнес туризъм. Затова е необходимо предоставянето 

на условия за практикуване на различни видове спорт. 

Туристите от съседните държави посещават спортни и културни мероприятия с 

трансграничен характер, имайки предвид пограничното разположение на общината. 

Посещават историческите и природни забележителности, но повечето от тях не реализират 

нощувка поради възможността за преодоляване на разстоянието за кратко време. С цел 

задържането  им за повече от денонощие следва да им се предостави по-богата културна 

програма, разнообразни туристически маршрути и благоприятни условия за  престой. 

Други чуждестранни туристи могат да пристигат с круизни кораби по Дунав, 

поради което би било добре да се осигурят условия за акостиране на тези кораби на 

пристанището в село Ново село. Всички чуждестранни гости имат високи изисквания по 

отношение на туристическото обслужване и заведенията за пребиваване. Необходимо е 

подобряването на предлагането в средствата за подслон и заведенията за хранене. 

 

Възможности за развитие на потенциални видове туризъм 

 Културно-исторически туризъм 

Важен факт, подпомагащ развитието на туризма, е и богатата на културни и исторически 

ценности история на общината. Тук са запазени редица паметници на културата, носещи в 

себе си историята на времето. Наличието им е една от предпоставките за развитието на 

културно – познавателния туризъм на територията на общината. Един от културно – 

историческите паметници, който би бил интересен туристически обект за гостите на 

общината, е местният музей с етнографска сбирка, създадена от подарени от селяните 

предмети, дрехи и снимки от покъщнината, както и сечива от занаяти, които са упражнявали 

в миналото. Освен музея, в с. Ново село, туристите могат да видят и читалището – паметник 
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на културата от местно значение. Друга забележителност, също паметник на културата с 

местно значение, която би представлявала интерес, е черквата “Св. Николай”, както и 

черквата “Успение на Пресвета Богородица”, намираща се в долната махала на общинския 

център. Сред културните забележителности в Ново село е и часовниковата кула в центъра 

на селото. Друга интересна туристическа атракция са и паметниците на загиналите във 

въстанието през 1876 г. новоселяни и падналите във войните жители от населените места в 

общината. Освен в с. Ново село, войнишки паметници, издигнати в памет на загиналите 

воини през Балканската война, има и в селата Винарово, Неговановци и Ясен. Интерес за 

туристите и възможност за популяризирането на местните приоритети и забележителности 

е и ежегодното честване на празника на лозаря в община Ново село, отбелязван на 14 

февруари, който е и празник на общината. 

Не на последно място, като благоприятна възможност за развитие на този вид туризъм може 

да се отчете експонирането на археология. На територията на общината има голям брой 

неизследвани археологически обекти: римска крепост, селище от бронзовата епоха, римски 

постове, параклиси и останки от селища, тракийски некропол, античен и средновековен 

град. 

o Речен круизен туризъм 

Разположението на три от селата от община Ново село непосредствено на брега на 

р. Дунав е предпоставка за развитието на водния туризъм в района. Речната връзка с 

Република Румъния благоприятства развитието на международния туризъм. Освен за 

къпане, плажовете на Ново село, Ясен и Флорентин могат да служат и за разходка. Наред 

със състезанията с лодки през летния сезон, като атракция за туристите могат да се 

организират и състезания по спортен риболов. След умората от състезанията, гостите на 

общината могат да се насладят на дегустацията на приготвени от сръчни майстори местни 

видове риби.  

o Приключенски и еко туризъм 

  Този вид туризъм може да включва срещи с местните общности, съхранили своите 

традиции и обичай. Това са местните събори, на които се отбелязват празниците на 

църквите по селата, фестивалите във Винарово и Флорентин, детското шоу в Ново село, 
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въобще богатата фолклорна програма, показваща бита и традициите на местното население. 

През част от територията на Община Ново село преминава веломаршрутът  „ДУНАВ 

УЛТРА“, дълъг 730 km. по поречието на река „Дунав“ до „Черно море“ 

Началната точка на веломаршрута "Дунав Ултра" е най-северозападното населено място в 

България – с. Куделин, а крайната – най-североизточното населено място на страната – с. 

Дуранкулак.  

o Винен и културен туризъм 

Характерните за общината лозарски райони и винопроизводство създават възможности за 

развитието и утвърждаването на винен туризъм. На територията на общината има няколко 

изби, които произвеждат вина от местни сортове лозя. Започнали са с ликьорни вина, а след 

това отбирали новоселска гъмза, каберне и мерло. Лозарството е сериозен поминък на 

населението. Практикуването на винен туризъм може да се комбинира с други форми на 

туризъм, които включват наблюдение на културно-исторически обекти, разходки сред 

природата или дегустация на апетитни рибни ястия. Този вид туризъм спомага също и за 

опознаване на региона и бита на населението. Туристите биха могли да се запознаят с 

традициите, празниците и обичаите на региона, участват в различни мероприятия като 

гроздобер, фестивали и празници. 

  

o Религиозен и културен туризъм    

Църквите на територията на общината се радват на най-голяма посещаемост и разполагат с 

голям потенциал за привличане на туристи в общината. Религиозният туризъм се базира на: 

o Църквата „Успение Богородично“ -  реставрирана през 2014 г.; 

o Църквата "Свети Никола" в Ново село - сред най-старите християнски 

храмове във Видинско, обявенa за паметник на културата от местно 

значение; 

o Православният храм „Успение Богородично“ в с. Ясен; 

o Православният храм „Възнесение Господне“ в село Флорентин; 

o „Света Троица“  - православната църква в с. Неговановци.3 

                                                 
3 Програма за развитие на туризма на територията на община Ново село, област Видин за периода 2019 -

2023 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_(%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_(%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

НОВО СЕЛО 

 

Данните в табл. 13 показват, че общият брой на предприятията в общината остава 

сравнително постоянен в рамките на разглеждания период 2015 – 2018 г., като по-сериозен 

спад се наблюдава през 2019 г.  Относително постоянна е и структурата им по основните 

икономически дейности, което затвърждава изводите за цялостната стопанска картина в 

община Ново село. Доминират предприятията в сектор Селско стопанство, следвани 

веднага от търговските дружества, чийто общ относителен дял е над 65 % от всички 

действащи нефинансови предприятия в общината. Факт е обаче, че Ново село е една от 

общините в България, които се характеризират с най-малък брой преработващи 

предприятия. Предвид застаряващия профил на населението, е проблем, че на територията 

на общината липсват предприятия с икономическа дейност „Търговия на дребно с 

лекарства и други фармацевтични стоки“.    

Вторичният сектор на стопанството е много слабо представен, само от 4 предприятия 

или средно 7 % от всички предприятия на територията на общината. Между 13-18 % от 

предприятията в община Ново село развиват в дейността си в сферата на хотелиерството и 

ресторантьорството, което е предпоставка за развитие на туристическия бизнес и 

популяризирането на местните туристически обекти и забележителности. Броят им остава 

сравнително постоянен за разглеждания 5 годишен период.  

В обобщение би могло да се каже, че на територията на община Ново село не са 

настъпили големи промени в разпределението на предприятията по стопански 

сектори и респективно по икономически дейности.  
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Таблица 13 Разпределение на предприятията по икономически дейности за периода 2015-2019 г. 

Брой на предприятията по икономически сектори 

  2015 2016 2017 2018 2019 

бро

й 

% брой % брой % брой % брой % 

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 

СТОПАНСТВО 
20 35,71 17 33,33 18 36,00 17 36,96 13 33,33 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ -   -    -   -   -   

ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
4 7,14 3 5,88 4 8,00 4 8,70 3 7,69 

ПРОИЗВОДСТВО И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 

ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ 

ГОРИВА 

-  - -  -  -  - -  - -   

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

-   -    -   -   -   

СТРОИТЕЛСТВО ..  - -  -  -  - - - - - 

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 

16 28,57 16 31,37 12 24,00 13 28,26 13 33,33 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И 

ПОЩИ 
.. - .. - .. - .. - .. - 

ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
6 10,71 7 13,73 9 18,00 6 13,04 5 12,82 

СЪЗДАВАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 

ПРОДУКТИ; 

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 

-   - -  -   - - -   

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 
5   4   3 6,00 ..   .. - 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
.. - .. - .. - .. - .. - 

АДМИНИСТРАТИВНИ И 

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 
-   -    -   -   -   

ОБРАЗОВАНИЕ -   -    -   -   -   

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

И СОЦИАЛНА РАБОТА 
.. - .. - .. - .. - .. - 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ - - - -  - - - - - - 

ОБЩО 56 100 51 100 50 100 46 100 39 100 

 

Източник: Данни на ТСБ, собствени изчисления  

 

Данните в таблицата показват, че през разглеждания период 2015-2019 г. над 60 % 

от предприятията, опериращи на територията на община Ново село отчитат положителен 

финансов резултат в края на счетоводната година. Губещите предприятия са около и малко 
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над 20% от всички предприятия, а отчитащите нулев резултат са  под 10% през 2017 г. и 

през 2015 г. (табл. 14). Големият дял на печеливши предприятия означава повече внесени 

данъци от страна на бизнеса и повече остатъчен финансов ресурс за реинвестиции и 

допълнително разрастване на бизнес субектите.  

 

Таблица 14 Разпределение на предприятията според крайния финансов резултат от дейността им за периода 2015-2019 

г. 

Година Предприятия Предприятия с 

печалба 

Предприятия със 

загуба 

Предприятия с 

нулев резултат 

Брой Брой % Брой % Брой % 

2019 г. 39 27 69,3 .. .. .. .. 

2018 г. 46 33 71,8 .. .. .. .. 

2017 г. 50 34 68,0 12 24,0 4 8,0 

2016 г. 51 30 58,8 14 27,5 7 13,7 

2015 г. 56 39 69,7 12 21,4 5 8,9 
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ИЗВОДИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪДЕЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

Бъдещото териториално развитие на Община Ново село се разглежда като следствие от 

комплексното въздействие на редица фактори, резултатът от които ще се отрази не само върху 

формираната пространствено-териториална структура на общината, но и върху отделните 

функционални и транспортно-комуникационни подсистеми, които я обслужват. По отношение 

на конкурентоспособността на продукцията най-добри перспективи са в подотрасли туризъм, 

винопроизводство и хранително-вкусова промишленост, модерен аграрен сектор. Но 

основният акцент е в създаването на високопродуктивна индустрия, развитие на балансиран 

аграрен сектор, интегриран с хранително-вкусова промишленост и туризъм. 

Възможности за икономическо развитие 

Ново село разполага с дадености за развитие на природосъобразно селско стопанство –  

животновъдство и растениевъдство. Умелото използване на местните природни блага, 

внедряването на подходящи форми на стопанисване и технологии създават възможности за 

производство на конкурентноспособна продукция, най-вече в областта на земеделието, 

винопроизводството и хранително – вкусовата промишленост. Ведно с обновлението на 

средствата за производство, тези възможности са условие за привличане на нови партньори, 

кредитори и инвеститори. Потенциалите на земеделските земи на община Ново село са 

предпоставка за поставяне на приоритети в нейното развитие. Един от тях е свързан с 

формирането на модерен аграрен сектор. 

Перспективите за развитие на растениевъдството на общината са в сферата на: 

стимулиране на биологичното производство - повишаване на осведомеността, запознаване на 

производителите с нормативната база, както и с научните постижения и добри практики; 

увеличаване добивите на зърнените и техническите култури от единица площ чрез въвеждане 

на научен подход. Нереализирани резерви за повишаване на ефективността на сектора са 

научното обслужване, сортовият състав, агро-технологиите и агро-мениджмънтът. 

Необходимо е внедряване на нови технологии в селското стопанство, които да създадат 

условия за производство на продукти предимно от животновъдството, като козе, овче и краве 

мляко и производните им, пчелен мед, както и производство на билки и плодове, изграждане 

на съвременни животновъдни ферми за отглеждане на крави, свине, овце, кози, зайци, птици и 

други, отговарящи на изискванията на Европейския съюз. 
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Добри перспективи има пред производството и преработката на мед и пчелни продукти 

в региона, пчеларите и изкупвателните фирми да обединят усилията си за подобряване на 

качеството на продукцията си и в търсене на нови пазари.  

В община Ново село не е реализиран оптимално потенциалът за развитие на туризма. 

Той е сравнително слабо развит, но въпреки това съществуват условия за следните форми на 

туризъм: 

 Природен: речен, велосипеден, пешеходен, туристическо ориентиране, пейзажно-

фотографски;  

 Приключенски: екстремен, откривателски, др.  

 Екотуризъм; 

 Еко-селски туризъм; 

 Културно-исторически; 

 Фестивален и събитиен културен туризъм. 

Развитието на отрасъла ще доведе от една страна до нови възможности за малкия и 

среден бизнес в общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на 

местните природни и културни ресурси. От друга страна са необходими значителни 

инвестиции, за да се подобри прилежащата инфраструктура и да се популяризират 

туристическите обекти. Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и 

местните власти би създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в 

тази сфера. 

ИЗВОДИ 

 

Проблеми 

 

 Икономиката на Ново село е фокусирана върху едва няколко икономически дейности и 

предприятия; 

 Общинската икономика има изключително малък принос към областта; 

 Значително по-ниски икономически показатели в сравнение с областта и страната; 

 Липса на нови предприятия като цяло и в трите сектора на стопанството; 

 Масивите с трайни насаждения постепенно намаляват през годините; 

 Трудова миграция от селата към по-големите градове, намиращи се извън община Ново 

село; 
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 Липса на осведоменост сред местното население и на активна комуникационна 

кампания сред земеделските производители в общината за съществуващите 

възможности за кандидатстване по отворените схеми на програмата за развитие на 

селските райони; 

 Липса на инвестиции и субсидии в животновъдството и ниски изкупни цени, наложени 

от специфичното географско разположение на областта; 

 Голяма част от животните през последните години се отглеждат в личните дворове на 

населението, много често при примитивни условия, което води отрасъла до загуби и 

допълнително затруднява последващото му развитие и модернизация.  

Потенциали 

 Развитието на малки и средни земеделски стопанства, насочени към биологично 

производство, ориентирано към туристическия пазар;  

 Привличане на безработни в селското стопанство; 

 Провеждане на обучения за създаване на предприемачи в областта на аграрния сектор; 

 Изготвяне на общи съвместни проекти със съседните общини в областта на туризма; 

 Насърчаване на устойчиво биологично земеделие, съобразно специфичните 

климатични и почвени условия;  

 Насърчаване на отглеждането на трайни насаждения, отговарящи на местните условия 

и традиции;  

 Стимулиране на екоземеделие, свързано със съхраняване на екологичната чистота на 

природната среда и произвежданата земеделска продукция;  

 Развитие на модерно животновъдство, насочено към местна консумация, в съчетание с 

туристическите дейности;  

 Пчеларството с потенциал за развитие и обогатяване на асортимента от предлагани 

продукти.  

 Стимулиране съчетаването на селскостопанските дейности с различни форми на 

туризъм;  

 Стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за преработка на 

земеделската продукция, произвеждащи висококачествена екологично чиста 

продукция, насочена към туристическия сектор. 
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2.2.6 ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПАЗАР НА ТРУДА 

 

Броят на населението не е определящ фактор за икономическата дейност, но 

числеността на населението в трудоспособна възраст определя трудовия потенциал и пазара на 

труда. Тенденцията на застаряване на населението в община Ново село води до промени в 

структурата на трудовите ресурси – под, във и надтрудоспособна възраст. Влияние върху 

населението в активна трудова възраст, освен застаряването като цяло на населението в 

страната, оказват границата за пенсиониране, естествения прираст и показателите за 

възрастова зависимост и за демографско заместване. 

В община Ново село към 2019 г. 47,4% на населението е в надтрудоспособна възраст, 

като заема трето място по този показател след общините Бойница и Макреш (табл. 15). 

 

Територия Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна 

Бойница 5,2% 36,8% 58,0% 

Макреш 7,8% 41,8% 50,4% 

Ново село 9,5% 43,1% 47,4% 

Грамада 9,5% 46,1% 44,4% 

Кула 10,3% 48,5% 41,2% 

Брегово 11,0% 48,9% 40,1% 

Чупрене 13,4% 48,8% 37,8% 

Видин 13,0% 53,7% 33,3% 

Димово 16,9% 49,9% 33,1% 

Ружинци 15,1% 52,0% 32,9% 

Белоградчик 14,9% 53,0% 32,1% 

Видин (BG311, област) 13,1% 56,5% 30,4% 

Северозападен район 

(BG31) 

14,5% 55,6% 29,9% 

Северна и Югоизточна 

България (BG3) 

15,4% 58,4% 26,2% 

България (BG) 15,3% 59,8% 24,9% 

 

 Съществуващата демографска структура поражда проблеми като недостиг на човешки 

капитал, риск от обезлюдяване, увеличаващи се разходи на общината за социални услуги. 

Работната сила или величината на икономически активното население зависи от редица 

демографски и икономически фактори. Демографските фактори предопределят величината и 

структурата на населението, броя на населението в трудоспособна възраст. Спадът на 

населението в трудоспособна възраст в община Ново село се дължи на намалената раждаемост, 
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на интензивността на заселванията и изселванията, които през последните десетилетия са 

характерни за всички селски общини. 

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото 

развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на 

производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. Тенденциите в изменението 

на коефициентите на заетост и безработица сменят посоката на своето развитие в зависимост 

от икономическите цикли, тъй като при криза започва процес на свиване на производството и 

освобождаване на персонал, поради намаленото вътрешно и външно търсене на 

произвежданите стоки и услуги. 

 

Коефициент на икономическа активност  

 

Икономически активното население по същество определя параметрите на работната 

сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 

годишна възраст. По последни актуални данни на НСИ от 2020 г. общият брой на 

икономически активното население в община Ново село е 1 044 д. – от които 606 мъже и 438 

жени.  

Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е 

коефициентът на икономическа активност (КИА), изчислен като отношение на броя на 

икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени 

години.  Коефициентите на икономическа активност и на заетостта във всички населени места 

в община Ново село са с около 0,20 единици по-ниски от средните за страната и с 0,10 - 0,15 

по-ниски от тези за областта и района (ОУП Ново село). На фиг. 21 е показана динамиката на 

КИА на областно ниво. 
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Фигура 21 Коефициент на икономическа активност в % 

Данни: НСИ 

 

Заетост  

 

Общият брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в община Ново 

село за 2019 г. е 244 души. От данните, които са достъпни по Закона за статистиката 29.8 % са 

заети в първичния сектор на стопанството, 4,8 % във вторичния сектор и 65,3 в третичния – 

фиг. 22. 

 
Фигура 22 Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в община Ново село 

 

Източник: данни на НСИ, собствени изчисления 
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Динамиката в периода 2015 – 2019 г. показва силно намаляване на наетите във 

Вторичния сектор на стопанството за сметка на тези в третичния. Нивото при наетите в 

първичния сектор остава относително стабилен.  

 

Таблица 15 Относителен дял по сектори на наетите лица по трудово или служебно правоотношение по икономически 

дейности в община Ново село в периода 2015 - 2019 г. (по данни на НСИ) 

Сектор 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I сектор 31,5% 24,0% 26,1% 26,4% 29,8% 

II сектор 11,7% 13,3% 14,5% 12,1% 4,8% 

III сектор 56,8% 62,7% 59,4% 61,4% 65,3% 

 

Резултатите, показани в таблицата илюстрират двата сектора на икономиката, които се 

нуждаят от специално внимание и целенасочени политики към тях. Общината би следвало да 

подкрепи и насърчи мерките, свързани със сектора на услугите и индустриалния сектор, и да 

запази едновременно с това постоянна заетост в първичния сектор, който така или иначе има 

потенциал за още по-голям растеж.  

 

Равнище на безработица  

 

Равнището на безработицата е индикатор, който отчита дела на регистрираните 

безработни лица от икономически активното население на възраст 15 - 64 г. Към 2019 г. 

общината има много добри показатели, отстъпвайки само на община Видии (табл. 16).  

 

Таблица 16 Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица по ю общини към 31.12.2019 г.  

Община Общ брой 

безработни 

В т.ч. на възраст до 

29 години вкл. 

В т.ч. с регистрация  

повече от една година 

Безработица в 

% 

Ружинци 553 49 316 51,63 

Димово 769 114 447 40,88 

Макреш 118 15 59 37,11 

Чупрене 173 32 105 29,78 

Грамада 142 9 83 28,17 

Брегово 372 50 243 24,02 

Кула 339 44 185 19,62 

Белоградчик 502 74 182 18,31 

Бойница 30 3 12 10,49 

Ново село 79 6 32 9,26 

Видин 2006 229 642 7,62 

Източник: данни на НСИ 
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През разглеждания период 2014-2019 г. на територията на община Ново село, въпреки 

високата стойност от 2014 г. (27,5%) се наблюдава значителен спад на равнището на 

безработицата, която през 2019 г. достига до 9,26% (фиг. 23).  

 

 

Фигура 23 Динамика на безработицата в община Ново село в периода 2014-2019 г. 

Общината е с по-добри показатели на областно и национално ниво, но на фона на вече 

задаващата се глобална икономическа криза, причинена от пандемията COVID-19 ситуацията 

е притеснителна. Очакванията са, че пандемията неизбежно ще доведе до загуба на нови 

работни места. Усилията следва да се насочат към подкрепа на младите хора, борба с 

дългосрочната безработица и насърчаването на придобиването на нови умения. 

На фиг. 23 и фиг. 24 са показани данни за равнището на безработица на територията на 

общината, областта и национално ниво, които показват няколко важни тенденции: 

 Абсолютният брой на безработните достига своя връх през 2014 г. (235 д.), след което 

намалява през следващите години, за да достигне до 79 през 2019 г.; 

 Броят на младите безработни се запазва нисък, като делът им от всички регистрирани 

безработни се движи между 8 и 13 % ; 

 Броят на безработните за повече от 1 година намалява през последните 4 години, 

следвайки донякъде тенденцията на показателя за безработните до 29 годишна възраст, 

което може да индикатор за връзка между двете величини, а именно че младите хора 

все по-малко се задържат безработни за повече от една година; 

 Между 41 и 64 % от лицата в периода са трайно безработни. 
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Фигура 24 Равнище на безработицата на територията на област Видин и България за периода 2014-2018 г. 

Източник: по данни на Агенция по заетостта 

 

Гореизложените графики открояват ясно големият проблем с трайната безработица, 

пред който е изправена община Ново село. Като добави и факта, че броят на младите хора и на 

хората в трудоспособна възраст в общината през последните години намалява, осигуряването 

на заетост на младите хора е условие за предстоящата им трудова и социална реализация. 

Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в 

общината. За съжаление, голяма част от тях са социално и икономически зависими от 

семействата си. Много от младежите са издържани от родителите, бабите и дядовците си. 

Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за 

страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България.  

Една от основните заплахи за община Ново село е засилването на миграционните и 

емиграционните процеси, свързани с търсенето на работа особено сред младите хора. Липсата 

на близка перспектива за намиране на работа, много от младежите търсят реализация на 

трудовия пазар в по-големите градове или в чужбина. Тези, които работят в страната, прекарват 

по родните си места обикновено почивните дни, а тези от чужбина се прибират по време на 

годишните си отпуски.  

Ниската активност в областта на предприемачеството сред младите хора в България се 

дължи преди всичко на липса на достатъчно умения, опит и ресурси за стартиране на собствен 
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бизнес. Много от тях, които имат намерение да се заемат със собствен бизнес предпочитат 

преди това да натрупат знания, професионален опит в избраната област, както и да намерят 

необходимия им стартов капитал. 

С цел преодоляване на трайната безработица на територията на община Ново село биха 

могли да се посочат следните приоритети: 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Развитие на младежко доброволчество; 

 Повишаване на гражданската активност; 

 Развитие на междукултурния и международния диалог. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

2.3.1. Демографска характеристика  

 

Демографските процеси се влияят от редица фактори – природногеографски, 

исторически, социални, културни, икономически, политически и други фактори. Всички те в 

различна степен формират демографския облик на община Ново село. Територията на 

общината не остава изолирана от демографските проблеми в България и Северозападна 

България, които се изразяват в емиграция на младо население, увеличаваща се смъртност, 

отрицателен естествен прираст и влошена възрастова структура на населението. Намаляването 

и застаряването на населението са ключови национални демографски проблеми, които са 

характерни и за област Видин и в частност община Ново село. Въпреки прилагането на редица 

мерки и политики за смекчаване на последиците от тези негативни тенденции, опитът показва, 

че това са трудни за управление процеси. От една страна резултатите от тях са формирани с 

течение на времето, а от друга демографските процеси са свързани с изменената ценностна 

система на хората и съвременния начин на живот. В този контекст коефициентите на 

раждаемост на населението, намаляващата фертилност, увеличаващата се възраст за 

сключване на брак са тенденции, които са характерни за модерното общество.  

По брой на населението община Ново село е една от най-малките в областта (табл. 17, 

фиг. 25). По данни на НСИ към 2018 в общината живеят 2500 жители или 2,95% от населението 

на област Видин.  
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Таблица 17 Брой на населението по общини в област Видин (по данни на НСИ) 

Община Общо население Относителен дял  Мъже Жени 

Видин 53764 63,35% 25995 27769 

Димово 5596 6,59% 2790 2806 

Белоградчик 5575 6,57% 2719 2856 

Брегово 4498 5,30% 2260 2238 

Кула 3654 4,31% 1745 1909 

Ружинци 3608 4,25% 1790 1818 

Ново село 2500 2,95% 1211 1289 

Грамада 1742 2,05% 893 849 

Чупрене 1715 2,02% 859 856 

Макреш 1277 1,50% 643 634 

Бойница 936 1,10% 444 492 

Общо  84865 100,00% 41349 43516 

По население в областта, тя е по-голяма само на общините Грамада, Чупрене, Макреш и 

Бойница.   

 

Фигура 25 Брой на населението по общини в област Видин (по данни на НСИ) 
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Община Ново село е петата най-малка община в област Видин и съставлява 2,95% от 

цялото население на областта. Населените места в общината са 5 на брой и по данни на ГД 

„ГРАО” към 31.12.2020 г. те имат общо население от 2418 жители (табл. 18).  

 

Таблица 18 Брой население по населени места в община Ново село (по данни на ГД „ГРАО") 

Населено място Брой население Относителен дял 

с. Ново село 933 38,6% 

с. Винарово  526 21,8% 

с. Неговановци 504 20,8% 

с. Флорентин 265 11,0% 

с. Ясен   190 7,9% 

Общо 2418 100,0% 

 

Село Ново село (административен център на общината) заедно със селата Винарово и 

Негованци концентрират 81% от демографските ресурси. В тези три села е съсредоточен 

основния икономически и демографски потенциал на общината. Динамиката на населението в 

общината е сравнително малка. Населението спада с плавни темпове и за периода 2012-2018 г. 

е намаляло с 13% (фиг. 26).   

 

Фигура 26 Промяна в броя на населението на общините в област Видин за периода 2012 - 2018 г. (по данни на НСИ) 
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Гъстотата на населението на общината е сред най-високите в областта – 22,2 д./km2, но 

значително под-ниска от средната в страната. Гъстотата на населението е съпоставима с 

общини като Гулянци, Пордим, Брегово, Борован и др. Като основни фактори, обуславящи тази 

гъстота е сравнително малката площ на общината, близостта до две държавни граници, но и 

равнинният характер на територията (табл. 19). 

