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Въведение 

Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Планът за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) Бойница определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на 

Северозападния регион (СЗР) от ниво 2 и действащия Общ устройствен план (ОУП) на 

общината.  

ПИРО е разработен за срок от 7 години и обхваща периода 2021-2027 г. Планът 

осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 

политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 

икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО, 

като стратегически документ, 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. 

ПИРО Бойница е изработен за цялата територия на общината, като са определени 

зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди 

и за подкрепа на потенциалите за развитие. 

ПИРО Бойница е разработен в партньорството с всички служители в общинска 

администрация Бойница, общински съветници, кметски наместници на населените места в 

общината, както и всички заинтересовани страни. Процесът на разработване на ПИРО 

Бойница премина през няколко етапа:  

 Предварителни проучвания – в този предварителен етап беше направено детайлно 

проучване на всички съществуващи стратегически документи в община Бойница, 

както и бе събрана и обработена необходимата статистическа информация за 

изготвяне на плана.  

 Провеждане на проучвания и консултации – за проучване на мнението на 

заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПИРО Бойница, бяха проведени 

анкетни проучвания за идентифициране на актуалните проблеми, потенциалите и 

възможностите за развитие в периода 2021-2027 г. В тази фаза бяха организирани и 
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консултации с представители на служителите от общинската администрация, както 

и кметските наместници на населените места в общината. 

 Изготвяне на анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница – в тази фаза беше 

изготвен социално-икономически и SWOT анализ на базата на вече събраната и 

обработена информация от стратегически документи, статистически данни, 

информация на общинската администрация и проведените проучвания;  

 Определяне на визия, цели и приоритети за развитие на община Бойница в периода 

2021-2027 г. – в този етап са отразени местните потенциали за развитие и 

възможностите за решаване на конкретните проблеми, с цел постигане на 

балансирано и устойчиво развитие, на основата на извършените аналитични 

проучвания в предходните етапи.  

 Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие. 

 Изготвяне на Програма за реализация – на основата на извършения анализ на 

социално-икономическото развитие на общината, проучените мнения сред 

заинтересованите страни, проведените консултации с представители на 

общинската администрация и проучените възможности за външно финансиране, в 

т.ч. по линия на Европейския съюз (ЕС), са очертани основни приоритетни проекти 

и действия в периода 2021-2027 г. 

 Очертаване на необходимите действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО.   

 Съгласуване и приемане на ПИРО.  

 

При разработване на ПИРО Бойница са следвани следните основни принципи:  

 ПИРО Бойница се основава на подхода „съобразен с конкретното място план‖. На 

практика този подход представлява стратегия, насочена към насърчаване на 

външно (за мястото) развитие чрез дейности, съобразени с конкретните условия. 

 Структурираност. ПИРО е съвкупност на смислово, функционално и хронологично 

свързани елементи. Използван е утвърдения метод за последователно надграждане 
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на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и оперативни 

инструменти за реализация.  

 Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална 

статистическа информация. Използвани са данните от текущата статистика на 

Националния статистически институт (НСИ), както и други официални източници 

– Дирекция „Бюро по труда‖ гр. Кула, Областна дирекция земеделие ,,Видин‖, 

Регионална инспекция по околната среда и водите ,,Монтана‖ и др. Същият 

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

нейната реална приложимост и резултатност.  

 Реалистичност и ефективност. В ПИРО са планирани изпълними приоритети и 

мерки за тяхното постигане в рамките на периода за действие на плана. Направен е 

опит да не се подхожда прекалено оптимистично към решаването на сериозни 

проблеми, които зависят от външни фактори или изискват сериозни усилия, 

ресурси или време.  

 Ресурсна обезпеченост. Планираните в ПИРО мерки, дейности и проекти са 

съобразени с възможностите за финансиране, ресурсната обезпеченост, 

законодателните норми и ограничения и наличния капацитет.  

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

ръководен принцип във всички дейности по разработване на ПИРО.  

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на 

плана са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на 

социално-икономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална 

част от СЗР. Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на 

нормативните документи, регламентиращи дейностите на местното самоуправление, 

териториалното устройство и опазването на околната среда.  

 

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

обсъден и е приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината с 

Решение № ….. по Протокол № …/…….2021 г. 
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, 

социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите 

за развитие на община Бойница  

1.1. Обща характеристика и профил на община Бойница 

Община Бойница е разположена в най-северозападната част на страната на площ от 

165 828 дка и граничи на север и запад с Република Сърбия, на юг и югоизток с община 

Кула, на изток с община Видин и на североизток с община Брегово. На територията на 

общината няма изграден граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП), като най-

близкият е Връшка Чука и отстои на 22 км. от Република Сърбия. 

Фигура № 1. Административна карта на община Бойница   

 

Източник: https://bg.wikipedia.org/   

https://bg.wikipedia.org/
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От общата площ - 165 828 дка, 129 230 дка са земеделски територии, 27 982 дка 

горски територии, 5 851 дка населени места и др. урбанизирани територии, 1 813 дка 

водни течения и водни площи, 903 дка територии за транспорт и инфраструктура и 49 дка 

за добив на полезни изкопаеми.  

В климатично отношение районът на общината попада в умерено-континенталната 

климатична област с ясно очертани четири годишни времена. Лятото е топло, зимата мека, 

хладни и дъждовни са пролетта и есента. Средногодишната температура е 11.9°С, 

средноянуарската е - 5°С, а средноюлската 37°С. През зимата често явление са приземните 

термични инверсии, свързани с ниски минимални температури и мъгливо време, а през 

лятото – значителни засушавания. Средногодишните валежи – 30-35 л.кв.м. са около 

средните за страната. Снежната покривка се задържа средно около 135 дни. Преобладават 

северните и северозападните ветрове с най-големи прояви през студеното полугодие. 

През общината протичат три по-малки реки с изразено пролетно пълноводие и 

стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и Тополовска. Най-значимият 

воден басейн е построения през 1955 година общински язовир. Водохранилище се намира 

на 5 км. южно от с.Бойница. Водосборният басейн е с площ 92.117 дка. Общ завирен обем 

на язовира е 503 хил. м3, а полезният обем е 476 хил. м3. С Решение № 67 от 20 ноември 

2020 г. на Общински съвет – Бойница е открита процедура по безвъзмездно прехвърляне 

на държавата на правото на собственост върху Язовир „Нишор― в едно със съоръженията 

към него.  

Почвите в региона са излужени черноземи смолници и алувиално-ливадни по 

течението на реките. 

На територията на община Бойница попадат две от защитените зони по Натура 

2000. Това са Защитена зона (ЗЗ) ―Шишенци‖ BG0000523, разположена по притоците на 

р.Тополовец между гр.Кула и с.Шишенци и Защитена зона (ЗЗ) ―Раброво‖ BG0000339, 

попадаща частично в землищните граници на с.Периловец и с.Раброво.  

В административно отношение общината се намира в Северозападния регион от 

ниво 2 (NUTS II), административна област - Видин (NUTS III), а самата община отговаря 

на европейската класификация LAU
1

. Административен център на общината е село 

                                                           
1 Класификацията NUTS се допълва от система от местни административни единици (LAU). LAU са градивните елементи на NUTSС. 

До 2016 г. съществуват две нива на (LAU): LAU ниво 1, по-рано NUTS ниво 4, беше определено за повечето, но не за всички страни-

членки. За Р България това бяха 264-те общини. LAU ниво 2, по-рано NUTS ниво 5, се състои от населени места/общини или 

еквивалентни единици в държави-членки на ЕС. От 2017 г. се запазва само едно ниво на LAU. За Р България това са 265-те общини.  
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Бойница. Административното обслужване на населението се осъществява от общинската 

администрация в с.Бойница и кметски наместници в останалите седем населени места.   

Населените места в община Бойница са 8 – Бойница, Раброво, Шишенци, 

Бориловец, Периловец, Градсковски колиби, Каниц и Шипикова махала. Закрито е едно 

населено място - с.Халовски колиби и неговата територия е присъединена към тази на 

с.Шишенци. 

По брой на населението – 869 души, общината попада в групата на най-малките 

общини с населени до 5000 души, като Бойница е най-малобройната в област Видин и  

втората най-малобройна община в Р България, след община Трекляно с население от 815 

души към 31.12.2019 г.  