Гъстотата на населението е изчислена и по землища. Тя е показана на фиг. 27. 

  

Таблица 19 Гъстота на населението по общини в област Видин (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Община  Гъстота  в души/km2 

Видин 102,2 

Брегово 24,0 

Ново село 22,2 

Ружинци 15,0 

Димово 13,6 

Белоградчик 13,2 

Кула 12,6 

Грамада 9,6 

Макреш 5,5 

Бойница 5,2 

Чупрене 5,1 
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Фигура 27 Гъстотата на населението по землища в община Ново село (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Движение на населението 

Община Ново село е обременена от редица проблеми, включително и на фона на 

негативните демографски тенденции в Северозападна България. Коефициентът на раждаемост 

(4,0‰) е много по-нисък в сравнение със средния за страната – 8,9‰ и по-нисък от средния за 

област Видин – 6,9‰. (табл. 20 и фиг. 28). Като показатели общината отстъпва само на 

общините Макреш и Бойница. 
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Таблица 20 Основни демографски показатели за общините в област Видин (по данни на НСИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По показателя раждаемост на населението за 2018 г. (4,0‰) община Ново село заема 

девето място във Видинска област (фиг. 28).  
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Фигура 28 Коефициент на раждаемост (в ‰) за община Ново село и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на 

НСИ)  

Единствено по-ниски стойности се наблюдават в общините Макреш и Бойница.  

Още по-тревожни са стойностите за общата смъртност на населението. По данни на 

НСИ за 2018 г. Коефициента на смъртност за общината е много тревожен – (46,0‰). Това 

нарежда общината на 2-ро място по този показател в областта след Бойница (табл. 20, фиг. 29).  
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Фигура 29 Коефициент на смъртност (в ‰) за община Ново село и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на 

НСИ) 

 

Ниските стойности на раждаемостта и високата смъртност в община Ново село 

отреждат челно място по показателя отрицателен естествен прираст (табл. 18, фиг. 30). 
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Фигура 30 Естествен прираст (в ‰) за община Ново село и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

При средни стойности за страната от ( - 6,6‰), за Северозападен статистически район ( - 

12,4‰) в областта ( - 16,6‰), в община Ново село се отчитат ( - 42,0‰). Това са много тревожни 

стойности, които са силно инертни и се очаква да продължат във времето.          

Повечето села намаляват своето население, като за периода 2011-2020 г. Увеличение на 

населението има само в общинския център (табл. 21). 

Таблица 21 Избрани демографски показатели по населени места в община Ново село (собствени изчисления, по данни на НСИ 

и ГД „ГРАО“) 

Населено място Население 2011 г. Население 2020 г. Промяна Промяна, % 

с. Ново село 883 933 50 6% 

с. Винарово 721 526 -195 -27% 

с. Неговановци 542 504 -38 -7% 

с. Флорентин 326 265 -61 -19% 

с. Ясен 251 190 -61 -24% 

Общо 2723 2418 -305 -11% 
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В таблицата е изведена динамиката в броя на населението по населените места за периода 2011-

2020 г. Наблюдава се разлика между най-малкото (Ясен) и най-голямо населено място (Ново 

село) от порядъка на 5 пъти. С най-малък спад на населението е село Неговановци спрямо 2011 

г. Село Флорентин е намаляло с 19% за същия период, а останалите две населени места в 

общината намаляват с на-голям темп съответно Ясен (-24%) и Винарово (-27%). Причините за 

това демографско развитие са комплексни. От една страна влияние оказват инерционните 

процеси на демографска криза от 90-те години на ХХ в., а от друга слаборазвитата местна 

икономика, която трудно осигурява работни места дори и на малко останалите млади хора. В 

периода 1934 – 2020 г. населението на общината е намаляло със 77% (табл. 22). 

 

Таблица 22 Динамика на населението в община Ново село  в периода 1934 - 2020 г.(по данни на НСИ) 

Година Население 

1934 10406 

1946 10289 

1956 9018 

1965 8396 

1975 7187 

1985 5784 

1992 5227 

2001 4206 

2011 2979 

2020 2418 

 

Механичен прираст 

Механичният, заедно с естественият прираст определят промяната на числеността на 

населението във всяка една териториална единица. За 2018 г. механичният прираст в общината 

е положителен – 91 души, коефициентът на интензивност на изселване 23,1‰, а коефициентът 

на интензивност на заселване 32,0‰. (табл. 23 и фиг. 31). Общината е една от двете (заедно с 

Макреш) от област Видин с положителен механичен прираст. 
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Фигура 31 Механичен  прираст за община Ново село и съседните ѝ общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

Таблица 23 Избрани показатели, характерзиризиращи механичното движение на общините във Видинска област за 2018 г. 

(собствени изчисления по данни на НСИ) 

Община Заселени Изселени Механичен прираст Ki-e (в ‰) 

Белоградчик 115 182 -67 -12,0 

Бойница 28 35 -7 -7,5 

Брегово 74 126 -52 -11,6 

Видин 1157 1549 -392 -7,3 

Грамада 58 87 -29 -16,6 

Димово 140 237 -97 -17,3 

Кула 96 122 -26 -7,1 

Макреш 69 47 22 17,2 

Ново село 80 68 12 4,8 

Ружинци 119 124 -5 -1,4 

Чупрене 58 73 -15 -8,7 
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Механичното движение на населението е неравномерно, като почти не се наблюдават 

различия в тренда на заселване и изселване в населените места на общината. В таблица 21 се 

вижда, че само село Ново село се увеличава като причина затова е механичното заселване на 

жители от други населени места. Липсата на големи икономически субекти в общината кара 

младите хора да мигрират в областния център, София или чужбина. Селата в общината са 

привлекателно място за живот предимно на население в надтрудоспособна възраст. 

Коефициентът на интензивност на изселване за 2018 г. в общината е 27,2‰ (фиг. 32)  

 

Фигура 32 Коефициент на интензивност на изселване за 2018 г. (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

Коефициентът на интензивност на заселване за 2018 г. в общината е 32‰ (фиг. 33)  
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Фигура 33 Коефициент на интензивност на заселване за 2018 г. (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

На фиг. 34 са показани основни демографски показатели на избрани общини в област 

Видин, които дават възможност да бъдат сравнени демографските процеси на областно ниво. 

Като обобщение можем да заключим, че по показателите раждаемост, смъртност и естествен 

прираст общината е с по-благоприятна ситуация в сравнение с повечето общини в областта, 

докато показателите за механично движение на населението са много по-благоприятни.  
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Фигура 34 Демографски показатели (в ‰) на избрани общини за 2018 г. (собствени изчисления, по данни на НСИ) 

Използвани съкращения:  

 

Ki – Коефициент на интензивност на заселване 

Ke – Коефициент на интензивност на изселване 

I – брой заселени 

E – брой изселени 

N – Коефициент на раждаемост  

M – Коефициент на смъртност  

NI – Естествен прираст  

 

Структури на населението 

 

Процесът на остаряване е типичен за българската демографска действителност. 

Населението в Северозападна България и в общината е сред най-застарелите в Европа и 

тенденцията е да продължава да остарява в бъдеще. Подробна разбивка по 5-годишни 

възрастови интервали показва традиционната за страната нарушеност на баланса на 

възрастовата структура на населението.  

Към 2020 г. на територията на община Ново село навършилите 65 или повече години са 

42,5 %. За сравнение в национален мащаб тези лица са приблизително 20% от общия брой 

население. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. 
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Относителният дял на жените на възраст над 65 години в общината е 52,8% (за България 

23,2%), а на мъжете 32,8% (за България – 16,6%). Тази разлика се дължи на по-високата 

смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота 

при тях.  

Възрастовата структура на населението до голяма степен определя демографския му 

потенциал. Нейния нарушен баланс се отразява на раждаемостта, смъртността, фертилността, 

репродуктивните възможности на населението, както и като цяло на трудовите ресурси на 

населението и икономическото развитие на общината. 

На възраст от 0-14 г. са 9% от жителите на общината. В тази възрастова група 

стойностите за лицата от мъжки и женски пол са приблизително еднакви. В трудоспособна 

възраст между 15 и 64 г. са 49% от жителите на общината. Във всички кохорти в тази 

възрастова група мъжете доминират като относителен дял. Към 2020 г. 42% от населението 

попада във възрастовата група над 65 години (фиг. 35). 

 

 

Фигура 35 Разпределение на населението по възрастови групи в община Ново село за 2020 г. (по данни на НСИ) 

 

По различните демографски прогнози трудовите ресурси на общината и областта ще 

продължават да намаляват. Тъй като делът на работещото население е ключов фактор за нивото 

9%

49%

42%

Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна 
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на доходите в общината, неговият спад е вероятно да отслаби икономическия растеж. Един от 

сериозните проблеми, на който не се обръща достатъчно внимание е, че общината, и в страната 

като цяло вече се превръща водеща по отношение на спада в съотношението между 

застаряващо население и население в трудоспособна възраст. Това до голяма степен се очаква 

да засили натиска върху икономиката на общината и региона. Настоящата демографска 

картина и в частност застаряването на населението от една страна потиска предприемаческата 

дейност и иновациите, а от друга има вероятност да намали бюджетните спестявания. Това ще 

се получи, тъй като свързаните с възрастта разходи като тези за здравеопазване, пенсии и 

дългосрочни грижи ще се увеличат, а от своя страна постъпленията от данъци ще намалеят и 

това ще доведе до намаляване на бюджетните спестявания, необходими за публични 

инвестиции, насочени към повишаване на производителността. 

Коефициентът на възрастова зависимост за 2018 г. в общината е 107,6%, което също 

показва влошената възрастова структура на населението (фиг. 36). Прогнозното му 

увеличаване през следващите години ще води до още по-силен натиск върху пенсионната 

система в бъдеще. 

 

 
Фигура 36 Коефициент на възрастова зависимост за 2018 г. в избрани общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 
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Коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличава през следващите 

четири десетилетия. До 2050 г. над 40% от населението на общината да бъде над 65 години и 

около 50% да бъде в трудоспособна възраст. 

 

 
Фигура 37 Коефициент на възрастова зависимост за 2020 г. в избрани общини (собствени изчисления по данни на НСИ) 

 

Образователната структура на населението е важна с оглед възможностите на  

работната сила икономическия потенциал на общината. Образованието е ключов елемент към 

качествена работна ръка, което от своя страна е важен фактор за привличане на инвестиции и 

по-висока конкурентоспособност. Данните за нея са извлечени от последното Преброяване. 

Според данните от с най-висок дял са жителите с придобито основно образование – 40% и 

средно образование – 36% (фиг. 38).  
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Фигура 38 Степен на завършено образование към 01.02.2011 г. (Източник: ОПР) 

На областно ниво стойностите са приблизително сходни и по-добри с тези на много 

други общини в област Видин. Към 2011 г. броят на лицата с висше образование 8%. Процентът 

на завършилите средно образование е 40%,. Със средно образование е 36% от населението на 

общината, при средно 43,4% в страната. В същото време с начално образование са 11% от 

лицата, което е чувствително по-висок от средния за страната. В категориите незавършено 

начално образование и никога непосещавали училище спадат 5% от жителите на общината, 

което е също тревожен факт (табл. 24). 

Таблица 24 Степен на завършено образование по данни от последното Преброяване в община Ново село (2011 г.) 

Висше Средно Основно Начално  Никога непосещавали училище и 

незавършено начално 

8% 36% 40% 11% 5% 

 

Броят на рано напусналите образователната система показва стабилна тенденция за 

плавно повишение. Мерките, които се прилагат за преодоляване на този проблем към момента 

са недостатъчно ефективни или въздействието им ще се усети по-напред във времето. 

Понастоящем, обаче, макар и със сравнително сходна за редица общини в Северозападна 

България образователната структура, тенденциите за последните години също не очертават 

добри перспективи. Нуждата от инвестиции в образованието е от ключово значение за по-

благоприятно бъдеще на общината и за подобрен стандарт на живот. 

В геодемографския анализ на населението, важно място заемат етническата и 

религиозна (конфесионална) структури на населението. Установилите се демографски 

8%

36%

40%

11%
4%1%

Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено начално

Не посещавали училище



 

104 

 

тенденции – относително ниска раждаемост, висока смъртност и засилена емиграция през 

последните 20 години се отразяват върху броя на всички етнически групи както на регионално, 

така и на локално ниво. В резултат на това не са настъпили съществени изменения в 

етническата и религиозна (конфесионална) структура на населението Данните за тях показват 

относителна непроменливост във времето и отново са на базата на последното преброяване от 

2011 г. Ролята на тези две структури не се изчерпва само с възпроизводството на населението. 

Тяхната роля е свързана и с икономическата активност, пазара на труда, трудовата заетост, 

миграционните процеси и др.  

Най-многобройна етническа група в област Видин е българската. Към нея са се 

самоопределили 86 802 (91,2%) от лицата, отговорили на незадължителния в анкетата за 

преброяването въпрос. Към ромската етническа група са се самоопределили 7 282 души или 

7,7% от населението на областта. На фиг. 39 е показана етническата структура в област Видин 

към 2011 г. 
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Фигура 39 Етническата структура на населението в област Видин към 2011 г. (Източник: ОПР) 

Българската етническа група в община Ново село съставлява 96,7% от общото 

население на общината, а към ромската – 2,4% (фиг. 40).  
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Фигура 40 Етническа структура на населението по общини (по данни на НСИ) 

 

Конфесионалната (религиозна) структура на населението е пряко свързана с 

етническата. Източноправославното християнство е доминиращата религия както на 

общинско, така и на областно ниво (фиг. 41). Като православни християни в община Ново село 

са се самоопределили 94,0% от отговорилите на въпроса жители, което представлява най-голям 

процент от всички общини на територията на област Видин. 
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Фигура 41 Конфесионална структура на населението по общини в област Видин (Източник ОПР, по данни на НСИ) 

Според реалистичната прогноза на НСИ (по хипотезата за конвергентност) се очаква до 

2035 г. населението на Северозападния район да намалее до 602 233 души, Това означава 

намаление за прогнозния период със 127 292 д., или със 17,4%. НСИ прогнозира най-голямо 

намаление в област Видин с 25,0% - от 82 065 до 61 535 жители в областта (фиг. 42).   
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Фигура 42 Прогноза за броя на населението в Северозападния район до 2035 г. – по хипотезата за конвергентност 

(Източник: ИТСР, по данни на НСИ) 

Като обобщение на демографските показатели за общината можем да изведем следните 

изводи да демографската ситуация:  

 

 Намалява броят на живороденитe деца и коефициента на обща раждаемост, а от 

друга страна общата смъртност има много високи стойности; 

 Общината има много високи стойности на отрицателен естествен прираст, което 

води до намаляване на населението с относително високи темпове; 

 Гъстотата на население е една от най-високите в област Видин, но значително по-

ниска от средната за България;  

 Продължава процесът на застаряване на населението, който е характерен за цяла 

Видинска област и Северозападния район; 

 Възрастовата структура е силно влошена, коефициентите на възрастова зависимост 

и демографско заместване не могат да осигурят както просто възпроизводство на 

населението, така и възпроизводство на трудовия потенциал; 

 Относителният дял на населението до 15 години (подтрудоспособна възраст) 

намалява, а това над 65 г. (надтрудоспособна възраст) се увеличава; 
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 Нуждата от инвестиции в образованието е от ключово значение за по-благоприятно 

бъдеще на общината и за подобрен стандарт на живот на населението; 

 Необходими са мерки и дейности, които да намалят негативните процеси, оказващи 

задържащо влияние за развитие на общината. 

 

2.3.2. Състоянието на мрежата от здравни, образователни и социални услуги 

 

Здравеопазване 

Мисията на здравеопазването е запазването и увеличаването на националния здравен 

потенциал, увеличаване годините на продуктивния живот и повишаване чувството на здравна 

сигурност и нормално човешко щастие. Здравеопазването е сложна социална система, чиято 

промяна често е обективна необходимост, обусловена от предизвикателствата, както на 

вътрешни и външни фактори, така и от глобализацията на здравните проблеми. Здравната 

реформа в нашата страна е част от общия процес на промяна на здравните системи в целия 

свят. 

Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са 

насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното 

наблюдение. Осигуряване на квалифицирани кадри и повишаване квалификацията на 

медицинските специалисти. Повишаване на здравната култура на населението чрез здравни 

образователни кампании и персонални консултации. 

В общинския център от няколко години се предлагат услугите на подвижна аптека, 

която обезпечава гражданите по линия на достъпност до медикаменти. Тази услуга на практика 

решава проблем, който съществува от години с липсата на аптека. Медицинското обслужване 

на територията на община Ново село се осъществява чрез системата на извънболничната 

медицинска помощ. Здравният кабинет в училището обезпечава със специализиран 

медицински персонал учениците.  

Населението на община Ново село се обслужва от болницата в град Видин. Спешна 

медицинска помощ в общината е организирана в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. 

Видин, където се намира и най-близкото болнично заведение. 

Тенденциите в здравеопазването са насочени към осигуряване на достъпна качествена 

медицинска помощ, осъществявана чрез високо технологично оборудване от достатъчен брой 

квалифицирани специалисти. 
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Образование 

Образованието и неговото развитие са един от основните ангажименти на местната 

власт. В последните години все повече се говори за необходимостта от промяна на 

приоритетите на училищното и предучилищно образование, възпитанието и подготовката на 

учениците, с оглед динамичната глобална икономика и новите изисквания и 

предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз.  

Към настоящия момент образователната система в община Ново село структурно е 

организирана в две общински учебни заведения, едно училище и една детска градина. 

Образователното равнище на населението в общината като цяло е сравнително ниско. Основен 

проблем на образованието е ниската раждаемост и респективно липсата на достатъчен брой 

деца, които да посещават училище.  

Общо щатния персонал зает в образованието в училището е 11 учители, а общо учащите 

– 65 (табл. 25). 

 

Таблица 25 Училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни училища по община Ново село (по данни 

на НСИ)) 

Учебна 

година 

Общо 

Паралелки Учители  Учащи 

общо в т.ч. жени 

2020/2021 г. - 11 65 32 

2019/2020 г. - 6 59 29 

2018/2019 г. 7 7 82 34 

2017/2018 г. 8 13 97 44 

2016/2017 г. 10 19 145 60 

2015/2016 г. 11 15 179 74 

 

  Предучилищното образование се осъществява в детската градина, която е целодневна. 

Възрастта на децата, обхванати в детските градини, е между 3 и 6 години. Преди първи клас 

обучението в подготвителна група или в подготвителен клас е задължително. Функционираща 

е само една детска градина с общ педагогически персона от 11 души. В тях през учебната 

година 2020/2021 се отглеждат и възпитават 55 деца (табл. 26).  
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Таблица 26 Детски градини, деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини в община Ново село (по данни 

на НСИ)) 

Учебна 

година 

Самост

оятелни 

детски 

градини 

Деца Места Педагогически 

персонал 

Детск

и 

групи 

общо в т.ч.    

момичета 

общо на 100 

деца общо в т.ч. 

детски 

учители 

2020/2021 г. 1 55 27 91 165,5 11 10 5 

2019/2020 г. 1 56 31 88 157,1 9 8 4 

2018/2019 г. 1 61 31 88 144,3 9 8 4 

2017/2018 г. 1 58 28 88 151,7 9 8 4 

2016/2017 г. 1 62 34 76 122,6 8 8 4 

2015/2016 г. 1 57 33 88 154,4 9 8 4 

 

Основните изводи и заключения, налагащи се след прегледа на състоянието на 

образователната система в община Ново село са дефинирани по-долу: 

 Като добра тенденция се очертава стабилния брой на децата посещаващи училище и 

детска градина на фона на демографската криза във Видинска област; 

 В същото време като ограничител се явяват недостатъчните финансови възможности за 

издръжка на учебните заведения; 

 Наблюдава се тенденция към застаряване на учителските кадри; 

 Необходимост от внедряване на нови методи на обучение и подобряване на средата 

(например чрез създаване на STEM центрове). 

 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

2.4.1. Транспортна инфраструктура 

 
Като цяло общината е с компактна структура на селищната мрежа. Отделните населени 

места се ситуират относително близо едно до друго, на приблизително равни разстояния. Това 

благоприятства улеснената транспортна достъпност между селата в границите на общинската 

територия. През общината не минава нито един първостепенен участък от пътно-шосейната 
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мрежа на страната.  По този начин общината остава трудно достъпна. През общината няма ж.п. 

линии, което още повече изолира територията от гледна точка на достъпа до нея.  

Административният център на общината се намира на 25 km западно от областния център гр. 

Видин.  

През територията на Северозападния район преминават европейски транспортен 

коридори № 4 и № 7. И двата коридора все още не са с добре изградена инфраструктура в 

територията на района. Все още новоизградения мост Нова Европа е с недостатъчно усвоен 

потенциал и транспортна натовареност. ГКПП Видин-Калафат са характеризира със сезонна 

натовареност. Пътната мрежа на територията на областта е стопанисвана от Областно пътно 

управление – Видин и е с дължина 611,4 km републикански пътища. Първокласните са 73,5 km 

(главен път I-1/Е79/), второкласни са 91 km, а третокласни – 443,4 km. В областта са 

разположени едва 2,5 % от първокласните пътища в страната. Областта е на последно място в 

страната по дължина на второкласните пътища. За сметка на това, третокласната пътна мрежа 

е доста по-гъста. Общинските пътища (IV клас) съставляват 45% от общата дължина на пътната 

мрежа. Стопанисването на ІV-то класната пътна мрежа е възложено на общините, в които се 

намират пътищата. Причина за лошото ѝ състояние е липсата на средства в общинските 

бюджети, особено в по-малките общини, каквато е и Ново село. Високите оперативни разходи 

за ремонт и ново строителство са пречка за развитието на общинската мрежа за повечето 

общини. 

На територията на община Ново село преминава републикански път III-122. Всички 

останали пътища са общински. Липсва пряка асфалтова връзка между Ново село и Винарово, 

както и такива с близки села от съседните общини. 

Общата дължина на железопътните линии на област Видин по данни на НСИ е 101 km, 

от които 80 км са електрифицирани и са част от VII главна ж.п. линия София – Видин. 

Осъществена е жп връзка с град Калафат в Румъния посредством Дунав мост-2. На територията 

на община Ново село няма изградена жп инфраструктура.  

В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от km 785.000 до km 

795.000 са разположени четири пристанищни терминала: „Видин – Север“, „Фериботен 

комплекс Видин“, „Видин – Център“ и „Видин – Юг“. В миналото в Ново село е 

функционирало единствено пристанище на територията на общината, чиято база има 

потенциал за бъдещо ползване при намирането на потенциален инвеститор. 
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В землището на село Иново (общ. Видин) в непосредствена близост до община Ново 

село и на 6 km от областния град се намира единственото летище в областта, изградено през 

1973 г. Сега нефункциониращо, но опериращо до 1999 г., предназначението му е било за на 

граждански полети.  

 

2.4.2. Енергийна инфраструктура 

 
Електропреносната мрежа в област Видин се експлоатира и поддържа от „ЧЕЗ Електро 

България” АД, в частност и тази на община Ново село. 

Всичките населени места на територията на общината са електрифицирани, като във 

всяко едно са налични трафопостове. Електрозахранването на общината се осъществява 

основно посредством подстанция „Гъмзово“ (110/20 кV), като в последствие от нея се 

извършва трансфер към мрежа с ниско напрежение от предимно въздушен тип до всяко едно 

населено място (електропроводи 20kV). Състоянието на електроразпределителната мрежа е 

относително добро. Редовно се провеждат всички мероприятия, свързани с профилактиката и 

подготовката за зимните периоди. Изградената електроснабдителна мрежа покрива нуждите 

на населението и съществуващите в общината предприятия. 

С цел оптимизирането на енергийната инфраструктура е необходима реконструкция и 

обновяване чрез подмяна на проводници, доставка и монтаж на енергоспестяващи улични 

осветителни тела, покриващи съвременните изисквания за енергийна ефективност. 

 

2.4.3. Водоснабдителна мрежа и канализационна инфраструктура 

 

Всички населени места в община Ново село са водоснабдени и с изградена външна и 

вътрешна водоснабдителна система. Водоснабдяването на всички населени места е помпено и 

се осъществява чрез система от подземни водоизточници – каптажи и шахтови кладенци, 

помпени станции, външни довеждащи водопроводи, подземни напорни резервоари и др. 

Помпеното захранване до голяма степен прави населените места зависими от стабилността на 

електроснабдителната мрежа. Водоизточниците за водоснабдяване на с. Ново село, с. Ясен и с. 

Флорентин са ситуирани на територията на община Ново село, като тези на с. Винарово и с. 

Неговановци са извън територията на общината. 
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В периода 2000-2014 г. са реализирани редица проекти с цел цялостна или частична 

рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната мрежа на територията на общината, но 

въпреки тяхната реализация са необходими допълнителни ресурси за нейната оптимизация. 

Към настоящия момент във всички населени места на територията на община Ново село 

има изградена само частична дъждовна канализационна мрежа. Отпадните води на 

територията на общината се третират посредством септични ями, но предвид нарасналите 

обществени нужди е необходимо изграждането на канализационна мрежа и пречиствателна 

станция. 

 

2.4.4. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

 
В съвременното общество развитието и усъвършенстването на съобщителната 

инфраструктура е важен фактор за развитието и ефективността на икономиката. Едновременно 

с това напредъкът на комуникациите е и показател за технологично обновление. При 

показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на 

увеличение, като България вече изпреварва голяма част от държавите-членки на ЕС, но темпът 

на нарастване на мобилната плътност се забавя. 

Всички населени места в община Ново село разполагат със условия за осъществяване 

на стационарна телефония. Територията на общината е покрита в значителна степен от трите 

основни мобилни оператори. Тя е покрита изцяло от сигналите на лицензираните национални 

телевизии. Налична е свързаност по отношение на оператори на кабелна телевизия и интернет. 

По отношение на качеството на интернет свързаността са необходими оптимизации, с цел 

евентуално привличане на ИКТ инвеститори, реализация на услуги и дейности свързани пряко 

или косвено с нея. 

 

2.4.5. Третиране на твърди битови отпадъци и екологична обстановка 

 
Един от основните екологични проблеми на община Ново село е организацията по 

събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци. Към настоящият момент 

локалните депа за твърди битови отпадъци (ТБО) са закрити. Дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване се извършват самостоятелно от община Ново село в резултат на реализацията 

на проект „Нови работни места за по-чисто бъдеще – социално предприемачество” по 

Трансграничното сътрудничество България – Сърбия. Проектът включва закупуване на 
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сметосъбиращ камион (по европейски стандарт EURO 6). Създадено е и общинско 

предприятие „БКС Ново село”. 

 Към настоящия момент на етап проект е разработена програма за управление на 

отпадъците на община Ново село, в рамките на която се предвиждат внедряването на добри 

практики и решения, целящи да оптимизират процесите свързани с третирането и 

управлението на отпадъците и да доведат до минимизиране на екологичните рискове. 

 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 
 

Въздух 

 

На територията на община Ново село не са ситуирани големи обекти реализиращи 

промишлено производство, които биха могли да създадат сериозни предпоставки за 

екологични рискове свързани с чистотата на атмосферния въздух. 

Потенциален източник на вредни емисии прахови частици, СО2 и др. в атмосферата са 

отоплителните инсталации (битови и обществени) използващи предимно твърди горива. В 

посока прилагане на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, 

общината успешно е реализирала няколко проекта насочени към подобряване на енергийната 

ефективност на социални сгради и минимизирането на ползване на твърди горива за тяхното 

отопление . По значително замърсяване на атмосферата на територията на общината се 

причинява от неконтролираното изгаряне на ТБО и особено вследствие на нерегламентираното 

изгаряне на селскостопанска биомаса.  

На територията на община Ново село няма големи ферми, които да генерират 

въглеродни емисии от отпадъчните продукти при отглеждане на животните.  

Автомобилният трафик не е натоварен и не представлява потенциална опасност за 

замърсяване на въздуха. 

 

Води 

 

Водата за питейни и битови нужди се черпи само от подземни източници и не се налага 

пречистване. Единствено тя се третира с хлор – газ и качеството и е под постоянен контрол. От 

първостепенно значение за качеството на питейната вода е, че водопроводните инсталации във 

всяко от населените места са подменени с полиетиленови тръби с висока плътност. 
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Все още проблем за околната среда се явява липсата на канализационни системи за 

отпадни битови води и пречистващи съоръжения за тях, така и липсата на очистващи 

съоръжения за производствените води от винарските изби. Това създава сериозен екологичен 

проблем, тъй като те се явяват сериозен замърсител на водите на р. Дунав и на подпочвените 

води в общината, които на места са сравнително високи. 

 

Почви 

 

 На територията на общината няма мащабни промишлени производствени процеси, 

които да влияят върху замърсяването на почвите с тежки метали и др. замърсители. Основен 

проблем за съхраняването на почвената покривка са ерозионните процеси, обусловени от 

местните геоморфоложки характеристики на територията, валежите и др. Необходимо е да 

бъдат предприети мерки свързани със спирането или минимизирането темпа на тези процеси, 

тъй като високоплодородните почви на територията на общината се явяват значителен 

невъзобновяем ресурс за земеделието. На територията на общината се наблюдават и активни и 

периодично активни свлачищни процеси в тази връзка защитата на бреговете и почвите по 

поречието на река Дунав от ерозия и укрепване на свлачищата е от особено значение с цел 

предотвратяване на бедствени ситуации в община Ново село. 

 

2.6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И 

ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР 
 

 

Според Единния класификатор на населените места в Република България (ЕКНМ), 

територията на община Ново село включва 5 броя населени места, като общината е изцяло 

селска с общински център – с. Ново село (категория 5) и селата Винарово, Неговановци и 

Флорентин (категория 6) и с. Ясен (категория 7). Класификацията на населените места според 

ЕКНМ показва йерархичната структура на селищата в общината, както и техния потенциал за 

местно развитие на територията. 

Разгледана на фона на цялата страна и на област Видин, община Ново село е слабо 

населена територия, а в определени части и с характер на обезлюдяваща територия. Съставните 

села на общината са с един кмет, двама кметове на населени места /Неговановци и Винарово/ 

и двама кметски наместници /Флорентин и Ясен/.  
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Административният център на общината е с най-висока категория „5”-та категория 

съгласно Методиката за категоризиране на административно-териториалните и 

териториалните единици, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, 

урбанизационен, инфраструктура и селищно-административни и културни функции. С „6”-та 

категория са селата Винарово, Неговановци и Флорентин, а най-малкото село Ясен – със 7-ма.  

Предвид факта, че община Ново село е изцяло селска община, то относителния дял на 

селското население е 100% (73% градско население в страната) и не може да се говори за 

урбанизираност на територията и протичащи урбанизационни процеси. Урбанизацията освен 

като процес на нарастване на градското население следствие миграциите село – град, може да 

бъде определена и като процес на разпространение и засилване на градския начин на живот. 

Урбанизацията се дефинира и като усъвършенстване на средата за реализация на жизнените 

дейности – обитаване, труд и отдих, адекватно на изискванията на съвременното общество. В 

тази посока е и една от приоритетните задачи на интегрираните политики на регионалното 

развитие и териториалното устройство в България, а именно – осигуряване на устойчивост на 

селищната мрежа и изграждането на качествена селищна среда, гарантираща благоприятно 

социално-икономическо и екологическо развитие.  

Гъстотата на селищната мрежа в общината в сравнение с показателите за страната е по-

ниска – 4,58 населени места на 1 км2. Благоустройственото изграждане и развитие на 

населените места се оценява като незадоволително, а степента на благоустроеност на уличната 

мрежа е на сравнително добро ниво.  

Общинският център се явява единственото населено място в западната част на 

територията на общината, а всички останали села са концентрирани в източната ѝ част. Ново 

село, Флорентин и Ясен се намират в непосредствена близост по десния бряг на река Дунав, а 

Винарово и Неговановци – във вътрешността на общината. 

Руралният характер на община Ново село обуславя естественото присъствие и 

доминирането на зелени площи в и около населените места. В общинския център и съставните 

села има обособени паркови терени за отдих, зелени площи около образователните 

институции, църквите и гробищните паркове. Изградени са алеи и места за отдих. Парковите 

пространства се поддържат и благоустрояват чрез общински средства Подобрена е 

флористичната компонента на зелените площи.  

Един от важните критерии за селищните функции на населените места са числеността 

на населението в тях, административното им положение, икономическите и обслужващите им 
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функции. Икономическите функции на селата се реализират основно в сферата на частния 

аграрен сектор. В по-малките населени места основната селищна функция е свързана с 

обитаването, а в икономически план – в частния сектор на селското стопанство. 

Инфраструктурата на бизнеса и институциите на територията на общината са слабо 

представени. Бизнес инфраструктурата създава условия за затваряне на цикъла от доставка на 

суровини, преработка, производство, пласмент, търговско, правно и финансово обслужване и 

т.н. Институциите играят важна роля за поддържане на реда, законността, обслужване на 

населението и подпомагане на цялостното развитие на съответната територия. За съжаление 

поради малкия брой население, общината не се покрива изцяло от необходимите бизнес 

услуги. Необходимо е социалното партньорство и подкрепа на неправителствения сектор от 

страна на общината да стане по-активна. Целесъобразно е да се създаде по-добра координация 

и по-добра информационно-консултантската подкрепа за НПО в Общината. 

По данни на НСИ за 2019 г. броят на жилищата в община Ново село са 2 303 като остава 

непроменен в последните 5 години. Преобладаващата част от жилищните сгради са строени 

преди 1980 г. и преобладаващо са тухлени постройки, малка част са стоманено-бетонни. 

Преобладават тристайните жилища. Това е обусловено от факта, че строителството е предимно 

нискоетажно, а териториалното разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. 

От казаното дотук могат да бъдат изведени следните изводи относно актуалното 

състояние на селищната мрежа в община Ново село: 

 Съвременната селищна мрежа на община Ново село е формирана в продължение на 

векове.  

 В Ново село са съсредоточени основните функции – административно управление, 

образование, здравеопазване, култура, икономически дейности. 

 В резултат на историческата еволюция постепенно са се оформили една главна 

урбанизационна ос (с направление северозапад - югоизток), около която са групирани 

по-голямата част от селата в общината.  

 Извън посочената ос на урбанизация остават само село Винарово. 

 Функционалната характеристика на населените места показва наличие на значими 

териториални диспропорции в селищната мрежа. Това е резултат от териториалното 

разпределение на населението и от неговата структура (полова, възрастова, 

образователна и етническа). 
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 Село Ново село е с подчертано водещи функции спрямо останалите населени места. 

Общинският център изпълнява роля на главен административен и обществено – 

обслужващ център. 

 Селата Винарово и Негованци изпълняват вторична роля в селищната мрежа на 

общината. 

 Останалите две населени места Флорентин и Ясен са с по-малки демографски и 

икономически показатели и в тях се наблюдава по-слабо развитие на част от основните 

селищни функции като труд, отдих и обществено обслужване. 

 Относително компактната селищна мрежа и близкото разположение на населените 

места благоприятства развитието на интензивни връзки между тях. 

 Наблюдават се дефицити по отношение на пространствените връзки между отделни 

села в общината със съседните общини.  

 Дефицитите са обусловени от липсващи пътни връзки като най-тревожна е липсващата 

релация между общинския център и село Винарово.  

 Други такива липси има между с. Ясен и с. Гомотарци (община Видин), както и между 

Винарово и с. Майор Узуново (община Видин). 

 

2.7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО  
 

Историята на селата от Община Ново село датира от първото хилядолетие преди н.е. 

Земите по поречието на р. Дунав са населявани от племето мизи, които са покорени и включени 

в пределите на Римската империя. През епохата на Римското владичество един от най – 

големите крепостни гарнизони е Флоренциана. 

По време на турското владичество е имало гарнизони на Видинския санджак 

преименувани с Исън – Униалба, с. Флорентин – Филурдин, с. Ново село – Просенъц. 

През 1876 г. село Ново село е център на Новоселското въстание, което макар и 

неуспешно показва, че в този край на България има революционни сили, способни да отвоюват 

своята независимост и свобода. 

Исторически данни: По данни на пътеписната книга на граф Луйджи Марсили, Ново 

село датира от 1700 година, но разположено на около 2 км от центъра на сегашното село, в 

посока село Връв (в сегашната паметна градина и местността „Царина“). В турски архиви от 

1711 г. се споменава това село. Населението го обитавало само 70 – 80 години. За причините 
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за изчезването му липсват данни. Има вероятност преместването да е станало поради 

отдалеченост от водата и речния бряг. Ако причината е друга - например чума или 

опожаряване, или военни походи, при Австро-Турската война, то вероятно неговите жители 

първо са се пръснали по околните села и колиби, от където впоследствие са се върнали и 

заселили сегашното му място, по-на изток на брега на реката. 

Според старо предание селото с име Просънъц е съществувало зад укрепения римски 

лагер на брега на р. Дунав, където е сегашното футболно игрище, на изток до едноименната 

„фуния“ (вдълбан коритовиден път към Дунава, край сегашната изба). За това кога е изчезнало 

обаче липсват данни. Има вероятност да е изчезнало през 1700 г., за което Марсили не 

споменава в своята книга. 

Съгласно писмени данни: „В местността „Просенъц“ има некропол от късния период 

на бронзовата епоха (1500-1200 пр.н.е. ) и следи от римско и от славянско селище“ „Антична 

и късноантична крепост до село Ново село има на 1.44 km югоизточно по права линия от 

центъра на село Ново село. Граф Марсили съобщава, че укреплението е било „построено от 

различни материали и в неправилна форма“. Общата височина на културните пластове е около 

2.5 m, като се намира керамика от бронзовата епоха, както и от римската, ранно-византийската 

и българска средновековна. 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

 

На територията на община Ново село са регистрирани, декларирани и обявени в 

Държавен вестник общо: 

 10 археологически паметника на културата; 

 8 недвижими културни ценности; 

 6 военни паметника. 

Предложените за регистриране, деклариране и обявяване обекти в съответните категории са: 

 2 археологически паметника на културата; 

 3 недвижими културни ценности; 

 1 военен паметник. 

Общо на територията на Община Ново село са установени: 

 12 археологически културно-исторически ценности; 
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 11 архитектурно-строителни и архитектурно художествени; 

 7 исторически паметници и паметни места; 

 30 броя недвижими културно-исторически ценности. 

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНО ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В СЕЛО НОВО СЕЛО 

 

В с. Ново село са регистрирани следните археологически обекти, културно-исторически 

ценности: 

Археологически недвижими културни ценности - с. Ново село 

 Праисторическо селище, м. „Посенец”, ПК с местно значение; друга информация - ПК 

с национално значение;  

 Римско селище, м. „Камъка” - ПК с местно значение;  

 м. „Царина“ Късна бронзова епоха; - обявен ПК с национално значение; 

Архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности на селищната 

територия на Ново село: 

  Църква „Св. Николай“, ул. „Пейчо Славейков"  

Църквата „Св. Николай” в с. Ново село е единичен архитектурно-строителен и 

художествен паметник на културата с местно значение. Тя и изградена е през 1824 г. Камбаните 

са поръчани и изработени в Пеща, Унгария. Върху тях има надписи „Свети Никола” и 

„Възнесение Христово”. Изографисана е през 1864 г. от Светослав Доспевски, син на Димитър 

Зограф. Ремонтирана с частични дарения през 2003 г. 

 Групов паметник на културата – Ансамбъл от църква „Св. Николай“ и 

Часовникова кула от местно значение 

 Сградата на Читалището в с. Ново село. 

Читалището-паметник „Земеделец-1874“ е основано през 1874 г. Сградата, в която се 

помещава днес е от 1930 г. Строежът ѝ започва през 1925 г. и завършва през 1930 г., когато са 

осветени двете паметни плочи на загиналите 160 новоселяни в Новоселското въстание, 1876 г., 

Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата и I-ва световна война. Тя е 

построена по проект и с финансиране от видния новоселянин архитект Илия Попов. Сградата 
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е със статут архитектурно-строителен и исторически паметник от местно значение и е основно 

ремонтирана през 2014 г. 

 Черквата „Успение Богородично".  

Решение за постройка на нова черква се взема през 1875 год. от хората, населявали 

долната махала – предимно католици и протестанти, преселници от Чипровско. Строежът ѝ 

започва след Освобождението, през 1883 г. и продължава 11 години - до 1894 год. Дотогава 

католическата и протестантската общност се завръща по родните си места и оставя църквата 

на местните православни. Църквата е довършена по православния канон - строена от строителя 

италианец Антони Батистуд Мехмедай /Антонио Батистута/, под ръководството на главния 

майстор – Генчо Кънев от гр. Трявна и по плана на архитект Бахнани, който е изработил плана 

и на Видинската катедрала. Новоселската църква е доста голяма, модерна, с четири кубета, с 

камбанария, в която са окачени две големи и една малка камбана, купени от Букурещ през 1900 

год. Иконостасът е от 1893 год. и е забележителен с майсторската изработка от Антон 

Станишев. При ремонта 2013 г. са открити две плочи с надписи, чете се името на Антонио 

Батистута – оглавявал италианските майстори, строили и Видинския храм „Св. Димитрий“. 

 Жилищна сграда (на Стоенелови / Луджини) ул. Драва 2  

 Къщата на Тодор Петровул. "Хаджи Димитър" – исторически паметник от местно 

значение  

Войнишки паметници в с. Ново село 

 Паметна плоча на загиналите във въстанието 1876 г. и войните /1885 г., 1912-1913 г., 

1915-1918 г./ 

 Лобно място на въстаници, загинали в Новоселското въстание - Паметен знак на 20 

обесени въстаници през 1876 г. 

Обобщена  информация за с. Ново село: 

На територията на Ново село има данни за 10 недвижими културно-исторически 

ценности: 

 4 регистрирани археологически паметника на културата; 

 5 категоризирани архитектурно-строителни паметника на културата; 

 1 военен паметник. 
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В СЕЛО ВИНАРОВО 

 

Старото име на Винарово е Чунгурус. В миналото тук е живял един сакат турчин на име 

Чунгу, който бил с отсечена лява ръка. На негово име е кръстено селото. Винарово се 

споменава и в старинни турски документи. Намира се на 15 km северозападно от гр. Видин, на 

16 км югоизточно от общинския център Ново село и на 212 km северозападно от гр. София. 

Недвижими културно исторически ценности в с. Винарово  

- Археологически недвижими културни ценности  

 Антично селище в м. „Белуйна“, обявен ПК с национално значение в ДВ;  

- Архитектурно-строителни и художествени ценности на селищната територия на с. Винарово 

 Църква „Св. Възнесение"  

Църквата „Св. Възнесение“ е строена през 1934 г. с дарения на местните жители. В църквата 

има красив, богато украсен иконостас и стари икони. 

 В близост до Винарово, в местността Белуйна има три стари чешми. От тях най-

добре запазена е Средната чешма, край която е създаден етнографски комплекс. От шест 

години на това място се провежда фолклорен събор „Бащино огнище с корени вековни“. 

Обобщена  информация за с. Винарово: 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически ценности на 

територията на с. Винарово и неговото землище са 2 броя. 

 1 регистриран археологически паметник на културата; 

 1 категоризиран художествен паметник на културата. 

 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В СЕЛО НЕГОВАНОВЦИ 

За пръв път сведения за село Неговановци, Видинско, срещаме в писмен извор през 

1454-1455 г. Неговите 16 домакинства изплащали определен държавен данък от 2137 акчета на 

Орхан, син на Бейлу Хазър. Срещу този приход въпросният Орхан имал задължението да 

участва във военни походи, придружени от един слуга. През 1560 г. Негованофче със 7274 

акчета участва в издръжката на Мехмед Челеби ефенди, дефтердар на имперската хазна. 

Размерът на плащанията е несигурен фактор за определяне растежа на селото, но 

съпоставяни с данни от други села, включени в хаса на същия притежател, като например село 

Филурдин (Флорентин) с данък от 1200 акчета, село Ясен – 1152 акчета, показват Неговановци 
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като голямо село. Независимо от драматичните преживявания на Видинско по време на 

войскови походи и войни на Портата в и близо до границите на областта, Неговановци е 

запазило своите жители и име. Името Неговановци е селищно име от лично име Негован и по 

структура означава „хората на Негован“. 

През 1952 г. в района на с. Неговановци е разкопана римска надгробна могила, която е 

била използвана и като некропол през втората половина на XIV в. от местното българско 

население. 

Храмът на селото е посветен на Света Троица. Календарният празник на храма се чества 

и като сбор на селото. 

През 1880 г. 588 жители на селото определят себе си като власи, 70 - българи и 7 - евреи. 

„През 1952 г. Видинският археологически музей извършва разкопки на могила, отстояща на 

10-12 км. северозападно от Видин. Могилата до с. Неговановци е използвана на два пъти като 

некропол - през римската епоха и Българското средновековие (XIV в.) 

Построяването на могилата не е свързано с откритите по нея погребения. Първата пръст, 

която е поставена при издигане на могилата, не съдържа нищо. Впоследствие на повърхността 

ѝ са извършени 7 погребения от римско време и 86 християнски погребения през XIV в. 

Ковчези не са открити. Гробните ями откъм главата, отстрани и над трупа са дъски. 

В мъжките, женските и детските гробове е открит инвентар от парчета литотъкан 

памучен плат със златни и сребърни нишки, сърмени гайтани, копчета, обеци, пръстени, 

огърлици от маниста, железни апликации от мъжки колани, железни токи и др. Въз основа на 

откритите предмети е направено първото у нас описание на българска женска и мъжка носия в 

Северозападна България през XIV в. Същевременно тя илюстрира облеклото на голяма част от 

гражданите в Бдин.“ 

 

Недвижими културно исторически ценности в с. Неговановци 

 

- Археологически недвижими културни ценности - с. Неговановци 

 Единична могила от Римската епоха, местност „Дялу“- Обявен за ПК с национално 

значение  

- Архитектурно-строителни и художествени ценности на селищната територия на с. 

Неговановци 
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 Православен храм „Св. Троица“ - построен е през 1923 г., на мястото на стар дървен 

параклис; 

 Читалище – „Светлина-1928” - През 2013 г е отбелязан 85 годишният юбилей на НЧ 

„Светлина”, с. Неговановци /1928-2013/ Читалището не е регистрирано като недвижима 

културна ценност. 

 В селото има регистрирани четири войнишки паметника на културата, посветени на 

загиналите във войните, които са разположени в двора на църквата „Св. Троица“ 

- Паметник на загиналите във войните 1912-1913 г. 

- Паметник на загиналите в Първата световна война 1915-1918 г. 

- Паметник на загиналите във Втората световна война 1944-1945 г 

- Паметник на загиналите в битката при Драва. 

Обобщена  информация за с. Неговановци 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически ценности на 

територията на с. Неговановци и неговото землище са 5 броя. 

 1 регистрирани археологически паметника на културата; 

 4 военни паметника. 

 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В СЕЛО ФЛОРЕНТИН 

 

През римско време възниква крепостта Флорентиана. Тя се е намирала на около 1 км. 

източно от селото в местността „Валя Турчилор“, върху невисок хълм, надвесен над брега на 

Дунава. За пръв път името на средновековната крепост се среща между имената на крепостите, 

изобразени в една италианска военна карта на Югоизточна Европа от 1394 – 1396 г., където тя 

е представена с условно изображение от крепостна стена с три кули. 

От веещия се над нея флаг с кръст се съди, че при създаването на картата крепостта е 

влизала във владенията на Видинското царство на цар Иван Срацимир. В писмените извори 

крепостта се споменава и в един османски документ, според който османската войска на султан 

Мурад I, отправяща се в поход срещу Трансилвания през 1438 г., преминала Дунава именно 

тук. При похода на Владислав III Ягело от 1444 г. Флорентин се споменава отново измежду 

останалите „здрави крепости в Българското царство, удобни за ръкопашен бой“. Тогава 

крепостта била подмината от кръстоносната армия, като продължила да се споменава в 

османските писмени паметници и през следващите десетилетия. Така, в един извор от 1560 г. 
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се сочи, че крепостта е била отбранявана от 24 войници. Крепостта се споменава като 

действаща и по-късно, чак през 1699 г., като близо  половин век по-късно, през 1740 все още 

била в добро състояние. Укрепленията на Флорентин били добре запазени и през следващия 

деветнадесети век, като на една гравюра, издадена във Виена, крепостта е показана с високо 

запазени стени. Вече при преминаването на австро-унгарския пътешественик Феликс Каниц 

през 1862 г. оттук, от нея били запазени само основи, като местните жители твърдели, че тя 

била разрушена доста преди това, а строителният материал бил използван при изграждането 

на видинските укрепления. 

Предполага се, че крепостта е построена не по-рано от XII–XIII в., като липсата на 

археологически проучвания на останките ѝ затруднява по-точното ѝ датиране. В наши дни от 

крепостта е останала само малка част от основите на една от стените. 

В селото е изграден православния храм „Възнесение Господне“, с красив иконостас. 

Частично запазени са турската баня и тракийския некропол разкрити 1966 – 1970 г. при с. 

Флорентин. 

Селото е известно и с четирите си изворни чешми, от които едната (т.нар. "Турската") 

е с лековита вода за очни заболявания. 

Недвижими културно исторически ценности в с. Флорентин 

- Археологически недвижими културни ценности - с. Флорентин; 

 Римски кастел Флорентиниана - културно-историческа ценност от национално 

значение 

 Крепост - средновековна, в м. „Турч“, 500 м; обявена за ПК с национално значение  

- Архитектурно-строителни и художествени ценности в с. Флорентин; 

 Църквата „Св. Възнесение“ - художествен паметник на културата. 

Обобщена  информация за с. Флорентин 

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически ценности на 

територията на с. Флорентин са 3 броя. 

 2 регистрирани археологически паметника на културата; 

 1 категоризиран художествен паметник на културата. 
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НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В СЕЛО ЯСЕН 

 

- Археологически недвижими културни ценности – с. Ясен 

 Праисторическо и антично селище, м. Унио Алба, единична културно-историческа 

ценност от национално значение;  

 Гробни съоръжения от късно-желязната епоха и Обект с неопределена функция от 

римската епоха  

- Архитектурно-строителни и художествени ценности на територията на с. Ясен 

 Църквата „Успение Богородично“ 

Храмът „Успение Богородично“ в село Ясен е построен през 1885 от руски майстори, целият 

от камък. Църквата е изписана от италианци през 1900 г. Заради голямо свлачище, църквата се 

руши. 

 Паметник на загиналите във войните /1912-1913 г., 1915-1918 г., 1944-1945/30  

Обобщена  информация за с. Ясен  

Общо регистрираните и декларирани недвижими културно-исторически ценности на 

територията на с. Ясен са 4 на брой. 

 2 регистрирани археологически паметника на културата; 

 1 категоризиран художествен паметник на културата; 

 1 военен паметник. 

МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ МАРШРУТИ 

 

Местоположението на община Ново село определя нейната принадлежност към 

европейския супра-регион на страните от Черноморския басейн, което е дефинирано в 

Националната концепция за пространствено развитие на България. Той е стратегически и 

граничен район в историческото си развитие – Дунавска граница на Римската империя, на 

Източно-римската империя/Византия, на Българската средновековна държава, на Османската 

империя. 

През територията на Северозападен район на планиране и в частност през тази на 

община Ново село, преминават Дунавският културен маршрут, Европейските пътища на 

еврейското наследство, Зеленият пояс – най-дългата хабитатна верига в Европа, Западният 

трансбалкански културен коридор. Съгласно НКПР районът е от особено значение за 
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обособяване на Дунавския лимес като световно наследство и за подготовката за включване в 

листата на ЮНЕСКО заедно с останалите европейски държави, през които протича река Дунав. 

Община Ново село попада в обхвата на обособен културен коридор по протежение на р. Дунав, 

който осигурява пряка връзка с Румъния и Сърбия.  

Културно-туристически маршрути за които има проведени проучвания за развитие 

на културни маршрути на трансгранично равнище са: 

 „Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния-България“, по 

проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически 

продукт“, Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.; 

 „Римски императори и Дунавски винен маршрут“ – сертифициран културен маршрут 

на Съвета на Европа от 2015 г.; 

На местно равнище могат да бъдат обособени локални тематични културни маршрути, които 

да допълват международните. Необходимо е разработването на цялостен културно-

туристически продукт, който да бъде обезпечен с необходимата инфраструктура. 

 

ЧИТАЛИЩА 

 

Читалищното дело има дълбоки корени в историята на селищата в Общината. На 

територията на Общината функционират 5 читалища: 

 с. Ново село – „Земеделец-1874”  

 с. Флорентин – „Пробуда-1925” 

 с. Ясен – „Изгрев-1925” 

 с. Неговановци –„Светлина-1928” 

 с. Винарово – „Зора-1927”  

Всичките те имат активна и многопосочна дейност.  

В с. Ново село има уреден етнографски музей, а към останалите читалища има 

съхранени етнографски сбирки. 

Читалищата все повече се налагат като центрове за осмисляне на свободното време чрез 

разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите насочени 

преди всичко в подкрепа на развитието на младите хора.  

За пълноценно прекарване на свободното време и превенция на асоциалното поведение 

много от децата на общината са организирани в различни дейности към НЧ „Земеделец-1874” 

с. Ново село в т.ч. в различни фолклорни групи, такива по информационни технологии и т.н. 
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Основна част от своята дейност Читалище „Земеделец-1874 г.“ реализира съвместно 

със учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които са и основни организатори на всички 

обществени събития в община Ново село. Всички празници и тържества се реализират в екип 

от двете институции като тези, свързани с отбелязването на Деня на славянската писменост и 

култура и Деня на будителите, се подготвят и изнасят от учениците на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

Ежегодно община Ново село заедно с читалищните ръководства подготвя културен 

календар,  който набелязва всички мероприятия, както на общинско ниво, така и по населени 

места, свързвани с предстоящите културните изяви с международен, национален, областен, 

общински и местен характер. Фолклорните състави НЧ „Земеделец-1874” с. Ново село, НЧ 

„Светлина-1928” с. Неговановци и НЧ „Пробуда – 1925” с. Флорентин традиционно участват 

във фолклорните фестивали в редица населени места в Сърбия, Румъния, Македония, Черна 

гора и др. Художествените състави на общината  регулярно участват и в провежданите на 

областно ниво международни фестивали за народни песни и танци. 