41.3% от населението на общината е концентрирано в общинския център 

с.Бойница. Само две от населените места на общината попадат в категорията  ,,малки 

села‖ с население от 250 до 1000 души
2
. Това са селата Бойница с население от 359 души и 

Раброво с население от 286 души. Останалите шест села от общината попадат в 

категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като в четири от тях 

населението е под 50 души - с.Шипикова махала – 2 души, с.Каниц – 4 души, с. 

Градсковски колиби - 10 души и с. Периловец 31 души.  

Община Бойница заема 166 кв.км. или 0.15% от територията на страната. Гъстотата 

на населението е 5.2 души/кв.км., което е около 12 пъти по-малко от средната гъстота на 

населението на страната (62.6 души/кв.км.) и около 5 пъти по-малко от гъстотата  на 

населението в област Видин (27.4 души/кв.км.).  

В община Бойница транспортното обслужване на хора и товари се осъществява 

само с автомобилен транспорт. През територията на общината преминават:  

 третокласен път № 121 от републиканската пътна мрежа с дължина от 32.7 км от 

км 14+500 до км 47+200;  

 четвъртокласните пътища №№ 12105, 12106, 12114, 12116 и 12118 от общинската 

пътна мрежа с дължина от 34 км. 

Всички населени места в общината са електрифицирани. Във всяко едно селище е 

изградено улично осветление на 40-50%, но поради недостиг на финансов ресурс за 

поддръжка и експлоатация, през по-голяма част от годината то не функционира. 

                                                           
2 в съответствие с параграф 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
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Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме много по-

голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие. В селата Бойница и Раброво са изградени и работят три 

фотоволтаични електро централи (ФЕЦ) за производство на енергия от възобновяеми 

източници –  ФЕЦ ,,Бойница 1‖, с производствена мощност 1.1 МВт; ФЕЦ ,,Бойница 2‖ , с 

производствена мощност 2.5 МВт и ФЕЦ ,,Раброво‖, с производствена мощност 0.5 МВт. 

Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 

България‖ АД. 

На територията на селата Бойница и Раброво е изградено централно 

водоснабдяване. От местни водоизточници, без добре развита вътрешна мрежа, се 

водоснабдяват селата Шишенци, Периловец и Бориловец. Основен проблем във 

водоснабдяването в Община Бойница е прогресивната амортизация на уличните 

водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения, която обуславя високи нива 

на загубите на вода – средно за Общината около 62%. Канализация, изградена и 

функционираща, има само в централната част на с.Бойница. В селата се използват 

септични ями и попивни кладенци.  

Община Бойница е включена в регионално сдружение за управление на отпадъците 

в регион Видин по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците. Във всички 

населени места на общината е организирано сметосъбиране и сметоизвозване. За 

складиране на отпадъците се използва сметището на гр.Кула. Всичките 15 

нерегламентирани сметища в населените места на общината са закрити. 

В населените места няма изградени зелени площи с изключение на парка в центъра 

на с.Бойница и някои малки градинки. През  2009 г. е изпълнен проект „Възстановяване на 

парк - градина с.Бойница и превръщането му в любимо място за отдих‖. Зелените площи в 

населените места са концентрирани в дворните парцели на живущите, а така също в 

залесените дървесни видове по продължение на уличните платна.  

В таблицата по-долу е поместена информация за основните икономически и 

социални показатели, даващи представа за моментното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на община Бойница.   
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 Таблица № 1: Основни характеристики на община Бойница    

Демография Икономика и 

инвестиции 

Пазар на труда Образование и 

здравеопазване 

Административен 

капацитет  
Брой население, 

2019 

869 Брой предприятия, 

2019  

12 Средна брутна 

месечна заплата, 

2018  

613.8 

лв./мес

ец 

Брой ученици в 

общообразователни

те училища, 2019/20 

62 Население на един 

общински служите, 

2019 

35 

Коефициент на 

естествен прираст, 

2019  

-47.2‰ Произведена 

продукция, 2019 

2783 

хил.лв. 

Средна брутна 

месечна заплата в 

публичния сектор, 

2018 

637 

лв./мес

ец 

Брой ученици в 

професионалните 

училища, 2019 

0 Покритие на 

кадастъра, 2019 

85.6% 

Дял на 

населението над 65 

годишна възраст, 

2019 

52.2% Приходи от износ, 

2019 

няма 

информа

ция 

Равнище на 

безработица, 2018  

11.89% Брой напуснали 

ученици между I и 

VII клас, 2018/19 

8 Използване на 

средства от ЕС на 

човек от населението, 

2020 

1206 лв. 

Дял на 

населението под 15 

годишна възраст, 

2019 

4.8% Нетни приходи от 

продажби, 2019  
2845 

хил.лв. 

Трайна  

безработица, 2018 
44.1% Деца в детските 

градини, учебна 

2019/20 

18 Капиталови разходи 

на общините на човек 

от населението, 2019 

1231 лв. 

Отношение на 

групите 15-64 и 

65+ години, 2019 

0.82 Разходи за 

придобиване на 

ДМА на 

нефинансовите 

предприятия, 2019 

0.2  

мил. лв. 

Разлика в 

коефициента на 

безработица между 

08.2019 и 08.2020 

3.1 

  пр.п. 

Население на един 

лекар, 2018  
435 Общински разходи на 

човек от населението, 

2019 

4126 лв. 

Демографско 

заместване на 

групите 0-14 и 65+ 

години, 2019  

0.09 ПЧИ на човек от 

населението, 2019  

няма 

информа

ция 

Дял на наетите в 

публичния сектор, 

2019 

94.4% Население на една 

аптека, 2018  
няма 

функцио

нираща 

аптека 

Рейтинг на ПДИ за 

активна прозрачност 

на общините, 2020 

49.3 

Коефициент на 

механичен 

прираст, 2019 

-29.9‰ Разходи за 

възнаграждения, 

2019  

34 

хил.лв. 

Дял на наетите в 

преработващата 

промишленост, 

2019 

0% Болнични и 

извънболнични 

заведения, 2018   

0 Общински разходи, 

2016-2019 

3.6 

 мил. лв. 

Източник: НСИ; https://265obshtini.bg, 2020 г. 

.
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Съгласно категоризацията по Закона за административно-териториалното 

устройство на Р България (ЗАТУРБ) на общините (0-5 категория) и на населените места 

(0-8 категория) в Република България
3
, община Бойница е 5-та категория. По отношение 

на населените места в общината, само общинският център с.Бойница е населено място от 

5-та категория. Пет от осемте населени места попадат в категорията на най - слабо 

развитите (8-ма) в административно, социално-икономическо, инфраструктурно, 

териториално-устройствено и функционално отношение териториални единици. 

Таблица № 2: Категоризация на община Бойница по класификациите на ЗАТУРБ, НСРР, 

НКПР - Актуализация 2019 г. 

EКАТЕ град/ 

село 

Населено 

място 

Област Община Категория 

на 

община 

ЗАТУРБ 

Категория 

на 

населено 

място  

Ниво 

НСРР 

Ниво 

НКПР 

05195 с. Бойница Видин Бойница 5 5  5 5 

Източник: НКПР – актуализация 2019 г., НСРР, Заповед на министъра на МРРБ, обн. ДВ, бр. 66 от 

28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. 

Общинският център с.Бойница е категоризиран в пето ниво – много малки 

градове и села, центрове на общини (общо 133 бр.), съгласно класификацията (1-5 ниво)  

на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. Това 

са административни, стопански и обслужващи центрове за населението на собствените си 

общини.  

Общинният център е отнесен към последното, пето стъпало и в центровата 

йерархия (1-5 ниво) на селищната мрежа, определена в Националната концепция за 

пространствено развитие (НКПР) – Актуализация 2019 г., което се заема от 140 много 

малки градове и села, центрове със значение за територията на съответните общини. 

Общините с центрове от пето йерархично ниво са идентични с определените в НКПР 

слабо урбанизирани (периферни) общини. Това са малки общини със затруднено 

социално-икономическо развитие. Стимулирането на техните центрове е важно, за да 

могат да предлагат необходимите първични услуги на населението. Подобряването на 

свързаността им с близките икономически центрове, в конкретния случай – областният 

център – град Видин, ще осигури достъп до работни места в сфери, различни от 

земеделието и горското стопанство, без това да е свързано със загуба на население в тях. 