Всички читалища подготвят специални програми по случай 3-ти март - Националния 

празник на Република България, Деня на детето, Деня на Ботев и на героите, загинали за 

свободата на България, Деня на Европа и т.н.  

Отбелязват се и такива от регионален или местен характер, като „Трифон Зарезан“ - 

официален празник на общината, традиционните събори на всички населени места, Великден, 

всички по значими християнски празници както и много други. 

Всички тези мероприятия срещат подкрепата на общинското ръководство, а някои от 

тях и частично се финансират. 

 

2.8. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ  
 

Община Ново село разполага с добре изградена административна структура и 

притежава необходимия човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Плана за интегрирано 

развитие за периода 2021-2027 г. (фиг. 43). 
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Фигура 43 Структура на общинската администрация в община Ново село 

 

Общинската администрация е структурирана в дирекция „Обща администрация“, в т.ч. 

Отдел „Бюджет и финанси” и Отдел „Обслужване на населението“ и в дирекция 

„Специализирана администрация“ в т.ч Отдел „ТСУ и ЗНПБ“ и Отдел „Социални услуги в 

общността и канцелария“ , които подпомагат кмета в процеса на изпълнение на задълженията 

му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите 

лица. 

 Кметът и общинската администрация, като представители на органите на местно 

самоуправление, са натоварени със задачите и отговорностите по вземане на решения и 

изпълнение на различни дейности, свързани с процеса по изпълнението на местните и 

регионални политики за развитие. Решенията, които взимат представителите на местната 

власт, са свързани с: 

 Устройството и развитието на територията на общината и населените места в нея; 

 Общинските имущество, предприятия и финанси /данъци и такси/; 
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 Образованието на територията на общината; 

 Здравеопазването; 

 Културата /читалища, библиотеки, музей, паметници на културата, исторически 

паметници и др./; 

 Благоустрояването и комуналните дейности /водоснабдяване, канализация, 

електрификация, топлофикация, комуникации, инфраструктура, третиране на битови 

отпадъци и пр./; 

 Социалното подпомагане; 

 Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси на 

общината; 

 Развитието на спорта, отдиха и туризма с общинско значение. 

 

Пряко подчинени на кмета на общината при изпълнение на своите служебни 

задължения са: заместник-кметът на общината, двама кметове на кметство и двама кметски 

наместници, секретарят на общината, директорът на „Обща администрация“ иглавният 

счетоводител,  директорът на „Специализирана администрация“ и главният архитект. 

Органиграмата представяща функционирането на общинска администрация Ново село към 

настоящия момент е представена на фиг. 43. 

Техническите ресурси и капацитетът на общината при изпълнение на нейните функции 

са на добро ниво. Общината разполага с необходимото оборудване за целите на дейността си - 

компютри, принтери, скенери, телефони, правна и справочна литература, автомобили.  

 

Общински бюджет и финансов капацитет 

Основополагаща роля в икономическото развитие на общината има общинският 

бюджет и по-конкретно средствата, които са заложени в неговата приходна част. 

В процеса на съставяне на индикативен бюджет за следващите седем години са взети 

под внимание действащата към съответната година нормативна уредба (законова и 

подзаконова), регламентираща постъпленията в общинския бюджет, очакваните размери на 

бюджетните взаимоотношенията с ЦБ и размерът на трансферите. По своята същност 

приходите са пряко свързани с икономическото развитие и просперитет на общината. 

Общинската политика в бюджетната област е ориентирана към увеличаване приходите от 

общинско имущество и повишаване събираемостта на местните данъци и такси.  
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Данъчните приходи в бюджета се формират от данъците върху недвижимите имоти, 

върху превозните средства, при придобиване на имущество и патентния данък.  

Демографският профил на общината очертава тенденцията  за постоянно намаляване на 

данъчните приходи и следователно не е предвидено увеличение на постъпленията.  

Неданъчните приходи в бюджета се формират от общински такси, глоби, наеми от 

общинско имущество, от продажба на общинска собственост и др.   

Общинската собственост е един от най-важните ресурси, притежавани от Общината, 

който дава възможност за реализиране на нейната социално-икономическа политика. 

Общинската собственост представлява съвкупност от активи, чиято същност, стойност и 

количество, следва да бъдат определени от стратегическите решения, свързани с развитието на 

общината. Противното може да доведе до концентрирането на ресурс от недвижими имоти, 

които не съответстват на целите, които си поставя общината, и които биха представлявали 

финансово бреме. 

При формирането на политиката за управление на общинската собственост се отчита 

различния характер на имотите – публична общинска собственост и имотите – частна 

общинска собственост. 

  Разходна част. Важна управленска функция на местната власт в сферата на 

бюджетната политика е разумното, ефективно и целенасочено разходване на средствата, 

акумулирани в бюджета на общината. С тези средства се осъществява издръжката и 

нормалното функциониране на социалните дейности и благоустройствените мероприятия, към 

които общината има непосредствени ангажименти – образование, здравеопазване, култура, 

улично осветление, чистота на населените места, ремонти на социални обекти и др. Вследствие 

на ежегодното нарастване на бюджетните разходи за издръжката на  дейности със социален, 

благоустройствен характер, поддържане на чистота и опазване на околната среда, 

възможностите на общинския бюджет да генерира по-висок размер на собствени средства за 

инвестиции са ограничени. Решенията на този проблем се търсят в осигуряването на финансов 

ресурс от алтернативни източници – финансиране от програми за трансгранично 

сътрудничество, национални и европейски програми, банкови кредити, безлихвени заеми и др.           

Отчетът  за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г. показва следното:   

Началният план по бюджета на община Ново село за 2020 г. е в размер на 4 341 827,00 лв., а 

индикативният разчет за сметките за средствата от Европейския съюз - 1 768 506,00 лв.  
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На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. е в 

размер на 3 640 062,00 лв., в т.ч. - за държавни дейности - 2 569 513,00 лв.  и за местни дейности 

- 1 070 549,00 лв.   

Обобщеното разпределение на изпълнението на разходната част на бюджета е както следва: 

 Заплати  и осигурителни вноски - 2 616 945,00 лв.  

 Издръжка – 654 057,00 лв.  

 Субсидии - 134682,00 лв. 

 Данъци, чл. внос, стипендии – 61715,00 лв.  

 Капиталови разходи -172 663,00 лв.  

 

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

Приходната част на Бюджет 2020 г. е формирана на база собствени приходи на 

общината и бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет.  

За 2020 г. са определени бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет – 

субсидии за държавно делегирани дейности. Собствените приходи са формирани съобразно 

действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в 

структурата на приходната част на общинския бюджет са включени средства от данъци, такси, 

разпореждане с имущество, глоби, лихви, неустойки, помощи и дарения от страната и чужбина 

и други постъпления. 

Приходи за делегирани от държавата дейности 

Бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет са в размер на 2 899 948,00 лв. 

От тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 2 528 267,00 лв. целеви 

трансфери в размер на 333 888,00 лв., субсидии за междуселищни пътнически превози  в размер 

на 4062,00 лв., компенсации за безплатни или намалени цени пътувания 4020,00 лв. и  

компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. – 29711,00 лв.  

Получените трансфери са в размер на 43044,00 лв.  

Приходи за общински дейности 
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В бюджета на община Ново село за 2020 г. са били планирани собствени приходи общо 

в размер на 498152,00 лв. Отчетът към 31.12.2020 г е за 415 885,00 лв. През 2020 г. е повишен 

размерът на местните приходи /приход от наем на земя/ в размер на 78597,12 лв.  – с 59391,57 

лв. повече от 2019 г. /19205,55 лв./ 

Завишение на приходите се наблюдава при платените наказателни лихви за данъци и 

глоби -7724,00 лв., с 4196 лв.  повече спрямо 2019 г. /3165,00 лв./ 

1/ Данъчни приходи  

Община Ново село администрира и събира приходи от данък върху недвижими имоти, 

данък върху превозни средства и данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден 

начин. 

В бюджета на община Ново село за 2020 г са били планирани данъчни приходи общи в 

размер на 251 802,00 лв. Отчетът към 31.12.2020 г, е 152021,00 лв. /при събрани  през 2019 г - 

157 701,00 лв./. 

Изпълнението на заложения план е 60%. 

2/ Неданъчни приходи  

Неданъчните приходи включват приходи и доходи, общински такси, постъпления от 

продажби на нефинансови активи, помощи и дарения от страната,  глоби, санкции и 

наказателни лихви и други приходи. 

Общото изпълнение на неданъчните приходи за отчетния период е в размер на 

263864,00 лв. /при отчетени през 2019 г, -193266,00 лв./ 

Изпълнението на заложения план от 246350,00 лв. е 107%. 

3/ Бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет са в размер на 900 172,00 лв. 

от които обща изравнителна субсидия – 340200,00 лв., целеви трансфери за капиталови разходи 

- 199 900,00 лв., преведени допълнителни трансфери по ПМС № 352 на Министерски съвет от 

10.12.2020 г.  –  в размер на 352 872 лв.,   възстановени разходи във връзка с осигуряване на 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19  

на стойност 4700,00 лв. и преведени допълнителни трансфери  по ПМС № 160 от 24.07.2020 г. 
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за  „Изграждане на паметник на загиналите през Втората световна война в с. Ново село.“ на 

стойност 2500,00 лв. 

4/ Трансфери в размер на 196 270,00 лв., в т.ч.: 

 Получени трансфери - 270842,00 лв.   

 Предоставени трансфери  /-/  104251,00 лв.   

 Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 

29679,00 лв. 

5/ Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз /-/ в размер на 58056,00 лв.   

6/ Наличността по сметки към 31.12.2020 г. е в размер на 1 603 922,00 лв. и е 

разпределена както следва: 

 Държавни средства - 413 413,00 лв.  

 Местни средства -1 190 509,00 лв.   

 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

Разходите за местни дейности са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни 

приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходен 

остатък. Началният план на разходите  на община Ново село за 2020 г. е бил за 4 341 827,00 

лв., от които за държавни делегирани дейности - 2 496 641,00 лв., за местни дейности -

1 824 754,00 лв., и за дофинансиране 20432,00 лв. 

Отчетът на общината към 31.12.2020 г. е в размер на 3 640 062,00 лв., в т.ч. за делегирани 

дейности от държавата - 2 565 513,00 лв., за местни дейности - 1 037 857,00 лв., и за 

дофинансиране - 32 692,00 лв.  

1/ Функция „ Общи държавни служби“ 

Отчетените разходи в тази функция разходи към  31.12.2020 г. са в размер на 718 061 

лв.   

2/ Функция „ Отбрана и сигурност“ 
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Отчетените разходи в тази функция към 31.12.2020 г. са в размер на 116 051,00 лв. 

разходи. 

3/ Функция „Образование“ 

Общите разходи във функция „Образование“ към 31.12.2020 г, са в размер 968 524,00 

лв. и осигуряват финансирането на делегираните от държавата дейности и местни дейности на 

детската градина и училището на територията на общината, както и организирането на 

транспорта на децата до учебните заведения. 

4/ Функция „Здравеопазване“ 

Общите отчетени разходи към 31.12.2020 г. са в размер на 26 841,00 лв. за делегирани 

от държавата дейности и са разпределени за работни заплати, осигурителни вноски и издръжка.                

5/ Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

    Отчетът на разходите към 31.12.2020 г. за социално осигуряване, подпомагане и 

грижи е в размер на 1 285 469,00 лв. ,от които 837 875 лв.  за делегирани от държавата дейности  

и 447 594,00 лв. за местни дейности.   

6/ Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ 

  Разходваните местни средства във функцията са в размер на 197 925,00 лв.   

7/Функция „Почивно дело ,култура ,религиозни дейности“ 

Отчетът на разходите към 31.12.2020 г. за култура, спорт и обредни дейности е в размер 

на 151 466,00 лв., от които 125 280,00 лв. за делегирани от държавата дейности и 25 700,00 лв. 

за местни дейности.  

8/ Функция „Икономически дейности и услуги“ 

Отчетените разходи към 31.12.2020 г. са в размер на 175725,00 лв., а отчетените разходи 

за финансиране на капиталовата програма са 42733,00 лв.  

Общината приключва 2020 г. без просрочени задължения и през същата година община 

Ново село няма и не е обслужвала общински дълг. 
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От всичко гореизложено може да се заключи, че Община Ново село използва разумно и 

ефективно всички бюджетни и извънбюджетни средства, за реализиране на заложените 

стратегически приоритети и цели за развитие на общината. 

Успоредно с изпълнението на бюджета на общината, е целесъобразно да се проследят 

тенденциите на приходите и разходите по различните национални и оперативни програми. 

 

През последните години бяха разработени редица проекти, с които общината 

кандидатства по Програмата за развитие на селските райони и различните Оперативни 

програми, и които впоследствие бяха финансирани. Сред най-значимите са показни на табл. 

27. 

 

Таблица 27 Изпълнени проекти в община Ново село (Източник: Общинска администрация) 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

ОБЩА 

СТОЙНОСТ 

НА 

ПРОЕКТА 

ИЗТОЧНИЦИ 

НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

1. „ Реконструкция, ремонт 

и оборудване на Детска 

градина „ Академик 

Стефан Младенов“ в ПИ 

с идентификатор 

52180.900.291, с. Ново 

село, община Ново село 

496 991,00 ДФ”Земеделие” Създаване на модернизирано детско 

образователно заведение,отговарящо на 

изискванията за енергийна 

ефективност,комфорт,безопасност и  

европейски стандарт на живот . 

2. „Почистване,озеленяване 

и изграждане на кът за 

отдих и  игри в с. 

Флорентин, общ. Ново 

село” 

9 913,00 ПУДОС Реализацията на проекта ще повиши 

качеството на естетическата стойност на 

архитектурната среда за постигане на 

хармония между съвременен облик и 

стандарт на обитаване и функционалност 

на зелените площи.. 

3 „Детски кът-зелена 

приказка с. 

Неговановци”, общ. Ново 

село 

9 970,00 ПУДОС Реализацията на проекта ще повиши 

качеството на естетическата стойност на 

архитектурната среда за постигане на 

хармония между съвременен облик и 

стандарт на обитаване и функционалност 

на зелените площи. 

Зелена зона за отдих и социално 

включване на населнието  от общността. 

4 Почистване,озеленяване 

и изграждане на кът за 

отдих в  с.Ново село   

3 000,00 Екообщина/Френс

ко посолство 

Повишаване на екологичното 

самосъзнание 

Изграждане на позитивно отношение към 

природата и опазване на околната среда 

Създаване на място за  социални контакти 

Повишена атрактивност на селото за 

жителите и гостите. 
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5 ПOMOЩ ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТ 

490 111,23 Оперативна 

програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-

2020 и процедура 

„Независим 

живот“ 

Основната цел при изпълнението на 

проекта е подобряване качеството на 

живот, преодоляване на социалната 

изолация и предоставяне на услуги в 

домашна среда за хора, които са в 

частична или пълна невъзможност за 

самообслужване в община Ново село, чрез 

осигуряване на постоянна и качествена 

грижа за задоволяване на основните им 

жизнени и социални потребности, както и 

предоставяне на възможност за връщане 

на пазара на труда на лица, полагащи 

грижи за близките си с увреждания. 

6 „Осигуряване на топъл 

обяд в община Ново село, 

обл. Видин” 

173 964,71 АГЕНЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА ЗА 

ХРАНИ И/ИЛИ 

ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 

Проектното предложение е насочено към 

надграждането и ефективното развитие на 

социалните услуги  в община Ново село с 

основна цел подобряване качеството на 

живот на уязвимите групи в общината, 

при които се създават рискови фактори от 

социално изключване.  

7 „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

485 274,53 МИНИСТЕРСТВО 

НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

„ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА 

„НАУКА И  

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“  

Осигуряване на достъп до образование и 

обучение.  

8 „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. 

ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

220 441,83 МИНИСТЕРСТВО 

НА ТРУДА И 

СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

„ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА 

„НАУКА И  

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“  

Осигуряване на достъп до образование и 

обучение.  

 

Проектите в процес на изпълнение са показани на табл. 28.  
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Таблица 28 Проекти в процес на изпълнение от община Ново село (Източник: Общинска администрация) 

№ Наименование на проекта Начало Обща стойност 
Продължителност 

(месеци) 

1 

„Изграждане, оборудване и 

обзавеждане на спортна 

инфраструктура с. Неговановци, общ. 

Ново село, обл. Видин.“ 

7.5.2019 97 254,54 36 

2 

"Рехабилитация и реконструкция на 

улици, част от уличната мрежа в с. Ново 

село, с. Флорентин, с. Неговановци и с. 

Винарово,  общ. Ново село” 

7.5.2019 1 160 633,37 36 

3 

„3.1 - Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община 

Ново село“ 

1.1.2021 17 226,00 4 

 

Община Ново село е малка и финансовият й капацитет и възможности за съфинансиране 

на проекти, както и за самостоятелното осъществяване на дейностите, заложени в ПИРО 2021-

2027 г., са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в 

общинския бюджет. В бюджета на общината няма предвидени средства за разработване, 

управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ПИРО. 

За изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. следва да се търсят източници на средства извън 

общинския бюджет – европейски и национални програми, програми за трансгранично 

сътрудничество и други финансови инструменти. Други възможности за осигуряване на 

финансиране на проекти са кредитните възможности от фонд „ФЛАГ”, краткосрочните 

банкови заеми, целевите субсидии и помощите от държавния бюджет. 

Не на последно място вариант за финансиране и изпълнение на публични проекти и 

дейности е публично-частното партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и 

механизми вече са нормативно уредени със Закона за публично-частното партньорство. 

За изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. от изключителна важност са и частните проекти 

и инвестиции на местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряването на 

социално-икономическия профил на общината и за съживяването на района. 
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2.9. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
 

Заключения от  

Анализа 

на районите 

Заключения от социално- 

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръз

ка/ Извод 

ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ 

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; Коефициентът на 

раждаемост е по-висок от 

средния за страната, но нивата 

на смъртност са много по-

високи от средните за страната; 

Отрицателен естествен и 

механичен прираст. 

Общината се 

отличава с по-

влошени 

характеристики от 

тези на национално 

ниво. 

Намаляване на дела на 

населението в 

трудоспособна възраст. 

Намалява делът на 

населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината се 

отличава със същата 

характеристика като 

на национално 

ниво. 

Териториалното 

разположение на 

населението е предимно в 

градовете – 73,5% 

Населението в общината е 

изцяло селско (100%) 

На територията на 

общината няма 

селища от градски 

тип, но отново се 

наблюдава 

концентрация на 

население основно в 

рамките на 

населените места. 

Изчерпан демографски 

потенциал на селата, които 

до неотдавна са били 

източник на миграция към 

градовете. 

Изчерпан демографски 

потенциал на селата, които 

до неотдавна са били 

източник на миграция към 

града. 

Общината е със 

същата 

характеристика като 

на национално 

ниво. 

ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА 

Коефициентът на 

безработица нараства. 
Коефициентът на 

безработица намалява. 

Показателят е под 

средните нива за 

област Видин и под 

тези за страната. 

Заетостта на населението в 

най- активна възраст (15–64 

години) бележи съществен 

ръст на национално ниво в 

периода 2014- 2017 г. 

Отчетена е тенденцията за 

намаляване на броя на 

заетите в местната 

икономика. 

Общината не следва 

тенденциите на 

национално ниво. 
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Коефициентът на 

безработица намалява. 

Коефициентът на 

безработица има 

колеблив характер. В 

периода 2015-2017 г. 

бележи спад, но след това 

отново се покачва. 

Характеристиката 

на общината се 

различава от тази на 

национално ниво. 

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 

класифицирани като: силно 

урбанизирани (централни), 

средно урбанизирани 

(междинни) (при които над 

50% от населението е в 

населени места от 5 до 50 

хил. жит. или общините са с 

център град от 5 до 50 хил. 

жит. Такива са 95 общини с 

центрове средни и малки 

градове ) и слабо 

урбанизирани (периферни). 

Община Ново село се 

характеризира, като слабо 

урбанизирана и периферна 

община 

На територията на 

общината няма 

селища от градски 

тип, което я определя 

като слабо 

урбанизирана 

В Анализа на районите са 

определени агломерационни 

образувания по дадени 

критерии. 

В проекта за ИТСР на 

Северозападен регион 

община Ново село не попада 

в агломерационен ареал. 

 

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от 

населението нараства 

На ниво „община“ не се 

поддържа информация за 

БВП, но за област Видин 

показателят нараства.  

Общината с 

влошени показатели 

в сравнение с тези 

на национално ниво. 

Най-голям брой МСП са в 

групата на 

микропредприятията (от 0 до 

9 заети), достигат 92.47% 

(2017 г.) от общия брой 

предприятия в нефинансовия 

сектор, следвани от втората 

група (от 10 до 49 заети). 

Микропредприятията в 

общината достигат почти 90% 

от всички в нефинансовия 

сектор. 

Общината е със 

същата 

характеристика като 

на национално ниво. 
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Атрактивността на българския 

туризъм се формира от 

културно- историческо 

наследство, природни 

ценности, разнообразни 

пейзажи, качествени услуги и 

добра свързаност/достъпност. 

Община Ново село притежава 

културни ценности, които могат 

да се използват за развитие на 

туризма; притежава чиста 

околна среда. 

Общината 

притежава 

характеристики, 

определени в 

Анализа на 

районите за 

развитие на туризма 

и би могла да ги 

развива в 

партньорство със 

съседните общини. 

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 

общината са достатъчни, за да 

обхванат всички деца от 

общината, но броят им 

намалява. 

По отношение на 

местата в детските 

градини, общината 

е с по-добри 

характеристики от 

националното 

ниво. 

Броят на учениците в 

страната намалява ежегодно 

с близо 1,5%. Закриват се 

училища, предимно в 

малките населени места. 

Броят на учениците намалява 

през годините. 

Общината е със 

сходна 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Въпреки че се наблюдава 

макар и символично 

намаляване на дела на 

преждевременно напускащите 

училище, все още този дял е 

твърде висок - 2,96%. 

За учебната 2019-2020 г. делът 

на преждевременно 

напусналите училище е около 

15 %. 

Общината с 

влошени показатели 

в сравнение с тези 

на национално ниво. 

Увеличаващи се разходи в 

сферата на социалното 

осигуряване, подпомагане и 

грижа. 

Увеличава се делът на 

подпомаганите лица в 

общината, както и 

разходите за тях. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Неравномерното 

териториално 

разпределение на мрежата 

от социални услуги по 

общини, неподходящата 

материална база.  

Повечето социални услуги в 

общината са достатъчни за 

задоволяване на нуждите на 

местното населението. 

Наблюдава се нарастващ 

интерес към социалните 

домове на територията на 

общината. 

Общината е със 

сходни 

характеристики 

като националното 

ниво. 

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
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Насърчаването на 

интермодалността, като 

възможност за прехвърляне на 

товари към по-

екологосъобразните видове 

транспорт, е една от основните 

мерки за устойчиво и 

балансирано развитие на 

транспортната система. 

- - 

В национален план 

електроенергийната мрежа е 

добре развита и всички 

населени места са 

електроснабдени. 

Електроенергийната мрежа в 

общината има достатъчно 

капацитет за поемане на 

допълнителни консуматори. 

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. 

На територията на община 

Ново село няма мрежа за 

газифициране 

Необходимо е 

развитие в тази 

посока 

Нарастване на участието на 

ВЕИ в енергийния баланс на 

страната. Новият акцент в 

използването на ВЕИ е да се 

насочи към децентрализирано 

производство на енергия от 

ВИ, предимно за собствени 

нужди и присъединяване към 

мрежите с по- ниско 

напрежение, което ще намали 

и разходите за пренос. 

Използването на ВЕИ е слабо 

застъпено в община Ново село. 

Изводите и 

препоръките, 

направени в 

Анализа на 

районите, са 

валидни и за община 

Ново село 

Често срещан е проблема с 

„режим на водоснабдяване“, 

който силно влошава 

качеството на живот на 

населението. 

В община Ново село има 

изградена външна и вътрешна 

водоснабдителна система, 

която е в непосредствена 

зависимост от стабилността 

на електропреносната мрежа 

Общината е със 

сходни 

характеристики 

спрямо 

националното 

ниво. 

Изключително високо ниво на 

загуби на вода (средно около 

60%) 

Загубите на вода са средно 

около 60 %  за последните 

години. 

Общината е със 

сходни 

характеристики 

спрямо 

националното 

ниво. 
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Значително по-големите 

количества образувани 

отпадъци на човек в България 

в сравнение с ЕС, ниската 

степен на рециклиране на 

битовите отпадъци. 

Наблюдава се повишение в 

образуваните отпадъци.  

Общината е със 

сходни 

характеристики като 

националното ниво 

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. 

Община Ново село няма 

промишлено замърсяване на 

атмосферния въздух 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

тази на национално 

ниво. 

Подобрява се качеството на 

повърхностните води в 

страната 

Състоянието на 

повърхностните води в 

общината е добро. 

Общината е със 

същата 

характеристика 

като на национално 

ниво. 

Нивата на шум в по-голямата 

част от изследваните 

пунктове надвишава 

граничните стойности за 

съответните населени 

територии. 

На територията на община 

Ново село няма шумови 

източници извън утвърдените 

норми. 

Общината е с по-

добра 

характеристика от 

тази на национално 

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 има потенциал да 

привлича все повече средства 

от ЕСИФ, което показва и 

повишаването на капацитета 

ѝ. 

Изводите, направени 

в Анализа на 

районите, са валидни 

и за община Ново 

село. 

Силна зависимост от 

европейските фондове и 

помощи и несъобразяването 

им с местния потенциал.  

Проектите, които се 

реализират от Общината, 

почиват на задълбочени 

анализи на местните 

потребности и целят 

повишаване качеството на 

живот на жителите на Ново 

село. 

Изводите, направени 

в Анализа на 

районите, не са 

валидни за община 

Ново село. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В АНАЛИЗА 
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НА РАЙОНИТЕ 

Развитието на икономиката, чрез създаване на 

високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

инфраструктура, е заложено във всички райони. Това обхваща 

изграждане на подходяща научна и иновационна инфраструктура, 

изследователски центрове за върхови технологии, центрове за 

технологичен трансфер и технологични паркове. Заявките са за 

всички съставни области в Северозападен район, където е 

концентрирано нискообразовано население и най-малко население 

с висше образование.  
Всички предложения 

са отчетени при 

изготвянето на 

ПИРО Ново село 

2021-2027 г. 

Изграждане на три тунела под Стара планина (Петрохан) 

Грижата за възрастното население логично е изведена като 

приоритет в Северозападния район, но тази тема присъства и в 

останалите райони, поради застаряващото население в страната. 

В Северозападния район се предвижда реализиране на 

интегрирани териториални проекти за превенция на 

наводненията от реки и водни съоръжения и защита на 

населението. 

 

 

2.10. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО 

ИМАТ ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ 
 

Северозападният район на ниво 2 е ясно диференциран в пространствено отношение. 

Територията му се развива по две оси (по протежение на транспортен коридор №4), свързващи 

Видин, Враца и Монтана от една страна и Плевен и Ловеч – от друга. Близостта на района с 

Югозападния район е географски предопределен. Силното влияние на демографския и 

стопански център на България град София измества Плевен в ролята му на регионален център.  

Моделът „умерен полицентризъм” е избраният модел на урбанистично развитие за 

остатъчния срок на действие на НКПР до 2025 г. В него община Ново село попада под 

влиянието на столицата – гр. София. В Западна България, милионният град от 1-во ниво – 

София, доминира над средните градове от 3-то ниво Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, 

Монтана и Видин. 

Община Ново село попада в обхвата на оста Видин – Враца – Монтана – София. (фиг. 

44). 
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Фигура 44 Урбанистичен модел „Умерен полицентризъм“ (по Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 

Най-близкият до общинския център голям град Видин обслужва не само собствената си 

територия, но и тази на съседни общини. Поради идентифицираните сходни проблеми на 

общините от ниво 5 на НКПР могат да се поставят и потенциални възможности за коопериране 

с други / съседни общини (включително извън границите на страната) за изпълнение на 

съвместни проекти (фиг. 45 и фиг. 46).  
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Фигура 45 Центрове и оси на урбанистично развитие (по Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 

 

Фигура 46 Пространствени връзки със съседните държави (по Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г., актуализация 2019 г.) 
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Подходящи направления за съвместно сътрудничество и коопериране на община Ново село, 

идентифицирани в процеса на изготвяне на ПИРО са следните:  

 Направление „Северозападна България“ със съседните общини 

Тук се включват проекти с общините по оста Видин – Белоградчик, Видин – Кула, 

Видин – Брегово. Потенциални проекти в това направление могат да бъда свързани с опазване 

на природата, културно-историческото наследство, за развитие на земеделието, насърчване на 

туризма и иновациите в тези дйесноти. Осъществяването на съвместни проекти и инициативи 

между периферните общини и общините от по-високо йерархично ниво може да подобри 

качеството на живот и работната среда, достъпа до основните услуги и да създаде нови 

възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие на най-

бедния район в ЕС. 

 Направление „Трансгранична България – Сърбия и България – Румъния“ 

Потенциалите за развитие в това направление включва коопериране с общини, 

институции и организации от Сърбия (Неготин) и Румъния (Калафат) за трансфер на иновации, 

обмен на добри практики в различни сфери – земеделие и агробизнес, социални и здравни 

услуги, интегрирането в образованието и социалния живот на уязвими и социално изключени 

групи. В допълнение към тях могат да се включат и проекти, свързани с развитието на 

трансграничен културен туризъм. Главната цел на трансграничните проекти е приобщаването 

на общините и областите в общоевропейския Дунавски регион и развитие на трансгранични 

партньорства и евро региони. Потенциал за развитие имат проекти дейности за опазване на 

биоразнообразието, водите, почвите, стимулиране на икономическото развитие, 

междукултурен обмен и устойчив туризъм. 

 

2.11. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С 

РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 

Община Ново село притежава значителен потенциал за развитие на културно-

познавателния и селски туризъм. Благоприятното географско положение на територията, 

близостта до Република Сърбия и Румъния, посредством Трансевропейски коридор №4 и №7. 

създава предпоставки за привличането и на чуждестранни туристи на територията на 

общината. Прогнозният туристопоток, който може да генерира общината, в радиус от 100 km, 
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включва следните по-големи български градове: Видин, Лом, а от съседните на България 

държави – Крайова, Неготин и Зайчар.  

Към момента не са заложени големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение на територията на общината.  

 

2.12. SWOT АНАЛИЗ 
 

Силни страни Слаби страни 

Благоприятно географско положение и 

близост до областния административен 

център както и Дунав мост 2.  

Общината е ситуирана далеч от основни пътни 

артерии в слабо развит в икономическо 

отношение регион с неблагоприятна 

инвестиционна среда (нисък дял на инвестиции) 

и ниска конкурентоспособност (слабо развит 

частен сектор, респ. липса на предприемачество 

в сектора на малкия и среден бизнес). 

Чиста околна среда предпоставка за 

развитие на екологично чисто земеделие 

Относително влошено състояние на 

междуселищната и селищната транспортната 

инфраструктура 

Благоприятни агро-климатични условия, 

плодородна земеделска земя, както и 

традиции в селскостопанското 

производство 

Наблюдава се демографска криза – влошена 

възрастова структура на населението, 

отрицателен естествен и механичен прираст. 

Наличие на природни и забележителности 

и богато културно-историческо 

наследство, създаващи условия за туризъм 

Неблагоприятни икономически показатели по 

отношение населението - висока нива на 

безработица, ниски доходи и жизнен стандарт; 

Наличие на добре развита водоснабдителна 

мрежа, телекомуникационна 

инфраструктура. Всички населени места на 

територията на общината са 

електрифицирани. 

Липсва адекватно изградена канализационна 

мрежа и пречиствателни станции за отпадни 

води 

Добре развита селищна мрежа Влошен достъп до основни социални услуги - 

липса на център за спешна медицинска помощ и 

слабо развита доболнична медицинска помощ, 

липса на аптечна мрежа, достъп до средни и 

висши учебни заведения на територията на 

общината. 

Добре развита социална инфраструктура 

(детски и социални заведения) 

Дисбаланс по отношение на квалифицираната и 

неквалифицираната работна сила. Наблюдава се 

дефицит на хора със специфични професионална 

квалификация и умения. 
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Ниска престъпност и липса на 

междуетническо напрежение 

Недостатъчно оползотворяване на потенциала на 

природното и културното наследство на 

общината за целите на туризма 

Установени добри трансгранични връзки 

със съседни региони от Сърбия и Румъния 

Липса на достатъчна настанителна база за 

настаняване на туристи 

 Недостатъчно усвоен потенциал за развитие на 

земеделието съчетан с наличие на значителни 

площи пустеещи земи. Висока степен на 

раздробеност на земеделските площи. 

Възможности Заплахи 

Развитие на екологично чисто земеделие и 

създаване на местни марки продукти. 

Развитие на рибно стопанство; 

 

Влошаване на Демографската криза, което да 

доведе до обезлюдяване на населените места. 

Създаване на местни туристически 

продукти и туристически атракции. 

Развитие на различните форми на туризъм 

и на дейности, обслужващи туризма. 

Създаване на общи и комбиниране на 

съществуващи туристически пакети със 

съседни общини. 

Задълбочаване на процеса по влошаване на 

икономически показатели касаещи населението - 

висока нива на безработица, ниски доходи и 

жизнен стандарт; 

Подобряване на усвояемостта от 

европейски фондове и други финансови 

инструменти, чрез повишаване на 

капацитета на общинската администрация, 

гражданското общество и/или чрез 

аутсорсване и привличане на външна 

експертиза. 

Недостатъчен програмен и административен 

капацитет, респективно липса на експертиза за 

участие в цялостния процес на усвояване на 

средствата от ЕС; 

Трансгранично сътрудничество с цел 

реализация на съвместни проекти в 

различни тематични направления.  

Тенденция към поддържане на ниско 

образователното равнище сред местното 

население. 

 Проблеми при стартирането на новия Програмен 

период – липса на възможности за 

кандидатстване по проекти за БФП и на проектна 

готовност   
Невъзможност да бъдат привлечени местни или 

чуждестранни инвеститори. 

 Влошена общоикономическа ситуация 

вследствие на кризата, причинена от пандемията 

от COVID-19 
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III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 
 

3.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ 
 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Ново село съответства на изискванията 

на „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие 

на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и на постановките на Закона за 

регионално развитие за съдържанието на плановете за интегрирано развитие на община, както 

и на основните законови актове в сферите за устройство на територията, опазване на околната 

среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с действащата нормативна уредба на 

национално, регионално и местно ниво и с постановките на кохезионна политика на ЕС за 

периода 2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част от пакета стратегически и 

планови документи, характеризиращи социално-икономическото и пространствено развитие 

на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г. 

При формулирането на стратегическата рамка на община Ново село са взети под 

внимание изготвените социално-икономически и SWOT анализи, проведеното анкетно 

проучване сред местните жители, отчетени са текущото състояние, идентифицираните 

проблеми и бъдещият потенциал за развитие на общината. Стратегическите формулировки в 

настоящия документ кореспондират с Общия устройствен план (ОУП) и всички действащи 

стратегически, финансови, технически и нормативни документи на общината. 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със следните принципи 

за стратегическо планиране на местното развитие: 

1. Обвързаност на планираните мерки помежду си за съвместно подобряване на 

местното развитие; 

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти 

в областта на регионалната политика на ЕС; 

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; 

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и 

местно развитие; 
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5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо 

променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията; 

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. 

Стратегическата рамка на община Ново село се състои от визия, стратегически цели, 

приоритети и мерки. Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния 

потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. 

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на по-

високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на общината. 

Целите на плана отразяват местните потенциали за развитие и се съсредоточават върху 

решаването на конкретните проблеми на общината. 

Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са в съответствие с предвижданията на НКПР и 

други секторни политики, като произтичат логически от изводите, извършени в аналитичната 

част на плана и се фокусират върху конкурентните предимства на територията. 

Реализирането на стратегическата рамка на документа следва да се извърши 

посредством изпълнението на Програмата за реализация, която ще обхване предвиден пакет 

от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни 

проекти. 

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. Основните структурни елементи на програмата са мерките и 

проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, 

обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление 

и предвиден синергичен ефект.  
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Следва да се има предвид, че всички планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, заложени или произтичащи от ПИРО  на община Ново село за периода 2021 

– 2027 г., попадащи в обхвата на Приложения № 1 и №2 на ЗООС или извън тях, и 

попадащи под разпоредите на чл. 31 от ЗБР, могат да бъдат одобрени само след 

положително решение / становище по ОВОС/ЕО/ОС или решение за преценяван на 

необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, с което е преценено да не се извършва 

ОВОС/ЕО, и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с 

условията, изискванията и мерките, разписани в решението / становището.  

 

Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от дейности, подлежащи на 

финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от 

различни оперативни програми или от други източници. В допълнение, са идентифицирани 

мерки, за чието изпълнение не е необходим финансов ресурс. 

Стратегическата рамка на община Ново село се състои от визия, 4 стратегически 

цели, 6 приоритета и 28 специфични мерки. 
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Фигура 47 Стратегическата рамка на община Ново село 
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3.2. ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА 
 

Визията, целите и приоритетите в стратегическата част на ПИРО са дефинирани в 

съответствие с предвижданията на НСРР (2012-2022), АНКПР (2013–2025), Националната 

програма за развитие „България 2030“ и други релевантни секторни стратегии. В допълнение 

към тези стратегически документи, ПИРО Ново село е рамкиран от Интегрирана териториална 

стратегия за развитие на Северозападния регион за периода 2021-2027 г. Същината на избрания 

подход е променен фокус към подкрепа на територии с интегрирани териториални инвестиции 

за сметка на инвестиции към определени сектори. 

Визията за развитието на община Ново село за периода 2021 – 2027 г. отразява 

синтезирано представата на жителите на общината за желаното бъдещо състояние на 

стопанството, физическата среда и обществените отношения. Визията е формулирана в 

резултат проведено анкетно проучване сред жители на общината, фокус групи с представители 

на различни местни организации и широка публична дискусия със заинтересованите страни. 

Така визията от една страна отразява прецизирано потребностите на хората за развитие на 

ключовите социално-икономически дейности в общината, а от друга – желанието на 

населението за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. По този начин 

формулираната визия очертава стратегическите цели и приоритетите  за развитие на общината. 

 

3.3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Визията на община Ново село е съобразена със специфичния потенциал на територията 

и характеризира насоките за бъдещото ѝ развитие. При дефинирането на визията са спазени 

принципите тя да отразява перспективите пред регионалното и пространственото развитие на 

територията на общината на основата на икономическите и социалните фактори и да отчита 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии. 

 

Постигането на визията за развитие на община Ново село, следва да се реализира 

посредством изпълнението на йерархично структурирани стратегически цели, приоритети, 

Ново село – община, фокусирана върху подобряване на качеството и стандарта на 

живот на населението, с устойчиво развиваща се икономика, базирана на местния 

природноресурсен потенциал и привлечени инвестиции в сферата на земеделието и 

туризма. 
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мерки, дейности и конкретни проекти. Тяхното разработване е извършено при отчитане на 

установените в аналитичната част на ПИРО потребности на местното население. 

В резултат на планираната Визия са определени следните стратегически цели, които 

показват посоката за развитие и времевия хоризонт в основните проблемни области – социална 

сфера, икономическо развитие, образование, инфраструктура, околна среда. Получените 

резултати от анализа на социално-икономическото развитие и SWOT-анализа, 

идентифицираха конкретните проблеми в целевата територия и подчертаха потенциалите и 

възможностите за развитие на община Ново село за периода 2021-2017 г.   

 

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Стратегическите цели в ПИРО Ново село имат ясен фокус към осъществяване на 

визията и отразяват конкретната териториална специфика на общината. Целите са съобразени 

с ролята и функцията на ПИРО като инструмент за регионално развитие, отразяващ 

действителните нужди на местната общност. Така формулираните стратегически цели избягват 

прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по 

време на тяхното реализиране.  

Съгласно методическите указания е планирана и система от индикатори за наблюдение 

на плана, която осигурява механизъм за измерване и мониторинг на степента на тяхното 

изпълнение. Стратегическият документ има за задача да фокусира управленските процеси и да 

заложи рамката за използването на наличните ресурси по начин, че общината да подобри 

социално-икономическата си жизнеспособност, да намали изоставането си в икономически 

аспект и да създаде условия за подобряване на качеството на живот на местното население. 

За постигане на формулираната визия за развитие на община Ново село, са дефинирани 

следните четири стратегически цели на развитието на територията на общината за периода 

2021–2027 г.: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1  

ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, БАЗИРАН НА 

МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ, ОСИГУРЯВАЩ ПРОСПЕРИТЕТ НА 

ЖИТЕЛИТЕ И ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
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ПРОСТРАНСТВЕНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНАТА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И 

НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ИНТЕЛИГЕНТНО 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ  

Фигура 48 Стратегически цели на ПИРО Ново село 

3.4.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ, БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ, ОСИГУРЯВАЩ 

ПРОСПЕРИТЕТ НА ЖИТЕЛИТЕ И ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ 

  

Стратегическата цел е насочена към създаването на благоприятна среда за балансирано 

икономическо развитие в община Ново село на основата на местната идентичност и 

потенциали за развитие на територията. Отчитайки резултатите от анализа на състоянието на 

местната икономика, стигаме до извода, че в периода 2021–2027 г. общината следва да се 

съсредоточи върху реализацията на мерки в областта на приоритетни за територията 

икономически дейности, притежаващи потенциал за развитие. 

Формулираната цел съответства на отчетената необходимост от преодоляване на 

проблемите в местното икономическо развитие и подобряване стойностите на основните 

икономически показатели. Стратегическата цел дефинира необходимостта от повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика, чрез създаване на условия за насърчаване на 

местния бизнес и привличането на инвестиции. Приоритетните направления в тази 

стратегическа цел са насочени към развитие на модерно селско стопанство, преработвателна 

промишленост и туризъм. В програмния период 2021-2027 г. ще се постави акцент и върху 

създаването на нов имидж и продукти, които да допринесат за увеличаване на добавената 

стойност на произведената продукция и генериране на повече приходи за общината. 

Разглежданата цел е насочена към стимулиране развитието на иновативни практики, 

високотехнологични производства и към създаването на благоприятни условия за развитието 

на традиционни дейности за местната икономика. 

Туризмът, като част от третичния сектор на стопанството, също е включен в тази 

стратегическа цел. Планираните мерки в сферата са насочени към разнообразяване на 
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туристическия продукт, развитието на винен туризъм, разкриване на нови туристически 

маршрути, рекламиране и популяризиране на туристическия потенциал. 

 

3.4.2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПРОСТРАНСТВЕНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА В 

ОБЩИНАТА  

 

Стратегическата цел е в съответствие с установената в аналитичната част на документа 

необходимост от изграждането, модернизацията и рехабилитацията на здравната, 

образователната, социалната и техническата инфраструктура (транспортна, ВиК, енергийна, 

телекомуникационна) на територията на община Ново село. 

Постигането на устойчив икономически растеж на дадена територия е в тясна връзка и 

пряка зависимост от количествените и качествени параметри на техническата инфраструктура. 

Стратегическата цел поставя акцент и върху подобряването на селищната среда и постигането 

на балансирано териториално развитие. Инфраструктурната осигуреност е една от най-

важните предпоставки за развитие на местната икономика и за привличане на външни 

инвестиции. Стратегическата цел е насочена и към опазването на околната среда чрез 

прилагане принципите на устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, 

изграждането на система за оползотворяване на ВЕИ, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност, въвеждане на енергоспестяващи  мерки  в обществените сгради, съхраняване на 

биоразнообразието и приоритетните местообитания за бъдещите поколения. В стратегическата 

цел е заложен и приоритет, който акцентира върху съхраняването и опазването на културното 

наследство, чрез планирането на мерки и дейности, насочени към запазване на културните 

традиции и обичаи. 

3.4.3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА 

НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА  

 

В рамките на тази стратегическа цел са заложени мерки и проекти, насочени към 

подобряване на качеството на образователните услуги, приспособяване на образованието към 

нуждите на пазара на труда, създаване на условия за повече интерактивност и внасяне на 

иновации в процеса на обучение. 

Подчертано е значението на развитието на човешкия капитал и повишаването на 

възможностите за професионална реализация на хората. Това включва намаляване на 

равнището на безработица чрез реализирането на различни програми за трудова заетост, 
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квалификационни и преквалификационни курсове, включването на малцинствените групи в 

пазара на труда и осигуряване на възможности за професионална реализация на младите хора. 

 От изключителна важност са, заложените в рамките на стратегическата цел приоритети, 

дейности и проекти, свързани с подобряване на качеството на здравните грижи и 

предоставяните социални услуги. 

 

4.6. План за действие на комуникационната стратегия 

Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на провеждане 

на дейностите, свързани с комуникациите на община Ново село. Целите на стратегията могат 

да се постигнат, като се приложат няколко основни подхода, съобразени със съответните 

заинтересовани страни и характера на посланията, насочени към различните целеви групи. 

Планът за действие включва: 

1. Формиране на експертен екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в рамките 

на общинската администрация. 

2. Стартиране на дейностите по определяне на окончателните параметри на 

Комуникационната стратегия и определяне на годишен календар на основните 

дейности, които да бъдат включени в плана за осъществяване на настоящата стратегия. 

3. Осъществяването на целите на Комуникационната стратегия чрез определяне и 

изграждане на основни елементи от комуникационната кампания, избор на конкретни 

събития, които да бъдат използвани за целите на кампанията, изработване на 

специфични информационни и рекламни материали, съобразени с целевите аудитории 

и избраните комуникационни канали. 

4. Разработване на система за анализ на годишна база и оценка на изпълнението на 

дейностите и мерките, заложени в стратегията. 

5. Разработване на механизъм за вътрешна комуникация и обмяна на идеи, предложения 

и информация между служителите в Общината. 

6. Реализиране на информационни дейности, свързани с установяване на постоянен поток 

от информацията, разработена на достъпен език и в съответствие с потребностите на 

различните целеви аудитории. 
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7. Организиране на културни събития и прояви, спортни състезания и други, които да 

дават възможност за позитивна комуникация от страна на Общината. 

8. Провеждане на неформални срещи за сплотяване на екипа, както и обучения за 

повишаване на комуникационната култура. 

3.4.4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА 

ЕФЕКТИВНИ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ  

 

Тематичната насоченост на формулираната стратегическа цел е в съответствие с 

първостепенната роля на общинската администрация в процеса на реализация на ПИРО на 

община Ново село за периода 2021–2027 г. Приоритетите, кореспондиращи с целта, са 

насочени към подобряване на административния капацитет на общинската администрация в 

областта на различни ключови области на общественото развитие, залегнали в провежданата 

политика на национално ниво и респективно намерили отражение във възприетата стратегия 

за местно развитие. Отчетена е важността на прилагането на интелигентно и ефективно 

управление при предоставянето на публични услуги и необходимостта от подкрепа за 

реализацията на проекти и дейности за обучение и преквалификация на общинската 

администрация. 

3.5. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 
 

За постигането на стратегическите цели са идентифицирани няколко приоритетни 

области, в които ще се концентрират финансови ресурси и проектни инициативи през 

програмния период 2021-2027 г. 

3.5.1. ПРИОРИТЕТ 1: ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКАТА И ПОСТИГАНЕ НА УСКОРЕН 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика е изключително 

важно по отношение на постигане на висока добавена стойност за общината, повишаване на 

доходите на населението и разкриване на нови възможности за професионална реализация на 

хората. Усилията на този приоритет са насочени именно към стимулиране на 

предприемачеството на малките и средни предприятия в общината и предоставянето на 

професионална информация на МСП за възможностите, които се разкриват за финансиране на 
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бизнес идеи по националните програми и структурните фондове на ЕС. На второ място 

развитието на биоземеделието, модерното животновъдство и горското стопанство. В 

допълнение, подчертана е значимостта на развитието на туризма, основан на специфичните 

местни природни условия и културни забележителности. И не на последно място, изграждане 

на местен капацитет за развойни и иновационни дейности, внедряване на нови технологии, 

имащи значение за постигането на висок икономически растеж. 

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса и стимулиране на 

предприемачеството 

 Подкрепа за създаване на нови МСП; 

 Стимулиране на икономическата инициатива сред младите хора за развитие на малък 

бизнес и производство; 

 Организиране и провеждане на срещи с бизнеса с цел дефиниране на неговите нужди 

от работна сила и други потребности, касаещи обезпечаването на трудовата заетост и 

конкурентоспособността на пазара на труда; 

 По-широко навлизане на електронните интегрирани услуги и подобряване на достъпа 

до тях на гражданите и бизнеса. 

Мярка 1.2. Промотиране на община Ново село пред потенциални инвеститори  

 Създаване на комуникационна и маркетингова стратегии за популяризиране на 

инвестиционния потенциал на община Ново село; 

 Създаване на уеб страница на туристически информационен портал - например 

информация за туристически обекти, културен календар; 

 Популяризиране на туристическите продукти на общината в национален и регионален 

план посредством рекламни кампании, участия в туристически изложения и с фокус 

върху неговите уникални качества - (популяризиране на винопроизводството, местните 

фестивали, събори и празници в община Ново село). 

 

 Мярка 1.3 Повишаване на инвестиционната активност и конкурентоспособността на 

местната икономика, чрез внедряване на иновации. 

 Внедряване на иновации и модернизиране на техническа инфраструктура в МСП с цел 

оптимизиране на производствените процеси; 
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 Насърчаване на научноизследователската и развойна дейност и иновациите с фокус 

върху кръговата икономика и дигитализацията - чрез коопериране с водещи научни и 

образователни организации; 

 Подпомагане на предприятията за въвеждане на нисковъглеродни и безотпадни 

технологии, редуциране на количествата отпадъци, генерирани в процеса на 

производство. 

 

Мярка 1.4. Развитие на биоземеделие, модерно животновъдство и рибно стопанство 

 Модернизиране и технологично обновяване на земеделски стопанства и 

инфраструктура в отрасъла; 

 Стимулиране на инвестициите за модернизация и технологии в земеделието с цел 

подобряване на ефективността на производството в сектора и повишаване на неговия 

потенциал за по-екологично производство на храни с по-малко ресурси, както и за 

развитие на веригата за създаване на стойност; 

 Ефективно управление на рисковете в земеделието и адаптирането му към 

климатичните промени; 

 Насърчаване на устойчиво растениевъдство, чрез усвояване на нови технически  

култури, които изискват обилна почвена и въздушна влага; 

 Развитие на модерно животновъдство; 

 Създаване и развитие на частни животновъдни ферми  

 Подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански производители  

 Стимулиране на пчеларството - подпомагане на млади фермери, включително пчелари 

за изготвяне на бизнес-планове и проекти за създаване на модерни ферми и пчелни 

семейства; 

 Стимулиране отглеждането на билки; 

 Стимулиране изграждането на малки преработвателни предприятия за преработка на 

земеделска продукция. 

 Разработване на Стратегия за отдаване под наем на не обработваеми и пустеещи земи 

общинска собственост; 

 Осигуряване на системна и актуална пазарна, технологична и ценова информация за 

селскостопанските производители; 

 Изграждане на  общински пазар в Ново село; 
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 Усвояване на нови дървесни култури с висок добив на биомаса или овощни култури 

подходящи за местния климат; 

 Изграждане на кейова стена, закрита лодкостоянка и помещение за улов на риба и 

озеленяване на прилежащия терен на брега на р. Дунав в с. Ново село. 

 

Мярка 1.5. Развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство  

 Обособяване на места за отдих по съществуващите екопътеки с възможности за 

веломаршрути и пешеходен туризъм; 

 Обособяване на нови екопътеки и веломаршрути, в т.ч. и междуобщински 

веломаршрути; 

 Изграждане на допълнителни места за настаняване; 

 Изготвяне на маркетингова стратегия с фокус върху туризма в общината за привличане 

на нови туристи; 

 Изработване на рекламни сувенири и материали с цел популяризирането на 

туристическите обекти; 

 Подпомагане на местния икономически потенциал за развитие на различни видове 

туризъм (винен, културен, религиозен, познавателен, еко и приключенски, селски, 

екстремен туризъм); 

 Развитие на туристически атракции и свързаната с тях специализирана инфраструктура 

(информационни и указателни табели); 

 Повишаване професионалната квалификация на заетите в туризма; 

 Съхраняване на нематериалното културно наследство на общината. 

 Разширение на рибарското селище в с. Ясен с къмпинг за културни мероприятия; 

 Организиране на национални и международни фестивали (за ястия от речна риба; за 

специализиран риболов; на марковото вино “Гъмза“; по стрелби с лък, мятане на мрежи 

и др.) 

 

Мярка 1.6. Увеличаване на заетостта и подобряване на ефективността на пазара на 

труда 

 Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и по-

специално на младите хора, уязвимите групи и дългосрочно безработните, както и на 

неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика; 
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 Насърчаване на младежката заетост и повишаване на ангажираността на младите хора 

в процеса по формиране на младежките политики; 

 Повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в контекста на 

местните потребности от квалификация на работната сила; 

 Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно 

положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в 

бедност; 

 Придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в зависимост от 

потребностите на бизнеса, с приоритет към младежите. 

 Извършване на анализи и прогнози на потребностите на пазара на труда от работна сила 

с оглед на политики за преструктуриране на образованието и обучението и подготовка 

на работещите, отговарящи на потребностите на съществуващия бизнес; 

 Изграждане на информационна система (в рамките на Единния център за публични 

услуги) за търсената работна сила и предлаганите специалисти.  