                                                           
3 Заповед на министъра на МРРБ, обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., 

издадена на основание чл. 36 от ЗАТУРБ. 
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Фигура № 2. Видове общини по степен на урбанизация в СЗР от ниво 2 

 
Източник: НКПР, Актуализация 2019 г. 

Съгласно проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите 

на национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие― ЕАД, 

територията на община Бойница е отнесена към групата на ,,слабо урбанизирани 

периферни общини‖, общо 152. Това са общини на малък град или село (rural), при които 

над 50% от населението е в населени места под 5 хил. жители или общината е с център 

град или село под 5 хил. жители. 

1.2. Състояние на местната икономика 

След кризата през 90
-те

 години, община Бойница не успява да започне процес на 

преустройство в икономиката си и сега е една от общините в страната, развиващи се с най-

бавни темпове. Тя заема едно от последните места по конкурентоспособност на 

икономиката. Конкурентоспособността на общината в случая се разглежда като резултат 

от действието на следните три фактора: потенциал (природен и антропогенен), равнище на 

социално-икономическо развитие и демографско състояние. На свой ред потенциалът се 
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оценява въз основа на следните шест показателя – територия (166.915 кв.км.), относителен 

дял на земеделските територии (77.9%), относителен дял на горските територии (16.9%), 

гъстота на населението (5.2 души/кв.км.), относителни дялове на населението „под‖ (5.2%) 

и „над‖ (52.2%) трудоспособна възраст. Стойностите на тези показатели подсказват, че 

Община Бойница не разполага с голям потенциал да ускори своето развитие от 

икономическа и социална гледна точка.  

Понастоящем, икономическият облик на общината е предимно аграрен, с 

подчертан самовъзпроизводствен характер. Увеличава се производството върху закупена 

и окрупнена земя, реализирано от външни за общината стопански субекти, както и това в 

дребни стопанства за лична консумация. 

1.2.1. Място на общинската икономика в икономиката на област Видин  

Община Бойница заема скромно място в икономическия комплекс на област Видин. 

Това е очаквано предвид разликите по отношение броя на населението на общинско и 

областно ниво (в общината живеят 869 души или 1.0% от населението в областта), 

предвид площта, върху която се простира общината (166.915 кв.км. или около 5.5% от 

област Видин) и не на последно място предвид малкия икономически потенциал, с който 

разполага общината.  

Представа за мястото на община Бойница в икономиката на област Видин дават 

относителните дялове по три от основните икономически показатели за нефинансовия 

сектор. Резултатите в това отношение по данни за 2014 г. и 2018 г. показват следното:  

Относителен дял на предприятията в община Бойница от тези в област Видин:  

 2014 г. - 0.6%  

 2018 г. – 0.4%  

Относителен дял на нетните приходи от продажни в община Бойница от тези в 

област Видин:  

 2014 г. - 0.5%  

 2018 г. – 0.3%  

Относителен дял на ДМА в община Бойница от тези в област Видин:  

 2014 г. - 3.2%  

 2018 г. – 1.2%  
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Посочените данни за относителните дялове на трите основни икономически 

показатели за община Бойница, от тези за област Видин, ясно очертават тенденция на 

намаляваща значимост на общинската икономика за анализирания период. 

1.2.2. Основни показатели на предприятията от нефинансовия сектор 

Икономическата характеристика на общините в Р България, в т.ч. община Бойница, 

до голяма степен се определя от броя и вида на функциониращите предприятия. 

Структурата на предприятията се определя по критерия „брой заети лица―. Съобразно 

него, предприятията се групират в следните четири групи:  

 Микро предприятия – с брой на заетите до 9 д.;  

 Малки предприятия – с брой на заетите от 10 до 49 д.;  

 Средни предприятия – с брой на заетите от 50 до 249 д.;  

 Големи предприятия – с брой на заетите над 250 д.  