 

3.5.2. ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Инфраструктурната обезпеченост е една от най-важните предпоставки за стимулиране 

и развитие на местната икономика. При нейното изграждане, модернизация и/или 

рехабилитация е от първостепенна важност да бъдат следвани принципите за устойчиво 

развитие и съхраняване на екологично чиста природа, което да доведе до създаването на 

условия за хармонична и оптимална среда за обитаване от населението на общината. Мерките, 

предвидени в рамките на настоящия приоритет, целят да адресират най-належащите и 

проблемни аспекти, свързани с инфраструктурата, попадаща в териториалният обхват на 

общината. 

Мярка 2.1. Изграждане на нова и подобряване на съществуваща пътна мрежа и 

междуселищната транспортна инфраструктура 

 Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа, в т.ч. ремонт на пътна 

връзка с Ново село – Винарово; полагане на асфалтова настилка на пътна връзка с. Ново-

село - с. Гъмзово и други. 

 Развитие и рехабилитация на селскостопанските пътища в община Ново село; 
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 Основен ремонт на четвъртокласен път Неговановци – Винарово; 

 Изграждане на полски пътища между населените места в Община Ново село. 

Мярка 2.2. Рехабилитация на улична инфраструктура 

 Реконструкция и рехабилитация на тротоарни платна и изграждане на подстъпи до 

обществени места на хора, с различна дееспособност; 

 Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село,  с. 

Флорентин, с. Неговановци ,с. Винарово общ. Ново село;  

 Асфалтиране на ул. Дванадесета с. Ясен;  

 Осигуряване на достъп до местността „Камъка“, чрез  укрепване на ул. „Шестнадесета“, 

с. Флорентин; 

 Баластриране и посипка с трошен камък на  ул. „Седемнадесета“  с. Неговановци; 

 Асфалтиране на ул. 14-та и ул. 31-ва в с. Винарово; 

 Изграждане на 2 бр. изкуствени препятствия в с. Ново село на входа на населеното 

място откъм гр. Видин, Община Ново село; 

 Изграждане на тротоарна настилка по ул. „Чавдар“ с. Ново село;  

Мярка 2.3. Обновяване на канализационната мрежа в община Ново село 

 Изготвяне на проект за канализация в населените места на територията на общината; 

 Изграждане на канализации и пречиствателни съоръжения за отпадни води; 

 Изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на 

водоснабдяването и качеството на питейните води. 

Мярка 2.4 Изграждане и укрепване на екологична инфраструктура 

 Аварийно възстановителни работи – укрепване на свлачище в землището на с. 

Флорентин (ПМС 284/15.11.2019 г. и ПМС 352/10.12.2020 г.) 

 Изграждане на инсталация за преработка на биомасата и използване на продуктите от 

преработката й - карбонизиране за подобряване почвените показатели; 

 Изграждане на защитна дига в с. Ново село; 

 Укрепване на ерозионна деформация  в с. Флорентин; 

 Почистване и обезопасяване на речни корита в с. Неговановци и с. Винарово и 

превенция на риска от наводнения; 

 Изграждане на отводнителен канал на ул. №8  с. Флорентин; 

 Укрепване и подсилване на мост, свързващ ул. №8 и ул. №4 с. Флорентин; 

 Облагородяване и благоустрояване на подстъп  към р. Дунав, с. Флорентин 
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Мярка 2.5. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в обществени сгради 

- детски градини, училища, читалища и административни сгради 

 Търговски комплекс Ново село: енергийно обследване, изграждане на отоплителна 

инсталация, саниране и подмяна на дограма, подмяна на електро и ВиК инсталации и 

комуникации, изолация на покрив; 

 Сграда за образование (работилница / трудово обучение) Ново село: енергийно 

обследване, саниране и подмяна на дограма, подмяна на електро и ВиК инсталации и 

комуникации, реконструкция на покривна конструкция; 

 Спортна сграда в стадион "Славия" Ново село: енергийно обследване, саниране, 

изграждане на отоплителна инсталация, подмяна на електро и ВиК инсталации и 

комуникации, изграждане на енергоспестяващо осветление; 

 Масивна сграда на ул. Пристанищна Ново село: енергийно обследване, изграждане 

на отоплителна инсталация, саниране и подмяна на дограма, подмяна на електро и ВиК 

инсталации и комуникации; 

 Работилница и гараж в двор на център за социални услуги в Ново село: енергийно 

обследване, саниране и подмяна на дограма, подмяна на електро и ВиК инсталации и 

комуникации, реконструкция на покривна конструкция; 

 Читалище, кметство и здравна служба в с. Неговановци: енергийно обследване, 

изграждане на отоплителна инсталация, саниране и подмяна на дограма, подмяна на 

електро и ВиК инсталации и комуникации, реконструкция на покривна конструкция; 

 Училище, пенсионерски клуб и детска градина в с. Неговановци: енергийно 

обследване, изграждане на отоплителна инсталация, саниране, подмяна на електро и 

ВиК инсталации и комуникации; 

 Кметство, читалище и здравна служба в с. Винарово: енергийно обследване, 

изграждане на отоплителна инсталация, саниране и подмяна на дограма, подмяна на 

електро и ВиК инсталации и комуникации, реконструкция на покривна конструкция; 

 Детска градина в с. Винарово: енергийно обследване, изграждане на отоплителна 

инсталация, саниране и подмяна на дограма, подмяна на електро и ВиК инсталации и 

комуникации, реконструкция на покривна конструкция 

 Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ); 

 Основен ремонт покривно пространство на административна сграда на общинска 
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администрация Ново село; 

 Основен ремонт покривно пространство на общинска сграда  "Ремонтна работилница "  

с. Ново село 

 

Мярка 2.6 Енергийна инфраструктура и ефективност. Оптимизиране на разходите за 

енергия в сгради и системи, финансирани от общинския бюджет 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива; 

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи 

с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и 

поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните 

обекти; 

 Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на 

осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на компактни луминесцентни 

лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност); 

 Провеждане на информационни кампании по енергийна ефективност и предоставяне на 

стимули за намаляване на потреблението на енергия; 

 Повишаване нивото на уменията и компетенциите на специалистите от общинската 

администрация, отговарящи за енергийния мениджмънт; (Провеждане на периодични 

обучения на общинските служители, заети в областта на енергийната ефективност) 

 Изграждане на система за мониторинг на уличното осветление (цели постигането на 

оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление);  

 Проучване и определяне потенциала на общината за използване на ВЕИ в сгради; 

 Изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници  в 

общински сгради 

 Основен ремонт на Търговска сграда Ново село – подмяна на  дограма. 

Мярка 2.7. Благоустрояване на публични пространства и терени за озеленяване, спорт и 

отдих 

 Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, 

общ. Ново село, обл. Видин; 

 Основен ремонт на площадно пространство в  с. Ново село и ПМС №373/27.12.2019 г.;  

 Изграждане на шахта и благоустрояване на терен около сградата на Общинска 

администрация Ново село; 

 Обособяване на зелена зона за отдих край ул. „ Първа“ в  с. Ясен; 
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 Основен ремонт на площада с. Винарово /пред кметството/; 

 Реконструкция на площадни пространства в община Ново село - с. Неговановци; 

 Изграждане на тротоар от площад до кметство с. Флорентин; 

 Изграждане на кът за отдих и игри в парк с. Ясен, община Ново село; 

 Изграждане на кът за отдих край Блок 1 „Изток“ с. Ново село; 

 Облагородяване и реконструкция на съществуващи зелени площи, както и 

изграждането на нови такива на територията на община Ново село;  

 Кастрене и премахване на опасни дървета на територията на цялата община; 

 Косене на тревни площи на територията на цялата община; 

 Благоустрояване и рехабилитация на чешми за обществено ползване; 

 Изграждане на пространства за спорт на открито; 

 Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и изграждане на платформи за 

достъп до общинските сгради; 

 Изграждане на детски площадки в населените места в община Ново село; 

 Облагородяване и благоустрояване на терен, разположен в близост до рибарско селище, 

представляващ имот 000010 в местността „Бащя”  по плана на с. Ясен, общ. Ново село; 

 Почистване и облагородяване на обществено значим терен  в с. Винарово и 

превръщането му в привлекателна зона за отдих. 

Мярка 2.8.  Опазване на природното наследство и борба с климатичните промени 

 Ефективно управление на отпадъците чрез подсигуряване на необходимото количество 

съдове за събирането им, както и организирането на разделно събиране; 

 Поддържане на екологичното равновесие и осъществяване на строг контрол срещу 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци; 

 Създаване на доброволни формирования за борба с бедствия, аварии и катастрофи; 

 Запазване качеството на атмосферния въздух, водите и почвата в община Ново село; 

 Изграждане на депо за строителни отпадъци в Община Ново село. 

 

3.5.3. ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 

СОЦИАЛНИТЕ И МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ; ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАЙНА 

ЗАЕТОСТ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

В рамките на приоритета са предвидени мерки за реализация, отчитащи различни 

аспекти, свързани с качеството на образованието: параметри на образователната 
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инфраструктура; подпомагане на образованието; подобряване конкурентоспособността на 

човешките ресурси. В ролята на неотменен елемент в областта на разглежданата проблематика 

е предприемането на мерки и дейности, създаващи условия за равнопоставен достъп до 

обектите на образователната инфраструктура за деца и младежи от уязвими групи от 

обществото. Тематичният фокус на приоритета обхваща още инвестиции във физическите 

параметри на заведенията на здравната инфраструктура; подобряване на количествените и 

качествените параметри на предлаганите здравни услуги; осигуряване на равен достъп до 

ползването на услугите от населението на територията на общината. В община Ново село се 

наблюдава тенденция на застаряване на населението, в резултат на която е налице потребност 

на местните жители от достъпа до конкретни социални услуги. Това налага стремежът към 

предоставяне на качествени социални услуги, да продължи да бъде сред основните приоритети 

в развитието на общината и през предстоящия програмен период. Дефинираният приоритет 

отчита основните ключови моменти в областта на социалната политика на национално ниво – 

от една страна превенцията на риска от социална изолация на групите в неравностойно 

социално положение и от друга социалното включване/интеграция на уязвими групи от 

обществото. 

Мярка 3.1 Осигуряване на качествено и приобщаващо образование и равнопоставен 

достъп до учебните, детските заведения, и обучителните центрове  

 Прилагане на политики на местно ниво за обхващане и включване на децата и 

учениците в системата на предучилищното и училищното образование и за 

намаляването на дела на преждевременно напусналите училище; 

 Реализиране на проекти за организиране на групови класни и извънкласни посещения в 

близките села с цел изучаване на традициите, занаятите чрез разнообразни дейности; 

 Организиране и реализиране на участия в проекти, семинари, обучения, обмяна на опит, 

насърчаване на учебните практики във фирмите, развиващи дейност на територията на 

община Ново село;  

 Стимулиране участието на учениците от училищата в община Ново село в национални 

и международни състезания, извънкласни дейности, училищни състезания по професии 

и др.; 

 Провеждане на мотивационни обучения на преподавателите в училищата в община 

Ново село за придобиване на знания за ефективно използване на съвременни и 

иновативни образователни методи (учене чрез собствен опит, проектно-базирано 
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обучение, междупредметни модели на преподаване), необходими за образованието на 

бъдещето; 

 Обогатяване и осъвременяване на библиотечния фонд в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

с. Ново село със съвременна справочна литература и осигуряване на възможност за 

непрекъснат достъп на ученици и учители до него; 

 Осъвременяване на училищната материална база и оборудване на специализирани 

лаборатории и кабинети. 

Мярка 3.2. Укрепване на връзките между образователните институции и бизнеса 

 Развитие на дуално обучение и изграждане на STEM среда в училищата; 

 Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 

училища; 

 Развитие на сътрудничеството между училищата и бизнеса, како и между училищата и 

висшите учебни заведения в страната. 

Мярка 3.3. Подготовка и квалификация на местни кадри и стимулиране на ученето през 

целия живот 

 Въвеждане на образователни практики в туристическия информационен център с 

акцент в направленията география, туризъм, история, култура, екологично земеделие; 

 Формиране на начални умения и компетентности, чрез занимания по интереси; 

 Разширяване на системите и насърчаване на ученето през целия живот и активно 

участие в програмата Еразъм +. 

Мярка 3.4. Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура 

 Ремонт и цялостно обновяване на спортните площадки и дворните пространства на 

училищата и детските градини със съвременни и модерни уреди и настилки; 

 Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Акад Стефан 

Младенов“, с Ново село; 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” с. 

Ново село; 

 Ремонт и рехабилитация на читалищата на територията на общината -  „Земеделец - 

1874” в с. Ново село, „Светлина-1928“ в с. Неговановци, „Изгрев-1925“ в с. Ясен, „Зора-

1927“ в с. Винарово, „Пробуда-1925“ в с. Флорентин; 

 Ремонт на санитарен възел /WC/ на приземния етаж на Читалищна сграда с. 

Неговановци; 
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 Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ с. Винарово, с. Неговановци и с. 

Флорентин; 

 Ремонт, рехабилитация и изграждане на специализирани лаборатории и кабинети в  

СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ново село. 

Мярка 3.5. Развитие на инфраструктурата на здравеопазването и социалните дейности 

 Подобряване качеството на предлаганите услуги и организиране на различни дейности 

в  Център за обществена подкрепа, център за настаняване от семеен тип, център за 

деинституционализация на грижите за децата; 

 Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на СУ –ЦНСТД, ПЖ 

с. Ново село; 

 Преустройство на сграда в защитено жилище за лица с психични  разстройства,  с. Ново 

Село; 

 Подобряване на материалната база и условията в Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска помощ; 

 Организиране на надеждно медицинско осигуряване посредством публично-частно 

партньорство, с цел осигуряване на мобилни кабинети и кабинети за спешна помощ;  

 Поддръжка и подпомагане дейността на Дом за социални грижи за възрастни, община 

Ново село; 

 Изработване проект  за СУ от резидентен тип в с.Винарово за възрастни хора; 

 Изграждане на Дом за стари хора /в сградата на бивш ДДЛРГ/ с. Ново село; 

 Изграждане на дом за възрастни хора в с. Винарово; 

 Изграждане на клуб за хора с увреждания в община Ново село; 

 Преустройство на Здравна служба в ДГ с. Флорентин; 

 Поддръжка и подпомагане дейността на пенсионерските клубове в населените места от 

общината; 

 Развитие на социални проекти „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален 

асистент”. 

Мярка 3.6. Насърчаване включването на младежите в управлението и устойчивото 

развитие на общината  

 Съвместни инициативи с университети и гимназии с цел придобиване на практически 

знания и умения; 
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 Организиране и провеждане на инициативи за почистване, залесяване, реконструкция 

на дребномащабна инфраструктура. 

 

3.5.4 ПРИОРИТЕТ 4: СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ 

Дефинираният приоритет за действие е насочен към подобряване количествените и 

качествените параметри на обектите на културната и туристическата инфраструктура в община 

Ново село, в ролята им на важен елемент и фактор за развитието на дадена територия. Важно 

място заемат и качеството на туристическия продукт и достъпът до културни услуги, като 

например провежданите на територията на общината различни културни мероприятия – 

фестивали, събори, концерти, имащи отношение към туристическата привлекателност на 

общината. 

Мярка 4.1. Обособяване и реконструкция на сгради с историческо и културно значение 

 Ремонт и рехабилитация на църквите „Св. Възнесение“ в с. Винарово, „Св.Троица“ в с. 

Неговановци, „Успение Богородично” в с. Ясен, „Възнесение Господне“ в с. 

Флорентин, Църквата “Св. Николай” в с. Ново село; 

 Възстановяване на разкопките край село Неговановци на могила, използвана на два 

пъти като некропол - през римската епоха и през Българското средновековие (XIV в.); 

 Запазване на местните традиции, обичаи и нематериално културно наследство; 

 Рехабилитация на външното пространство пред Туристически информационен център 

в с. Ясен; 

 Частичен ремонт на ТИЦ, с. Ясен; 

 Изграждане на място за отдих в местността „Камъка“,  ПИ 76145.506.167 , с. Флорентин; 

 Почистване и облагородяване  на етнографски комплекс „Средна чешма“ в с. Винарово 

и превръщането му в привлекателна зона за отдих, с. Винарово; 

 Изграждане на туристически център, включващ музей на виното, бунгала, ресторант; 

 Преустройство в туристическа база на базата за отдих в местността „Камъка“ и 

реконструкция на подстъпите към нея; 

 Представяне на художествени занаяти - обособяване на интерактивно пространство. 

Мярка 4.2. Организиране на разнообразни прояви в културния календар на общината 

 Ежегодно изготвяне на културни календари на населените места в община Ново село за 

чествания на национални празници, кръгли годишнини, исторически дати и събития; 
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 Организиране и провеждане на значими местни фестивали, събори и празници. 

 Обособяване на локални тематични културни маршрути, допълващи международните 

(„Римска граница на територията на трансграничен регион Румъния – България“ и 

„Римски императори и Дунавски винен маршрут“) 

 

3.5.5. ПРИОРИТЕТ 5: ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И 

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

В рамките на настоящия приоритет се предвиждат мерки, които да стимулират активен 

и конструктивен диалог между заинтересованите страни и общинската администрация. Чрез 

внедряването на допълнителни канали за комуникация с общинската администрация и 

дигитализация на административното обслужване ще бъде обезпечена по-голяма прозрачност 

по отношение на управлението и възможности за по-активно участие и информиране на 

заинтересованите страни. От друга страна това ще доведе до намаляване на административния 

натиск и по-висока ефективност на служителите в общинската администрация. 

Мярка 5.1. Развитие на електронното управление в общината и системна квалификация 

на служителите от общинската администрация 

 Дигитализация на административното обслужване в кметствата, обединяване на 

деловодните записи и касови операции с общинския център; 

 Развитие на проект Е-община; 

 Повишаване на административния капацитет, повишаване ефективността на  

обслужването и изграждане на нова административна култура, ориентирана към 

нуждите на гражданите; 

 Изграждане на Единен център за информационно обслужване на населението; 

 Създаване на Комисия, отговаряща за енергийната ефективност в рамките на 

структурите на общинската администрация.         

 

Мярка 5.2. Повишаване на сигурността в община Ново село и борба с престъпността 

 Изграждане на охранителна система за видеонаблюдение в община Ново село; 

 Превенция на асоциалното поведение и противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

Мярка 5.3. Ефективно управление и използване на общинската собственост 

 Устойчиво управление и разпореждане с общинско имущество; 
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 Придобиване на частни/държавни имоти с цел осъществяване на общински инициативи; 

 Усъвършенстване на използваната информационна система по регистрирането и 

управлението на общинската собственост. 

Мярка 5.4 Стимулиране на гражданското участие в процесите по формулиране и 

изпълнение на местните политики. Прозрачност на управлението. 

 

 Организиране на общи събрания с населението от всяко едно населено място със 

специалисти от Общинската администрация; 

 Създаване на младежки общински съвет. 

 

3.5.6. ПРИОРИТЕТ 6: РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО И ТРАНСГРАНИЧНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Местоположението на Северозападен регион по отношение на държавните граници на 

страната създава възможности за развитие на многообразни връзки с трансграничен и 

транснационален характер. Местните специфики, анализираният опит и добри практики, както 

и дефинираните в АНКПР потенциали и пречки за развитие са отправна точка за мерките в 

трансграничното сътрудничество с очакван най-осезаем положителен ефект от регионална 

гледна точка. Прилагането на принципа на партньорство между представители на различни 

групи заинтересовани страни (публичен, частен, НПО сектор) в процеса на развитие, следва да 

се разглежда като ключов елемент на провежданата политика в община Ново село.  

Приоритетът е насочен към изпълнението на проекти, които ще се реализират чрез регионални 

и междуобщински партньорства и са насочени към подобряване нивото на социално–

икономическо развитие и качеството на живот на обхванатите територии. 

Мярка 6.1 Активизиране на трансграничната комуникация и разширяване на 

сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално, културно и 

териториално развитие на съседните гранични райони 

 

 Развитие на международното, трансграничното и междуобщинско сътрудничество и 

дейности и осъществяване на съвместни проекти и решаване на съвместни проблеми; 

 Инвестиране в общи продукти и услуги на трансгранично ниво, свързани с 

историческото, природното и културното наследство; 
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 Възстановяване и поддръжка на туристически обекти с историческо и културно 

трансгранично значение, включително опазване и защита на материалното и 

нематериалното природно, историческо и културно наследство. 

Мярка 6.2 Насърчаване и разширяване на регионалното сътрудничество за постигане на 

интегрирано икономическо, социално, културно и териториално развитие; 

 Развитие на междуобщинско сътрудничество, дейности и осъществяване на съвместни 

проекти; 

 Разработване на междуобщински стратегии и програми за съвместни туристически 

дейности със съседни общини. 
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IV. 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 
 

4.1. Същност и концепция на комуникационната стратегия 
 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Ново село, 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 общината като активна страна в провеждането на политики 

и формирането на нагласи за нейното прозрачно управление. Община Ново село се стреми 

да осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и да мотивира обществеността за активно участие в процеса на 

подготовка и реализация на ПИРО. Отчетена е важността заинтересованите страни да бъдат 

включени както в етапа на разработване и приемане на ПИРО, така и при реализацията на 

целите и приоритетите, заложени в плана. 

Предназначението на Комуникационната стратегия е да се създаде дългосрочен и 

устойчив набор от комуникационни цели на Община Ново село, методи за постигането им, 

както и определянето на насоки за комуникация с различните целеви групи, имащи отношение 

към дейността на Общината. 

Стратегическото управление на комуникациите е важно от гледна точка на 

систематичното планиране и реализацията на потока от информация в дългосрочен план. То 

цели да структурира процеса по предоставяне на послания чрез най-подходящите 

комуникационни канали за определени целеви групи и допринася за постигането на 

дългосрочен ефект в подкрепа на стратегическите цели на Община Ново село. 

Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на 

изготвянето на ПИРО Ново село се разработи Комуникационна стратегия. 
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Комуникационната стратегия включва дейности за проучване и анализ на 

потенциалните партньори, за информиране на местната общественост, за формиране на 

култура на общинско ниво в посока на местното социално и икономическо развитие. Чрез 

заложените в стратегията форми, методи и инструменти се осигурява информираното съгласие 

на заинтересованите страни. Информацията спомага за идентифициране на потенциални 

проблеми, за генериране на обществена подкрепа и за изясняване на съществени въпроси при 

очертаване на проблематичните области. 

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. 

Още на най-ранен етап, съгласно Комуникационната стратегия, заинтересованите лица 

имаха възможност да се включат в изготвянето на ПИРО 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. 

За да се осигури актуалността и ефективността на комуникационните дейности, са 

предвидени мерки за ежегодна актуализация на стратегията. 

 

4.2. Цели на комуникационната стратегия 
 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да се подпомогне изграждането и 

поддържането на положителен публичен образ на Община Ново село и осигуряване на 

подкрепа за дейността на общинската администрация от различните заинтересовани страни. 

Това е постижимо с повишаване прозрачността в управлението на местната власт, 

подобряване на взаимодействието и ефикасността в работата между служителите в отделните 

звена на Общината, осигуряване на по-добро взаимодействие с жителите, бизнеса, 

неправителствените организации и други. 
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Специфични цели: 

 Осигуряване на прозрачност и надеждна информация на достъпен език за всички 

заинтересовани страни. – Това може да бъде постигнато чрез насърчаване на 

ефективния информационен поток между общинската администрация и различните 

заинтересовани страни и чрез предоставяне на навременна и точна информация за 

дейностите и приоритетите на Общината. 

 Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани 

страни и получаване на обратна връзка. Това може да се осъществи чрез по-добро 

познаване на нуждите на целевите групи чрез получаване на адекватна и навременна 

обратна връзка; насърчаване на участието на обществеността в процесите, свързани с 

комуникация – обществени обсъждания, стимулиране на диалог с Общината и други. 

 Да информира и образова всички заинтересовани страни за важните и 

стратегически цели и теми, по които работи Община Ново село. Това може да се 

постигне чрез дългосрочна, изчерпателна, ефективна комуникация по тези теми. 

Изграждането на добри партньорски отношения с различни заинтересовани страни и 

ключови групи, свързани с постигането на стратегическите цели, също ще спомогне 

тяхното достигане до най-широк кръг от хора. 

 

4.3. Заинтересовани страни (целеви групи) 
 

От особено важно значение е правилното идентифициране на партньорите и 

заинтересованите страни в този процес. Заинтересована страна е отделно лице или 

обществена целева група в общината, които имат потребност (полза) от плана или в някаква 

степен ще бъдат засегнати от изпълнението и резултатите. 

Заинтересованите страни са идентифицирани още на фазата на генериране на идеи за 

плана за интегрирано развитие, като паралелно с това е осигурена прозрачност и достатъчна 

по вид и количество информация относно очакваните резултати и ползите за местната общност 

като цяло. С това се мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и 

реализация на плана. Една част от обществените структури участва във формулирането на 

приоритетите и мерките от плана и най-вече по осъществяването на контрол при последващото 

изпълнение на мерките при тяхната реализация. Основният показател за успеха на плана за 

развитие е до каква степен са  удовлетворени очакванията на заинтересованите страни. 
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Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Разработването на ПИРО 

се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между всички заинтересовани 

страни, активно обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и анкетни 

проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите седем 

години с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от изпълнението 

на плана. 

 

Идентифициране на заинтересованите страни 

В процеса на идентифициране на заинтересованите страни се търси отговор на следните 

въпроси: 

 Кои са конкретните представители на заинтересованите страни в общината? 

 Какво заинтересованите страни искат да постигнат за общината и какви са техните 

очаквания? 

 Съвпадат ли очакванията на заинтересованите страни с целите на Плана за 

интегрирано развитие? 

 Може ли да бъде оценен конкретният принос на всяка заинтересована страна към 

процеса на местното развитие? 

 

Конкретните отговори формират средата за взаимодействие между публичните цели и 

интересите (очакванията) на заинтересованите страни, които трябва да бъдат мотивирани за 

участие в процеса на регионално развитие. В общината има много заинтересовани страни като 

организации със стопанска или идеална цел, които доброволно изпълняват част от държавните 

или общински задачи, за и в съответствие със своите интереси. 

Заинтересованите страни се включват още на етапа на разработването и приемането 

на плана за развитие, като тяхното участие става особено значимо при реализацията на 

приоритетите и целите, заложени в него. Ангажимент на общинската администрация е да 

осигурява необходимата публичност и да прилага всички възможни мерки за поддържане на 

интереса и мотивацията за участие на местните общности при определянето и реализацията на 

целите и приоритетите на документа. Планът за интегрирано развитие се обсъжда и съгласува 

със заинтересованите организации, с икономическите и социалните партньори, а също така и 
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с физически и юридически лица, които не са индиферентни към развитието на общината. Цели 

се информацията да достига до максимален брой представители на заинтересованите страни и 

да осигурява участието им в обсъжданията и вземането на решенията. 

Заинтересованите страни имат различни характеристики и изискват различен 

комуникационен подход. Съществуват съществени различия по отношение на интересите на 

отделните страни и по отношение на собствената им позиция спрямо местното икономическо 

развитие. Целевите групи имат различна степен на разбиране, на готовност и компетентност 

да партнират. Някои от тях дори са слабо информирани за тези възможности и не са осъзнали 

ползите, които могат да се извлекат от такова партньорство. Други имат вече опит, но той не е 

систематизиран. Тези обстоятелства правят процеса по идентифициранe на заинтересованите 

лица и организации специфичен и деликатен. Субективното включване крие риск от 

изкривяване на процеса при подбиране на идеи за конкретни проекти. 

Заинтересованите страни, съгласно настоящата комуникационна стратегия, могат да 

бъдат дефинирани както следва: 

 

Вътрешни целеви групи 

 

 Служителите на общинската администрация – голяма част от тях общуват директно 

с външните целеви групи, като част от работните си задължения и така формират 

определени представи за качеството на работа в администрацията. Извън работното си 

време в неформална обстановка те формират имиджа на институцията в представите на 

свои близки. Затова, колкото по-добре служителите са запознати с ключови проекти, 

целите и работата на администрацията, толкова по-компетентно ще могат да 

коментират тези теми в своето обкръжение. 

 

Служителите в общинската администрация са страна и едновременно с това преки 

участници, както в процеса на разработване на плана за развитие, така и при изпълнението на 

приоритетите и мерките. Тяхно задължение са дейностите по осигуряването на информация и 

публичност, както и по поддържането на добро взаимодействие и обратна връзка с другите 

целеви групи. В определени моменти, общинската администрация влиза и в ролята на 

бенефициент по реализацията на проекти, свързани с административния процес. Служителите 

в местната администрация са пряко свързани с цялостния процес по реализацията на местната 
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политика и освен административни и логистични функции могат и трябва да изразяват 

отношение и по генерирането на стратегически и управленски идеи. Като преки участници и 

по служебни задължения в процесите по съставяне и изпълнение на плана, те могат да 

инициират идеи и действия, както и да идентифицират други заинтересовани лица. 

Провеждането на обучения по комуникация веднъж или два пъти годишно, както и 

информирането по текущи теми, са важни за успешното въвличане на тази целева група в 

ефективните комуникации на Общината. 

 Общински съветници - Общинските съветници са специфична целева група. Те имат 

двойна роля - веднъж като членове на колективния орган на местното самоуправление 

- Общинския съвет, утвърждават и приемат актове на кмета на общината, свързани с 

местното развитие и втори път – като пълноправни граждани и представители на 

гражданското общество в управлението са длъжни да отстояват и да работят в полза на 

местния обществен интерес. 

 Заместник-кметове – чрез тях въвеждането на вътрешни правила за комуникация и 

мотивирането на служителите да ги следват би било по-ефективно и успешно. Подходът 

към тази целева група трябва да е свързан с насърчаването на комуникацията на 

хоризонтално ниво в администрацията. 

 

 Външни целеви групи 

 

 Жители на община Ново село - те са основният ползвател на услугите на Община Ново 

село. Важни за тях са дейностите, които Общината реализира в сферата на 

инфраструктурата, сигурността, чистотата и опазването на околната среда, 

здравеопазването, транспорта, образованието, местните данъци и такси, 

административното обслужване и др. 

 Представители на бизнеса – в тази група се включват както представители на местния 

бизнес, така и бизнесмени от страната и чужбина. Важни за тях в общуването с 

Общината са теми като бързината на административното обслужване и процедурите за 

издаване на разрешителни, координация с останалите институции, местни данъци и 

такси, осигуряване на добра и модерна инфраструктура, възможности за партньорства 

и др. 
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 Представители на неправителствения сектор – необходим е индивидуален подход 

към всяка от специализираните организации, според сферата, в която работи, за да се 

търсят форми за пряко общуване и партньорство с групи със специфична форма на 

дейност, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за масова информация. 

 Представители на обществените и делови среди – В тази група се включват различни 

лидери на мнение в областта на държавното и местно управление, политиката, 

обществените процеси, бизнеса, спорта, културата и други. С оглед на амбициите на 

Ново село да се превръща във все по-привлекателно място за правене на бизнес и живот, 

е изключително важно чрез целенасочена комуникация да бъде изграден и поддържан 

позитивен имидж на Общината. Добрите административни практики, както и 

напредъкът в определени области трябва да стават достояние на представители на 

държавната администрация, водещи бизнес организации, лидери на мнение. 

Тази група може да се разглежда и като референтна по отношение на реализирането на 

различни общински политики и дейности. Функционирането на обществени съвети по култура 

и други, съставени от представители на тази група, могат да бъдат коректив, да дават насока за 

развитието на общината, а чрез тях посланията да достигат до възможно най-широка 

аудитория. 

 Широката общественост в България – жители на други населени места, за които Ново 

село е потенциална дестинация за туризъм, посещение на културни и спортни прояви, 

работа. С оглед насърчаване на сътрудничеството между отделните общини и местните 

общности, при разработването на настоящия ПИРО са включени като заинтересовани 

лица и представители на администрацията, бизнеса и гражданското общество от 

съседните общини. 

 Представители на медиите – Важността на тази целева група се определя и от факта, 

че е канал за информация за останалите целеви групи. 

 

4.4 Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 

разработването на плана 
 

В изпълнение на Комуникационната стратегия на ПИРО на община Ново село и във 

връзка с принципите за публичност и прозрачност в хода на разработването на стратегическия 

документ, бяха проведени редица дейности във връзка с комуникацията със заинтересованите 

страни. От самото начало беше публикувана анкета, която да позволи на жителите на общината 
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да изразят своето мнение относно стратегическия документ. Анкетното проучване имаше за 

цел да проучи мнението на жителите на общината за най-важните за тях проблеми, за силните 

и слаби страни на общината, както и за възможностите и потенциалите за развитие в следващия 

програмен период 2021-2027 г. В анкетата участваха повече жени - 56,4% срещу 43,6% мъже. 

По отношение на възрастовите характеристики на респондентите се получи следното 

разпределение:  

 до 29 г. -  25,6% ; 

 30-49 г. - 46,2 %; 

 50-65 г. - 25,6%; 

 над 65 г. - 2,6%. 

 

Въз основа на проведеното анкетно проучване можем да изведем следните обобщени 

резултати: 

На въпрос „В каква посока се промени общината през последните 7 години?” 36% от 

анкетираните жители са посочили, че общината се е променила към по-добро, а според 31% 

нищо не се е променило. По отношение на въпроса „Какво е Вашето лично мнение за 

състоянието на общината спрямо останалите общини в региона?” почти половината от 

респондентите заявяват, че общината е както повечето общини в региона, а според 41% от 

анкетираните, че общината е по-добре от останалите в региона.      

На въпрос кои са най-ценните за Вас обекти на територията на общината, респондентите 

отговарят както с природни, така и с антропогенни обекти. Сред най-често срещаните отговори 

в анкетата са:  

 Часовникова кула в Ново село 

 Сградата на читалище „Земеделец-1874“ 

 Църква „Св. Николай“ 

 Войнишки паметници в с. Неговановци 

 Църква „Успение Богородично“  

 Чешма в местността „Бепуйна“ до с. Винарово 

 Находище на Ружевидна поветица (попонъц, съвлек) 

 

В допълнение към анкетата се проведоха две фокус групи с представители на жителите 

на община Ново село. По време на обществените дискусии, експерти от екипа за разработване 
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на ПИРО, заедно с представители на Община Ново село информираха обществеността за 

целите, задачите, значимостта и ролята на ПИРО като основополагащ документ за местното и 

регионално развитие в плановия период 2021-2027 г. Целта на фокус-групите бе представители 

на бизнеса, неправителствени организации, съсловни организации и жители да дадат своето 

мнение или препоръка за бъдещото развитие на общинския център и всички населени места в 

общината. Фокус-групите и в допълнение проведеното анкетно проучване бяха отправна точка 

за членовете на екипа в процеса по разработване на стратегическата част на ПИРО. В хода на 

дискусията участваха широк кръг заинтересовани страни. Бяха изказани мнения, коментари и 

предложения с препоръки към екипа и представителите на Общината. Всички мнения и 

становища на представителите на заинтересованите страни, сдруженията, бизнеса, НПО 

сектора, получени в хода на проведените дискусии, спомогнаха за по-доброто качество на 

документа и надграждане на предвидените дейности. 
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Таблица 29 Анализ на ситуацията /SWOT анализ/ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Съществуващи добри практики за насърчаване на диалог с 

целевите групи, като обществени обсъждания, анкети и 

други; 

 Мотивация и активност на местната администрация за 

провеждане на прозрачна политика и управление на 

общината; 

 Прозрачен комуникационен план по отношение на външните 

публики – редовно актуализиране на уеб сайта, възможности 

за присъствие на жителите на общината по време на срещи, 

обсъждания и други; 

 Изградено добро сътрудничество с местни и регионални 

медии; 

 Използване на новите форми на комуникация, като социални 

мрежи за популяризиране на дейността на Общината. 

Поддържане на активен фейсбук профил. 

 

 

 

 

 Липса на план за кризисна комуникация по ключови теми 

и проекти; 

  Липса на приемственост при предаване на задълженията и 

цялата база данни, в случаите, в които даден служител 

напуска работа, което пряко влияе на комуникацията с 

външни и вътрешни групи; 

 Недобре организиран и в съответствие с нуждите на 

потребителите сайт на Община Ново село; 

 Информацията за дейностите на Общината невинаги 

достига до всички заинтересовани страни; 

 Недостатъчни финансови и човешки ресурси, които да се 

насочат към дейности, свързани с комуникациите. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Определяне на ясни теми за комуникация с всички 

ангажирани страни; 

 Подобряване на вътрешната комуникация с цел поставяне на 

по-ефективна външна такава; 

 Приемане на алгоритъм/механизъм за размяна на идеи и 

послания и ангажирането им в тяхното популяризиране; 

 Запознаване на ключови лидери на мнение с важните за 

Общината теми; 

 Изработване на нов, по-добре структуриран уебсайт на 

Община Ново село и поддържане на чуждоезикова версия; 

 По-широко използване на информационни брошури, медии и 

други канали за популяризиране дейността на Общината; 

 Годишна актуализация на Комуникационната стратегия. 

  

 Потенциална възможност от дестабилизация на 

политическата, социалната и икономическа ситуация в 

страната, налагаща цялостна промяна на приоритетните 

теми; 

 Заплаха от  влошаване на епидемиологичната обстановка 

и задълбочаване на здравната и икономическа криза в 

страната; 

 Ограничен финансов ресурс; 

 Липса на желание и компетенции от страна на 

служителите на Общината да участват в 

комуникационните процеси; 

 Липса на ангажираност от страна на жителите и други 

заинтересовани групи за провеждане на диалог; 

 Създаване на свръхочаквания в целевите групи; 

 Риск написаните правила да останат „на хартия“ и да не се 

приложат в действителност. 
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4.5. Стратегически приоритети на комуникационната стратегия 

По-долу са определени няколко основни послания, които да са основата на 

комуникациите, осъществявани от Община Ново село. В настоящата стратегия тези послания 

са посочени като стратегически приоритети, които да улеснят комуникационните дейности. 

Представените основни послания трябва да присъстват в основните форми на комуникация на 

Общината, т.е. всяка дейност по комуникацията на местната администрация да бъде поставена 

в рамката на определените приоритети. 

1. Модерни инфраструктура и среда за живот 

 Модернизиране на пътната и уличната инфраструктура; 

 Сигурна и достъпна среда за живот на територията на Общината. 

2. Икономика и бизнес 

 Подкрепа за внедряването на иновации; 

 Ефективно управление на общинската собственост. 

3. Екология и опазване на околната среда 

 Осигуряване на чиста и зелена среда; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 

 Подкрепа за екоинициативи. 

4. Грижа за жителите 

 Подкрепа за младежки инициативи и внедряването на иновации в 

образованието; 

 Разширяване на предоставяните социални услуги; 

 Развитие на културата, спорта, туризма. 

5. Интелигентна община 

 Усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване чрез 

иновации; 

 Осигуряване на по-сигурна среда чрез внедряване на интелигентни технологии; 

 Създаване на условия за засилено участие на жителите в управлението. 
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4.7. Форми на комуникация за изпълнение на плана за действие 

1. Информационни кампании – запознаване на целевите групи с общински политики, 

законови задължения, възможностите, условията, процедурите и други, свързани с 

участието на аудиториите в процесите на местното управление и взимане на решения. 

2. Директна комуникация – стимулиране на дискусиите и участието на хората и 

структурите на гражданското общество в изграждането на позиция по въпросите от 

местно значение. В допълнение към планираните информационни инициативи, чрез 

организирането на обществени обсъждания се предоставя възможност на отделните 

жители да споделят с органите на местната власт своите очаквания и предложения. 

3. Комуникация чрез масовите медии – изготвяне и изпращане на прессъобщения и 

снимков материал до представителите на медиите, организиране на пресконференции, 

неформални работни срещи, разпространяване на информация в отдалечените райони с 

ниско ниво на потребление на медии. 

4. Работа с неправителствени организации – Комуникационната стратегия подкрепя 

инициативи на гражданското общество, насочени към групи, които трудно могат да се 

достигнат чрез средствата за масово осведомяване. 

5. Интернет – поддържане и актуализиране на интернет страницата на община Ново село, 

както и на профила във Фейсбук. Най-гъвкавият и лесно достъпен инструмент за 

комуникация със заинтересованите страни е Интернет страницата на общината. 

Проектът на плана за интегрирано развитие се публикува на Интернет страницата, като 

се осигуряват онлайн възможности за обратна връзка - мнения, становища, съждения и 

предложения на заинтересованите страни. В рамките на общата комуникационна 

стратегия на страницата се публикуват задължително и последващите годишни отчети 

за изпълнението на мерките. 

6. Информационни материали – изготвяне и разпространение на печатни и електронни 

информационни и рекламни материали за дейността на община Ново село. 

7. Консултирането като форма на активно участие от страна на жителите 
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Това е процес, при който заинтересованите страни  и представителите на групи с общ 

интерес, коментират официални предложения и допринасят с участието си за 

генерирането на идеи и управленски решения. 

 Анкетиране 

Анкетирането се провежда на отделни етапи: 

При стартиране на разработването на плана за интегрирано развитие - цели 

събиране от заинтересованите страни на максимален брой виждания и становища относно 

философията на плана - в частност и за възможностите за балансирано развитие на общината. 

По време на реализацията - периодични анкети - на приоритетите и мерките от плана, 

с оглед установяване на удовлетвореността на заинтересованите страни от постигнатите 

резултати. 

Анкетирането се провежда с предварително подготвен инструментариум (анкетни 

карти). 

 Обществени обсъждания 

В рамките на разработването на ПИРО на Община Ново село е целесъобразно 

провеждането на две обсъждания, като ключови етапи от процеса на съставяне на документа. 

Първото обсъждане се провежда за представянето на бъдещата визия, стратегическите 

цели и приоритети за развитие на общината. Осигурява се възможност за представяне на 

проектни предложения от страна на заинтересованите страни, чиито представители участват в 

обсъждането, които се предоставят на екипа, разработващ плана. 

Второто обществено обсъждане включва публикуването на ПИРО, покана за мнение и 

обсъждането на плана пред местната общественост, преди приемането на документа от 

Общинския съвет. 

 Актуализация 

Поради силната динамика на дейностите, информационните и обществени процеси, 

технологиите, и за да може настоящата комуникационна стратегия да се прилага ефективно, е 

необходимо всяка година да бъдат актуализирани основните стратегически комуникационни 

теми, както и да се очертават нови специфики на заинтересованите страни, промяна в подхода 

на комуникация и други. Годишният план за действие трябва да е съобразен с конкретни 

ключови проекти, теми и дейности от целите на Общината за дадената година. 
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V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 

5.1. ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

При определянето на зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие), 

трябва да отчетем няколко различни аспекта на съществуващата пространствена и социално-

икономическа ситуация на територията на община Ново село. Първо, като позитивен фактор 

можем да отчетем, че в Общината има приет и функционира Общ устройствен план (ОУП), 

чрез който да се обвържат дългосрочното устройствено планиране и средносрочното 

стратегическо планиране чрез ПИРО. Второ, като обективен подход можем да добавим 

резултатите и обобщенията от направения с наличните данни SWOT анализ.  

Според Единния класификатор на населените места в Република България (ЕКНМ), 

територията на община Ново село включва 5 броя населени места. Общинският център – с. 

Ново село (категория 5), селата Винарово, Неговановци и Флорентин (категория 6) и с. Ясен 

(категория 7). Класификацията на населените места показва йерархичната структура на 

селищата в общината, както и техния потенциал за местно и регионално развитие. По 

дефиницията, посочена в Методическите указания на МРРБ, населени места, които са от 1-во, 

2-ро или 3-то йерархично ниво налагат императивно дефиниране на „градски зони за 

въздействие”. Такава зона е на територията на община Ново село няма.  

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. зоните за прилагане на интегриран 

подход (Зони за въздействие) са пространствено обособени територии с определени 

характеристики и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на 

населението и характер и структура на основните фондове. Тези зони следва да се определят 

на основата на сходни характеристики на територията и/или на базата на общи проблеми или 

възможни потенциали за развитие. Зоните за въздействие, определени на територията на 

общината, имат конкретно функционално предназначение. Целта на определянето на 

приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с лимитираните ресурси, с 

които разполага община Ново село. Приоритетните зони са подбрани по такъв начин, че 

тяхното развитие в най-голяма степен ще повлияе върху развитието на цялата община.  

При обособяването на предложените в рамките на ПИРО Зони за въздействие бяха 

отчетени:  

 Идентифицираните силни и слаби страни (от SWOT анализа); 
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 Териториите със сходни проблеми и сходни характеристики на физическата 

среда; 

 Наличието на потенциали (ресурси) и сравнителни предимства в рамките на 

определени локации (пространствени съчетания от територии); 

 Установените и локализирани проблеми със стратегически пространствен, 

социален или икономически характер, които оказват задържащо и/или 

лимитиращо влияние върху териториалното развитие на община Ново село; 

 Географските характеристики на териториите и техните пространствено-

функционални особености; 

 Териториите, които считаме за ключови в развитието на общинската територия 

и където чрез целеви интегрирани интервенции е възможно постигането на 

синергичен ефект в развитието на съседните им територии и на общината като 

цяло; 

 Териториите, припознати от местната общественост и/или бизнес като ключови 

за развитието на общината; 

 Териториите, припознати от местната общност като проблемни, които задържат 

възможността за ефективна реализация на потенциала на общинската територия; 

 Местата, в които дефинираните териториални локации (пространствени 

съчетания) надграждат и доразвиват позитивните тенденции в териториалното 

развитие на община Ново село; 

 Териториите, в които има възможност за осъществяване на мерки според 

предвидената програма за реализиране на ПИРО. 

 

5.2. ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Община Ново село има действащ Общ устройствен план (ОУПО). Изготвена е 

концепция за пространствено развитие на общината, в която са посочени приоритети за 

развитието на населените места, както и за останалите части от общинската територия. С 

ОУПО са определени устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен режим. 

 

Зона I – Зона за обществено обслужващи дейности 
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Тези зони се намират в населените места и са предназначени за образование, 

здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, и 

други общественообслужващи дейности. Част от тези обекти могат да се разполагат и в 

жилищните зони. 

Зона II – Жилищна зона 

Поради спецификата на населените места в община Ново село (само села), площта на 

жилищните територии е много близка до общата площ на населените места за селата и тя е 

използвана за изчисляване на основния параметър „площ на жилищната територия“. 

Зона III – Производствена зона 

Площите за производствени цели са съсредоточени главно в землището на с. Ново село. 

По-големите зони могат да бъдат използвани за практики за свързване на взаимно изгодни 

производства в обединения на основата на специализация и коопериране. Към тази зона спадат 

всички стопански дворове в населените места. 

 

5.3. ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

Според Методическите указания на МРРБ е необходимо отделянето на приоритетни 

зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие 

на общината. Идентифицирането на тези зони е отражение на проведените обективни 

проучвания при анализа на територията на община Ново село. Ясната обвързаност между 

зоните има за цел да окаже максимално въздействие върху цялостното социално-икономическо 

развитие на общината. Определянето на приоритетните зони в никакъв случай не ограничава 

инвестициите в териториите, попадащи извън обхвата на тези зони.  

Предвид факта, че село Ново село е общински център и в него са съсредоточени най-

добрите условия за привличане на средства по регионални, национални и наднационални 

финансови инструменти, считаме общинския център като една от двете приоритетни зони за 

въздействие. В селото е съсредоточено 39% от населението на общината и най-големите 

икономически субекти. От друга страна за бъдещето развитие на общината считаме за 

целесъобразно необходимостта от сътрудничество и коопериране със съседните общини с цел 

постигането на синергичен ефект, който не се изчерпва само с административните граници на 

общината. Поради тази причина е уместно кооперирането да се осъществява както със съседни 

общини – Видин и Брегово, така и по възможност със съседните общини от Република Сърбия 

и Румъния. Най-добрата възможност това да се случи е чрез инициативата на общинския 
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център. Инструментите за това са свързани с използването на Местни инициативни групи, 

използване на възможности на програмите за трансгранично сътрудничество, 

нeправителствени организации, сдружения на общините и др.  

В следващите седем години е необходимо да се обърне внимание и на териториите с 

неусвоен туристически потенциал в общината, които следва да се облагородят и използват за 

развитието на селски, културен, познавателен и екотуризъм. В допълнение към тях е 

целесъобразно туристическите дейности да се обвържат с обособяването и маркирането на 

екопътеки, развитието на традиционни занаяти, производството на сувенири, показващи 

специфичния новоселски фолклор, които заедно да доведат до синергичен ефект на цялата 

територия.  
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VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 
 

6.1. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и 

дейности за реализация на плана 
 

Програмата за реализация на ПИРО (ПРП) цели да посочи начина за осъществяване 

реализацията на плана в периода 2021 – 2027 г. От друга страна, ПРП цели съгласуваност на 

факторите за развитие, да посочи потенциални ресурси за реализация на плана, възможности 

за финансиране, техническа помощ и институционалната подкрепа за реализирането на плана. 

Ключово място заема индикативният проектен списък (Приложение 1А), където са описани 

проектните предложения, готовността за осъществяването им, индикативен срок за 

изпълнение, ориентировъчен бюджет на дейностите по тях.      

Интегрираният подход при регионалното развитие фокусира териториалното 

сближаване като основна цел като допълнение към икономическото и социално развитие. Това 

означава, че мерките и дейностите, заложени по ПИРО, следва да обърнат по-голямо внимание 

на потенциалното териториално въздействие. Интегрираният подход подчертава, че 

насърчаването на развитието изисква тясна координация на публичните политики. 

Необходимо е да се подчертае, че икономическият растеж не зависи само от наличието на 

ресурси. В допълнение към тях е необходимо и ефективно управление на взаимосвързаните 

фактори на растежа. Така например, подобренията на техническата инфраструктура в 

общината сами по себе си няма да доведат автоматично до по-висок растеж. В комбинация 

обаче с подобрения в образованието и иновациите, въздействието на инфраструктурните 

инвестиции върху регионалния растеж може да стане значимо. Интегрираният подход е 

използван и поради факта, че секторните инвестиции в определена територия не означават 

непременно, че преимуществата ще се почувстват единствено и само там. Постиженията на 

една община в определен сектор често пъти може да са тясно свързани с тези на съседните 

общини. В тази връзка е препоръчително община Ново село да работи в партньорство и 

координация със съседните общини. 

 

6.2. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А) 
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Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 

реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А). Той е изготвен по образец от 

Методическите указания. Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на 

общината и за постигане на целите на плана, е неразделна част от програмата за реализация. 

 

6.3. Индикативна финансова таблица (Приложение № 2) 
 

Неразделна част от ПИРО на общината е и индикативната финансова таблица 

(Приложение № 2). Тя представлява индикативна обща оценка на необходимите ресурси за 

реализация на приоритетите на ПИРО и маркира бюджетната рамка от страна на всички 

партньори в местното развитие. Следва да се отбележи, че органите на местното 

самоуправление и общинската администрация имат водеща роля в проследяване и изпълнение 

на заложените приоритети. Ресурсите за реализация на ПИРО включват финансови средства 

от различни източници. Индикативната финансова таблица съдържа прогнозните стойности 

както на собствени, така и на привлечени средства. Така например в таблицата като източници 

на финансиране на проектните дейности са описани собствени общински средства, средства, 

получени като безвъзмездни помощи по оперативните програми, други средства от фондове на 

ЕС, средства по Норвежкия финансов механизъм, субсидии и трансфери, публични и частни 

средства. Всички проектни дейности, реализирани на територията на общината и са в 

съответствие с приоритетите и целите на ПИРО, които допринасят за развитието ѝ, следва да 

се отчитат в програмния период 2021 - 2027 г.  

Общата сума на посочените ресурси, включително по отделните приоритети, е строго 

индикативна. Тя може да претърпи последващи корекции в зависимост от промените в 

пазарните условия, оптимизация на предвидените средства, преразпределение между 

отделните приоритети, базирани на аргументирани доводи и решение на Общинския съвет. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с 

цел включване на нови мерки, дейности, проекти или нови потенциални източници на 

финансиране.  
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VII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
 

7.1. Същност и проблематика на измененията на климата 
 

Рекордно високите температури през последните десетилетия, топенето на ледниците, 

по-влажният въздух и още седем ключови индикатора показват, че глобалното затопляне на 

климата е неоспорим факт. Настоящото изменение на климата на планетата променя света 

всеки ден. През последните две десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, 

откакто съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски пожари, 

големи горещини и наводнения, които зачестяват все повече. 

Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще 

надхвърли до 2060 г. с 2° C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века 

може дори да достигне 5° C. 

Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително 

въздействие върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и 

до последваща загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-

интензивните метеорологични явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката 

на ЕС и ще възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни. 

 

7.2. Изменението на климата в България4 
Заплахите за България, свързани с изменението на климата, са предстоящи, с очаквано 

средно повишение на температурите с до 4o C до 2100 г. Последиците от изменението на 

климата са многобройни, включително намаляване на водните запаси, последици за здравето, 

смущения в цикъла на земеделското производство, стрес за биоразнообразието и горите, щети 

по инфраструктурата и частната собственост, промяна в туристическите модели и много други. 

Макроикономическите изчисления показват, че ако не се предприемат действия, изменението 

на климата ще окаже негативно влияние върху страната във финансов план, като е възможно 

да ликвидира целия икономически растеж на страната до 2050 г. Макроикономическите 

въздействия могат да бъдат смекчени в значителна степен, ако се предприемат действия за 

адаптация. Секторните анализи на разходите и ползите показват, че инвестициите в мерки за 

                                                 
4 Анализ на Световната банка: „България – адаптация към изменението на климата“  

http://pubdocs.worldbank.org/en/476711539798317426/CCA-Factsheets-BG-2018-Oct-17.pdf 
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адаптация се изплащат неколкократно. Изчисленията като цяло показват висока разходна 

ефективност на инвестициите, която е различна за различните сектори и мерки за адаптация. 

Очаква се всяко инвестирано евро да бъде спечелено обратно - от няколко пъти повече до 

повече от 700 пъти инвестираната сума. 