Към 2019 г. на територията на община Бойница са функционирали общо 12 

предприятия от нефинансовия сектор. Тук не се включват предприятия от бюджетния 

сектор (икономически дейности ,,Държавно управление‖, ,,Образование‖, ,,Хуманно 

здравеопазване и социална работа‖ и др.). За изследвания период (2014 - 2019 г.) броят на 

предприятията намалява с 1/3. 

Таблица № 3: Динамика в броя на предприятията от нефинансовия сектор, развиващи 

дейност на територията на община Бойница.  

Групи предприятия 

според заетите лица 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Микро 18 13 13 15 13 12 

Малки - - - - - - 

Средни - - - - - - 

Големи - - - - - - 

Източник: НСИ - https://infostat.nsi.bg/, 2020 г. 

Всичките предприятия на територията на община Бойница спадат към категорията 

на микро предприятията – до 9 заети. 
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Видно от таблицата по-долу, за анализирания период се очертава трайна тенденция 

на влошаване на основните показатели на предприятията от нефинансовия сектор в 

община Бойница, най-ясно отчетлива въз основа на данните за последните две години 

(2018-2019г.). Доминиращият на 100% дял на микро предприятия не може да генерира 

достатъчен брой работни места и доведе до желаното икономическо оживление в 

общината.  Най-значителен спад се наблюдава в показателите ,,заети лица‖, ,,разходи за 

възнаграждения‖ и ,,дълготрайни материални активи за текущата година‖. Заетите лица в 

нефинансовите предприятия към 2019 г. са 12, което е равно на броя на предприятията, 

произведената продукция по текущи цени е на стойност 2783 хил. лв., като е реализиран 

положителен финансов резултат от 902 хил. лева.  

За изследвания период приходите от дейността на предприятията са почти равни на 

разходите, при което реализираната печалба не е достатъчна за нови инвестиции и 

разширяване на дейността.  

Таблица № 4: Основни показатели на предприятията от нефинансовия сектор в община 

Бойница за периода 2014-2019г. 

Брой 

предприятия 

Произ 

ведена 

продукция 

Нетни 

приходи 

от 

продажби  

Разходи 

за 

дейността 

Печалба  Заети 

лица 

Разходи 

за 

възнагра 

ждения  

ДМА  Добавена 

стойност 

брой хиляди лева брой хиляди лева 

2014  

18 3 546 3 109 4 329 184 19 28 14 773 - 

2015  

13 2997 3634 5386 248 16 61 13487 1655 

2016  

13 2611 2987 4386 60 18 140 13195 2002 

2017  

15 .. 2983 5209 654 13 170 10566 2404 

2018  

13 2729 2645 2497 441 11 32 6562 2013 

2019  

12 2783 2845 2158 902 12 34 6172 1846 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 
Източник: НСИ - https://infostat.nsi.bg/, 2020 г. 

https://infostat.nsi.bg/


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница 
26 

 

1.2.3. Отраслова структура на общинската икономика 

От 12 регистрирани микро предприятия за 2019 г., 6 упражняват дейност в 

икономически сектор ,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‖. За останалите 6 

предприятия, развиващи дейност в сектор „Селско, горско и рибно стопанство―, сектор 

,,Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива‖ и сектор ,,Операции с недвижими имоти‖, данните са конфиденциални. 

Таблица № 5: Брой на предприятията в община Бойница по икономически дейности за 

периода 2014-2019г.  

  Година  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

                                                                                      Брой предприятия 

1 Общо (всички икономически дейности, с изключение на 

сектори K, O, T и U) 

18 13 13 15 13 12 

A Селско, горско и рибно стопанство 5 .. 3 5 3 .. 

B Добивна промишленост - - - - - - 

C Преработваща промишленост .. .. .. - - - 

D Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 

.. .. .. .. .. .. 

E Доставяне на води; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 

- - - - - - 

F Строителство - - - - - - 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 8 7 6 5 5 6 

H Транспорт, складиране и пощи - - - - - - 

I Хотелиерство и ресторантьорство - - - - - - 

J Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 

- - - - - - 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. .. .. .. 