7.3. Действия по отношение на климата на европейско и национално ниво5 
 

Европейският съюз залага изключително амбициозни мерки и цели за намаляване на 

емисиите си на парникови газове. За постигането им Общността е определила цели за 

емисиите за ключови сектори на своята икономика. 

Целите за 2030 г. 

През декември 2020 г. в контекста на необходимостта от повишаване на амбициите в 

областта на климата, както се изисква и от Парижкото споразумение, Европейският съвет 

одобри нова по-грандиозна цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г в 

сравнение с поетата през 2014 г. (намаляване с най-малко 40 % до 2030 г. спрямо 1990 г.) 

Лидерите от ЕС постигнаха съгласие по обвързваща цел за ЕС за постигането на нетно 

намаление на равнището на Съюза на емисиите на парникови газове до 2030 г. с най-малко 

55% спрямо равнищата от 1990 г. ЕС ще структурира политиките си в областта на климата 

по такъв начин, че: 

 да се стимулира устойчивият икономически растеж; 

 да се създадат работни места; 

 да се донесат ползи за гражданите на ЕС, свързани със здравето и околната среда; 

 да се допринесе за дългосрочната конкурентоспособност в световен план на 

икономиката на ЕС чрез насърчаване на иновациите в зелени технологии. 

Европейски законодателен акт за климата 

Като един от елементите на Европейския зелен пакт европейският законодателен акт за 

климата има за цел да установи в законодателството целта за неутрален по отношение на 

климата ЕС до 2050 г. В своята позиция Съветът по околна среда изтъква, че е важно да се 

насърчават както справедливостта и солидарността между държавите членки, така 

                                                 
5 Информацията е взета от официалната страница на Съвета на Европейския съюз – секция „Политики“: 

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/ 
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и разходната ефективност при постигането на целта за неутралност по отношение на 

климата. 

Най-новите нормативни актове, свързани с климата, приети на европейско ниво, са в 

сферите на: 

 Кръгова икономика 

През май 2019 г. ЕС прие забрана на пластмасовите изделия за еднократна употреба. 

С тази забрана ЕС определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват 

сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули. Новите правила 

забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които 

съществуват алтернативи. 

През май 2018 г. ЕС взе решение за нови правила за управление на отпадъците и 

определи правно обвързващи цели за рециклирането. Тези цели се отнасят до битовите 

отпадъци, рециклирането на опаковъчните материали, както и депата за отпадъци. 

 Пакет за чиста енергия 

Европейският съюз прие нови законодателни актове, част от пакета за чиста енергия: 

 преработена Директива относно енергийната ефективност; 

 преработена Директива относно енергията от възобновяеми източници; 

 Регламент за управлението. 

Пакетът е от ключово значение за постигането на целите в областта на климата и 

енергетиката до 2030 г. и определя механизмите за сътрудничество и контрол на държавите — 

членки на ЕС в енергийния сектор. 

 Схема на ЕС за търговия с емисии 

През февруари 2018 г. ЕС прие преработени правила за схемата на ЕС за търговия с емисии 

(СТЕ). Създадена през 2005 г., тя е първият световен пазар на въглеродни емисии и остава най-

големият. В нея се определя таванът на емисиите на CO2 от тежката промишленост и 

електроцентралите. Общият обем на разрешените емисии се разпределя на дружествата като 

разрешения, които могат да бъдат търгувани. 

 Земеползване и горско стопанство 
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През май 2018 г. беше постигнато съгласие по нов Регламент за подобряване на защитата 

и управлението на земите и горите. Чрез този регламент емисиите на парникови газове от 

земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) вече са включени 

в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. 

Действия на национално ниво 

Ключови стратегии и програми на национално ниво, осигуряващи основа за 

законодателството като цяло, включително за Адаптацията към изменението на климата 

(АИК), са както следва:  

 На национално ниво, през 2012 година е приет и Трети национален план за действие по 

изменение на климата, определящ политиката на България в областта на климатичните 

промени. Документът 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 новия 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“.  

7.4. Законодателна рамка на действията по отношение на климата 
  

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) е акт за целия сектор, регулиращ 

стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг и управление на околната 

среда. В ЗООС се посочва принципът 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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Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) Това е основната част от 

националното законодателство, свързано с изменението на климата. Той описва и регулира 

държавната политика за ограничаване изменението на климата и прилагането на механизмите 

за изпълнение на задълженията на България, свързани с РКОНИК и ПК. Законът очертава 

институционалните отговорности и механизмите за включване на заинтересованите страни и 

съдържа някои аспекти на адаптацията с цел да гарантира дългосрочното планиране на мерки 

за АИК. 

7.5. Цели и приоритети на Община Ново Село за опазване на околната среда 
 

Основните цели, които си поставя община Ново село, във връзка с опазването на околната 

среда са, както следва: 

 изграждане на канализационна система и пречиствателни съоръжения в населените 

места; 

 строг контрол за недопускане на безразборно изхвърляне на отпадъци; 

 запазване качеството на атмосферния въздух, водите и почвата на територията на 

общината; 

 запазване на биоразнообразието от диви животни и билки на територията на 

общината; 

 чиста околна среда и рекултивирани стари депа за ТБО и нерегламентирани 

сметища; 

 привличане на инвестиции за създаване на стабилна икономика, щадяща околната 

среда, най-вече в селското стопанство, преработващата промишленост и туризма; 

 облагородени и добре поддържани паркове и градинки за отдих на населението; 

 развитие и рехабилитация на пътната и уличната мрежа, както и на 

селскостопанските пътища. 

На база общинската стратегия за опазване на околната среда и цялостния анализ на 

общината, направен в рамките на настоящия стратегически документ, са дефинирани редица 

задачи, целящи реализацията на заложените цели и приспособяването на общината към 

динамичните промени в околната среда. 

За да бъде осигурено запазване на нивата на атмосферните замърсители под долните 

оценъчни прагове съгласно Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух, община Ново село планира: 
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 Да бъдат реализирани проекти за оптимизиране на зелената система на общината, 

насочени към запазване качеството на атмосферния въздух; 

 Да се постигне повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти чрез 

саниране на сгради и др. мерки, с цел ограничаване замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално-битовото отопление; 

 Да се извършва редовна актуализация на Програма за енергийна ефективност в 

общината. 

Очаква се заложените дейности да спомогнат за намаляването и предотвратяването на 

риска за човешкото здраве и за създаването на условия на жителите на общината да живеят в 

чисти и приветливи населени места. Както Общинската програма за опазване на околната 

среда, така и Планът за интегрирано развитие дефинират като особено важна цел 

подобряването благосъстоянието на населението на общината чрез създаване на 

благоприятни условия за развитието на икономиката, най-вече на туризма и селското 

стопанство в съответствие със законовите изисквания в областта на околната среда. 

7.6. 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: 

 

Общите хоризонтални мерки са два основни вида: 

Мерки за ограничаване изменението на 

климата – дейността по предприемане на 

превантивни мерки, свързани с 

ограничаване на вредното въздействие на 

човешката дейност, допринасящо за 

парниковия ефект.  
По своята същност тези мерки са свързани  с 

анализ и оценка на антропогенните фактори, 

които довеждат до увеличение на вредните 

емисии на парникови газове. Те  следват 

необходимите превантивни действия, които 

да неутрализират източниците на вредни 

емисии. 

Мерки за адаптация към изменението на климата 

– дейността по предприемане на мерки, свързани с 

предвиждането и определянето на негативните 

социални и икономически последици, свързани с 

измененията на климата, преодоляването на 

възникналите щети и идентифицирането на 

възможностите, появили се вследствие на 

климатичните промени. 
По своята същност това са мерки, насочени към вече 

възникналите изменения на климата. 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 устойчивото развитие. 
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Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова рамка, 

позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят 

политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Ново село в периода 2021-

2027 година в съответствие с Трети национален план за действие по изменение на климата. 

 
Таблица 30 Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата в община Ново село 

Мерки за ограничаване изменението 

на климата 

Мерки за адаптация към изменението на 

климата 

Повишаване на административния капацитет на община Ново село за изпълнение на 

общинските стратегически документи и политики в сферата на екологията, както за 

реализиране на дейности и проекти, свързани с опазването на околната среда 

Повишаване на публичната информираност и обществената ангажираност относно 

екологичните проблеми и мерките за ограничаване и за адаптация към  изменението на 

климата. Създаване на посетителски информационни центрове, екопътеки, маркировка в 

защитените територии. 

Изграждане на партньорски модели и мрежи с други общини за подобряване на 

екологичната обстановка и качеството на живот в община Ново село 

Имплементиране на общоустановените нормативни изисквания, свързани с изменението на 

климата, в документите на екологичната политика на общината 

Повишаване на енергийната 

ефективност на сградите 

Ефективно използване на водните ресурси. 

Изграждане на канализационна мрежа 

Развитие на „зелена икономика“ чрез 

внедряване на иновативни 

технологични и организационни 

подходи в МСП 

Ежегодни мерки по поддържане проводимостта 

на речните корита и дерета. 

Съхраняване на горския фонд 
Изграждане на съоръжения за защита и ранно 

известяване при горски пожари 

Ограничаване употребата на нитрати и 

пестициди в селското стопанство 
Развитие на биоземеделие 

Модернизация на системата за 

управление на отпадъците. Въвеждане 

на разделно събиране на битови 

отпадъци, включително отпадъци от 

опаковки. 

Въвеждане на водоспестяващи и 

енергоспестяващи технологии 
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7.7. Принос на ПИРО за изпълнение на действията по отношение на климата 
 

В стратегическия документ ПИРО на община Ново село са дефинирани различни мерки 

и дейности за решаване на проблемите и реализиране на потенциала в социалната, 

икономическата и екологичната сфери. Екологичната проблематика е неразделна част както от 

аналитичната, така и от стратегическата част на плана. Детайлно е описано текущото състояние 

на компонентите на околната среда като фокусът е насочен към дейностите по повишаване на 

енергийната ефективност, преминаването към „зелена икономика“ и управлението на 

отпадъците в общината. Екологичните силни и слаби страни намират място в SWOT анализа 

към ПИРО, а проблемите и рисковете на околната среда са пряко застъпени в стратегическата 

част на ПИРО и най-вече в мерките към всяка приоритетна област. 

В следващата таблица са представени мерките от ПИРО, допринасящи за постигането 

на целите, заложени в Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 

Плана за действие, групирани по сектори на българската икономика. Изброените мерки 

направляват конкретните инициативи и инвестиции на община Ново село и са обезпечени от 

конкретно дефинирани проекти или дейности, систематизирани в Програмата за реализация на 

ПИРО. 

Таблица 31 Mерки от ПИРО, допринасящи за постигането на целите, заложени в Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и Плана за действие 

 СЕКТОР РИСКОВЕ ЦЕЛИ 

МЕРКИ/ДЕЙНОСТИ 

В ПИРО, 

ДОПРИНАСЯЩИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

Промени в 

продължителността на 

вегетационния сезон 

Устойчиво управление 

на 

селскостопанските 

практики за 

адаптиране към 

изменението на 

климата 

Мярка 1.4. Развитие на 

биоземеделие, модерно 

животновъдство и 

рибно стопанство 

Агро-фенология (по-ранно 

цъфтене на дърветата, по-

дълъг сезон за лозята и 

промени в другите естествени 

цикли на културите, което 

оказва влияние върху 

крайните добиви. ) 

Насърчаване на 

капацитета за 

адаптиране и 

информираност в 

селскостопанския 

сектор 

 

Добиви от реколтата. 

Прогнозират се промени в 

обема на добивите от 

основните култури (зимна 

Насърчаване на 

научните изследвания 

и иновациите за 

адаптиране към 

Мярка 1.4. Развитие на 

биоземеделие, модерно 

животновъдство и 

рибно стопанство 
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пшеница, царевица и 

слънчоглед) поради 

предвижданото покачване на 

температурата и намалените 

валежи. Увеличаването на 

концентрацията на 

въглероден диоксид (CO2) в 

бъдеще може обаче да създаде 

условия за подобряване на 

добивите от някои култури.  

изменението на 

климата 

Повишен риск от 

разпространение на 

вредители, болести и плевели. 

Укрепване на 

политиката и правната 

рамка за адаптиране на 

селскостопанския 

сектор 

 

Неблагоприятни ефекти върху 

животновъдството 

 Развитие на модерно 

животновъдство и 

Стимулиране на 

пчеларството - 

подпомагане на млади 

фермери, включително 

пчелари за изготвяне на 

бизнес-планове и 

проекти за създаване 

на модерни ферми и 

пчелни семейства (към 

мярка 1.4) 

Увеличен риск от засушаване, 

ерозия, опустиняване и 

засоляване на почвите 

  

Риск от недостиг на вода   

Неблагоприятно въздействие 

върху рибарството и 

аквакултурите 

  

БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ 

И 

ЕКОСИСТЕМИ 

Загуба на генетично 

разнообразие 

Подобряване 

управлението на 

екосистемите 

Мярка 1.4. Развитие на 

биоземеделие, модерно 

животновъдство и 

рибно стопанство 

Мярка 2.8. Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 

Нарушаване на жизнения 

цикъл на видовете и 

фенологичните фази 

Подобряване на  

управлението на 

знанията и 

комуникацията със 

заинтересованите 

страни относно 

адаптацията на 

екосистемите 

Мярка 2.8.  Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 

Влошаване на 

местообитанията 

Създаване на 

пространство за БРиЕС 
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(биологично 

разнообразие и 

екосистеми) 

Въздействие върху 

предоставянето на 

екосистемни услуги 

Укрепване на 

устойчивостта към 

климатичните промени 

чрез намаляване на 

натиска, който не е 

свързан с изменението 

на климата 

 

 Устойчиво използване 

на регулиращите и 

културни екосистемни 

услуги за адаптация 

Мярка 1.4. Развитие на 

биоземеделие, модерно 

животновъдство и 

рибно стопанство 

ЕНЕРГЕТИКА 

Несигурност при 

производството на 

електрическа енергия 

Изграждане на 

институционален 

капацитет, познаване и 

използване на 

данни за адаптиране 

 

Намаляване ефективността на 

производството на слънчева и 

вятърна енергия 

Включване на 

съображенията за 

промяна на климата в 

политиките, 

плановете и 

финансовите 

механизми в 

енергийния сектор 

 

Промяна в търсенето на 

енергия 

Включване на 

устойчивостта към 

климатичните промени 

в проектирането и 

инженеринга 

 

Повреда на инфраструктурата 

и прекъсвания 

Увеличаване 

устойчивостта на 

енергийните доставки 

 

Намалена потребност от 

отопление 

 Мярка 2.6 Енергийна 

инфраструктура и 

ефективност. 

Оптимизиране на 

разходите за енергия в 

сгради и системи, 

финансирани от 

общинския бюджет 

ГОРИ 

Специфични за видовете 

физиологични реакции 

Подобряване на базата 

от знания и 

повишаване на 

осведомеността за 

адаптиране към 

изменението на 

климата 
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Неясноти относно 

взаимодействието между 

видовете 

Подобряване и защита 

на горските ресурси 

 

Големи площи с иглолистни 

насаждения на твърде малки 

надморски височини 

Подобряване на 

потенциала за 

устойчиво използване 

на горските ресурси 

 

Повишена вероятност от 

големи пожари и други 

нарушения 

  

Подобрени условия за 

инвазивни видове 

  

Доминиране на употребата на 

дървесина като дърва за огрев 

  

ЧОВЕШКО 

ЗДРАВЕ 

Влияние на температурата и 

влажността върху здравето 

Подобряване на 

управлението за 

адаптиране 

 

Спешни последици за 

здравето, свързани с 

метеорологичните условия 

Създаване на база от 

знания и 

осведоменост относно 

адаптацията 

 

Промяна в ефектите върху 

здравето, свързани с валежите 

Адаптиране на 

външната среда за 

намаляване 

въздействието на 

климатичните промени 

върху здравето 

 

ТУРИЗЪМ 

По-малък брой туристи Приобщаване на 

адаптирането към 

изменението на 

климата в процеса на 

разработване на 

политики и правната 

рамка за 

туристическия сектор 

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

По-кратък зимен сезон Повишаване на 

осведомеността и 

базата от знания за 

адаптиране към 

изменението на 

климата в 

туристическия сектор 

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

По-кратък среден престой Изграждане на 

адаптивен капацитет в 

туристическия сектор 

Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

Здравни проблеми с туристите Разработване на 

специфични адаптивни 

действия за 

туристическия сектор 
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По-лоши условия за отдих на 

открито 

 Мярка 2.7. 

Благоустрояване на 

публични пространства 

и терени за 

озеленяване, спорт и 

отдих 

Повреждане на 

туристическата 

инфраструктура 

 Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

Влошен достъп до 

туристическите дестинации 

 Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

Недостиг на вода   

По-дълги летни и извън летни 

сезони 

  

Развитие на нови 

туристически продукти 

 Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство 

Привличане на нови 

перспективни туристически 

пазари 

 Мярка 1.5. Развитие на 

туризма и опазване на 

културно-

историческото 

наследство  

Мярка 6.2 Насърчаване 

и разширяване на 

регионалното 

сътрудничество за 

постигане на 

интегрирано 

икономическо, 

социално, културно и 

териториално 

развитие 

По-малка нужда от енергия за 

отопление през зимните и 

ранните сезони 

  

ТРАНСПОРТ 

Наводнения Изграждане на 

институционален 

капацитет и база от 

знания в 

транспортния сектор 

Мярка 2.8.  Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 

Свлачища Включване на 

въпросите за 

адаптиране към 

изменението на 

климата в ключовите 

Мярка 2.8.  Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 
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процеси на планиране 

и вземане на решения 

Виелици и снеговалежи   

Екстремни горещини  Мярка 2.3. Обновяване 

на канализационната 

мрежа в община Ново 

село 

ГРАДСКА 

СРЕДА 

По-високите температури, 

водещи до формирането на 

топлинни острови 

Укрепване на 

политиката и правната 

рамка за включване на 

адаптацията към 

изменението на 

климата 

 

Изключително ниски 

температури и студени вълни 

Изграждане на 

капацитет за 

адаптиране 

 

Наводненията ще се 

увеличават по честота 

Разработване на 

финансови, социални и 

политики за 

управление на риска с 

оглед адаптиране към 

изменението на 

климата 

 

Градушките Подобряване 

управлението на 

знанията, 

научните изследвания, 

образованието и 

комуникацията със 

заинтересованите 

страни относно 

адаптирането 

 

Продължителните валежи   

Свлачищата   

Недостиг на водни ресурси   

ВОДИ 

Опасностите от наводнения и 

суша 

Подобряване на 

управлението за 

адаптиране 

Мярка 2.3. Обновяване 

на канализационната 

мрежа в община Ново 

село  

Мярка 2.8.  Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 

 Укрепване на базата от 

знания и 

осведоменост относно 

адаптацията 

Мярка 2.8.  Опазване на 

природното наследство 

и борба с 

климатичните промени 

 Подобряване на 

адаптивното 

управление на 

инфраструктурата на 

водната система 

Мярка 2.3. Обновяване 

на канализационната 

мрежа в община Ново 

село 
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 Мярка 2.8.  Опазване 

на природното 

наследство и борба с 

климатичните промени 



 

 

 

VIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

И ОЦЕНКА НА ПИРО 
 

8.1. Значение на системата за наблюдение и оценка 
 

Ефективната реализация на Плана за интегрирано развитие на община Ново село в 

рамките на седем годишния период на неговото действие изисква способност за адаптация към 

променящите се характеристики на общината. За да изпълни ПИРО ролята си на основен 

стратегически документ през следващия програмен период, е от първостепенно значение в 

края на периода, а именно 2027 г., да бъде гарантирана неговата актуалност. Тези особености 

налагат нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на плана. Системата 

обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на операциите 

във времето. 

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. 

         Основните задачи пред системата са да предложи точно дефинирани дейности, тяхното 

информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи в 

наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски 

решения. Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за 

измерване на резултатите и въздействието на плана. 

 

8.2. Участващи структури в процеса по наблюдение 
 

Основните участници при наблюдението и оценката на ПИРО са общинският съвет на 

община Ново село, кметът на общината, специализираните дирекции и отдели в местната 

администрация, институциите, осигуряващи информация, заинтересованите страни и 

професионални общности. Всички тези структури са регламентирани в Закона за регионалното 

развитие и Правилника за неговото прилагане. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО. Представителите на 

общинския съвет следва да вземат активно участие в процеса на реализация на плана за 
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интегрирано развитие и да гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите 

от него. 

Кметът на общината има отговорността да 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. 

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. 

Кметовете и кметските наместници на селата към община Ново село също са част 

от системата за наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на 

интегрираното общинско развитие в рамките на селата и осигуряват информация за 

състоянието и тенденциите в развитието на техните землища. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация 

за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 

информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро, 

Агенцията по заетостта, ОДЗ „Видин“, РИОСВ, РЗИ, различни представителни проучвания на 

местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, 

професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. Самото разработване на 

ПИРО беше осъществено в условията на коректна и градивна комуникация между всички 

заинтересовани страни, активно обменящи идеи чрез проведените фокус групи, обществени 

обсъждания и анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и 

през предстоящите седем години с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните 

резултати от изпълнението на плана. 
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Препоръчително е подготвянето на контактна листа, въз основа на която да се 

организират предстоящите дискусии. Обвързването на изброените звена в единна система за 

взаимодействие позволява всеобхватно наблюдение на ПИРО и своеобразно точна оценка за 

напредъка и ограничаващите фактори. 

 

8.3. Дейности по наблюдението и оценката на плана 
 

Същността на системата за наблюдение и оценка на ПИРО Ново село са предвидените 

отделни функции и тяхната последователност. Съгласно законодателството в сферата на 

регионалното развитие, кметът на общината и общинският съвет съвместно обезпечават 

дейностите по разработване, съгласуване, реализация и наблюдение на ПИРО. Двата органа 

осигуряват предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването и 

прилагането на плана. 

Кметът на общината организира цялостния процес в условията на постоянна 

координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган –  Общинския съвет. 

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ПИРО. 

Функциите на общинския съвет са осигуряване на необходимата информация за оценка, 

координация и разпределение на отговорностите между отделните административни 

структури, изпълняващи ПИРО, поддържане на непрекъсната комуникация с централните и 

местните институции. Общинският съвет утвърждава необходимите мерки за промяна и 

усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е 

хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство и утвърдените 

норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на резултатите от ПИРО 

в публичното пространство. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ПИРО. 

Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ПИРО, 

респективно неговото наблюдение, е годишният доклад. Системата за наблюдение на ПИРО 

Ново село предвижда изработването на общо шест доклада. 

Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и 

последваща оценка на плана. 
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Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година, 

като е предвидено тя да проследи: 

 досегашния прогрес 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. 

 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на 

ПИРО. В случай на подобна необходимост, актуализираният документ на ПИРО е предвиден 

за разработване през втората половина на 2024 г. и съобразно структурата на настоящия 

документ и Методическите указания. 

 Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните 

социални и икономически процеси на общинско ниво заедно с възникнали съществени 

изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни 

промени в законодателната и стратегическата рамка – наборът от европейските и националните 

законови документи, основните политики и секторните планове и програми. Междинната 

оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността на наличния 

ПИРО спрямо тях и да определи дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки 

и дефинирането на нови проекти. Друга възможност е решението за актуализиране само на 

Програмата за реализация. 

По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на 

ПИРО и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади. 

 Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. Оценката 

синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на системата от 

индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. 

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 
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статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общинския съвет, 

който от своя страна го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка. 

 

8.4. Подход за разработването на системата от индикатори 
 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ПИРО. Индикаторите са неразривно свързани с 

цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация. Селектирането на индикаторите се 

основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните 

методи за мониторинг на стратегическото планиране. Индикаторите са организирани около 

темите за социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат 

методология за измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, 

образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността 

и здравния статус на населението. 

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.  

В Плана за интегрирано развитие на община Ново село са спазени всички изисквания за 

планирането и структурирането на системата от индикатори, базирано на два основни 

компонента – индикатори за продукт и индикатори за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 

на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори 

са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие 

в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 
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         Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка 

на ПИРО, е така наречената SMART. Наименованието й 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. 

Матрицата на индикаторите на Плана за интегрирано развитие на община Ново село 

е в съответствие с добрата практика на ПРООН: 

А – значението на индикатора да е ясно; 

Б – данните да са достъпни; 

В – дейността по събирането на данни да е в правомощията на екипа и да не са необходими 

външни експерти за допълнителен анализ; 

Г – индикаторът да е достатъчно представителен относно планираните резултати; 

Д – индикаторът да е реален и да може да се наблюдава; 

Е – индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи. 

  

Правилното 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 
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информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа 

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. 

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. 

Индикаторите за продукт и резултат са детайлно описани в матрицата за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО за община Ново село за периода 2021-2027 г. в Приложение 

3 на настоящия стратегически документ.  

 

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 
 

Индикативната финансова таблица отразява обобщена оценка на прогнозните ресурси 

необходими за реализиране на ПИРО и е представена таблично и графично в Приложение 2. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 България – адаптация към изменението на климата, Анализ на Световната банка 

 ГД „ГРАО” 

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2019-2029 г. 
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 Единен класификатор на населените места в Република България 

 Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр. 50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ. бр. 

21 от 13 Март 2020 г. 

 Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 

г. 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион 2021-2027 

г. (проект) 

 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. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(актуализация 2019 г.) 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет 

 НСИ, www.nsi.bg 

 Общински план за развитие на община Ново село 2014-2020 г. 

 Правилник за прилагане на ЗРР, Обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г. 

 Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет 

 Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019 г. 

 https://www.bfsa.bg/ 

 http://brojstanovnika.cu.rs 

 https://www.cez.bg/ 

 https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/ 

 https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/Vidin/ 

 http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 

 http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

 http://eea.government.bg/bg/bio/nem 

 https://eunis.eea.europa.eu/  

 https://www.ipcc.ch/ 

 http://www.mc.government.bg/ 

http://www.nsi.bg/
https://www.bfsa.bg/
http://brojstanovnika.cu.rs/
https://www.cez.bg/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/
https://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/Vidin/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://eea.government.bg/bg/bio/nem
https://eunis.eea.europa.eu/
https://www.ipcc.ch/
http://www.mc.government.bg/
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 https://www.meteoblue.com 

 https://www.minfin.bg/ 

 https://www.mlsp.government.bg/ 

 https://www.mrrb.bg/ 

 https://www.mzh.government.bg/ODZ-Vidin/ 

 http://natura2000.moew.government.bg 

 http://www.ncrdhp.bg/ 

 https://www.vik-vidin.com/ 

 https://www.unicef.org/bulgaria/ 

 http://www.weather.bg/ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО на Община Ново село 2021-2027 г. 

 Приложение 1-А: Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в 

ПИРО за периода 2021-2027 г. 

 Приложение 2 – Индикативна финансова таблица на ПИРО на община Ново село за 

периода 2021-2027 г.  

 Приложение 3 – Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община 

Ново село за периода 2021-2027 г. 

 Създадени авторски карти на Община Ново село и съседните ѝ територии.    
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