M Професионални дейности и научни изследвания - - - - - - 

N Административни и спомагателни дейности - - - - - - 

P Образование - - - - - - 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа - - - - - - 

R Култура, спорт и развлечения - - - - - - 

S Други дейности - - - - - - 

".." Конфиденциални данни 

"-" Няма случай 
Източник: НСИ - https://infostat.nsi.bg/, 2020 г. 

https://infostat.nsi.bg/
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1.2.3.1. Промишленост 

В отрасловата структура на икономиката на община Бойница отсъстват дейности, 

свързани с развитие на промишлеността. В общината към момента няма нито едно 

промишлено предприятие.  

1.2.3.2. Земеделие и горско стопанство 

Икономическият облик на общината се определя основно от земеделието и 

горското стопанство. Земеделският фонд е 129 230 дка, а горският фонд – 27 982 дка. 

Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на 

хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, овцевъдство, птицевъдство и 

говедовъдство. Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, 

предимно пшеница и царевица. Утвърденото зърнопроизводство е напълно адаптирано 

към природно климатичните и почвени условия, характерни за общината, които са 

благоприятни за получаване на сравнително добри добиви.  

Броят на регистрираните земеделски производители за периода 2014-2019 г. е 

сравнително постоянен. Налице е тенденция на нарастване на използваната земеделска 

площ. В община Бойница за 2019 г. са регистрирани 40 земеделски производители, които 

обработват 55 811 дка. По отношение на броя на арендните договори, също е налице 

тенденцията на увеличаване на техния брой. През 2014 г. те са били 870 броя, докато през 

2019 г. бройката им е 1287.  

Таблица № 6: Брой на регистрирани земеделски производители, арендни договори, 

земеделски стопанства и тяхната ИЗП в община Бойница за периода 2014-2019 г.   

Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Регистрирани земеделски 

производители  

48 37 40 40 48 40 

Брой договори за наем и 

аренда 

870 930 992 1061 1120 1287 

Използвана земеделска площ  43923 40352 46785 52356 55779 55811 

Източник: Областна дирекция земеделие – гр. ,,Видин”, 2020 г.  

Балансът на земеделските земи, гори и земи в горския фонд (ГФ) в община 

Бойница по начин на трайно ползване и по землища е представен в Приложение № 1. С 

най-голя относителен дял са нивите. Този дял е най-голям в с.Шишенци 83.1%, а най-

малък за землището на с.Каниц - 40.7%.  Дървопроизводствените площи заемат второ 
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място с относителен дял между 6.6%  (с.Шипикова махала) и 41.7% (с.Каниц). С най-

голям относителен дял са пасищата и мерите в землищата на селата Каниц (11.5%), 

Раброво (10.8%) и Бойница (4.3%). Лозовите масиви в повечето землища заемат 

относителен дял между 1.2% и 2.2%. Трайните насаждения и овощните градини заемат 

относителни дялове под 0.5%. 

В повечето землища на общината с най-голям относителен дял са земеделските 

земи, гори и земи в горски територии собственост на частни лица. Те заемат относителен 

дял от 23.4% до 39.3%. Изключение правят с.Бойница, в чието землище с най-голя 

относителен дял са земите собственост на юридически лица и с.Шипикова махала, където 

с най-голям относителен дял са земите собственост на държавата. Земите частна общинска 

собственост в землищата на отделните населени места заемат относителен дял от 0.3% до 

11.3 %. 16.6 % от землище на с.Градсковски колиби е собственост на чуждестранни лица. 

Детайлна информация по отношение баланса на земеделските земи по видове собственост, 

в землищата на община Бойница, е представена в Приложение № 2. 

Растениевъдство 

Основно направление в растениевъдството е отглеждането на зърнено-хлебни и 

зърнено-фуражни култури. На територията на общината няма изградени съоръжения за 

изкуствено напояване на площите.  

С плановете за възстановяване собствеността на земеделските земи масивите са 

раздробени на 16 792 имота (ниви), което е предпоставка за неефективно съвременно 

земеделие. Към момента се обработват 44.5% от обработваемия земеделски фонд на 

общината, от следните фирми: ЕТ „ДЕСИ-Светла Симеонова‖, „Млекарево земя‖ ООД, 

,,ДЕКАР‖ ООД, „ТЕРА ГИД‖ ООД, ,,Златия агро‖ ЕООД, ,,ЕТ АГРО-Светозар Дичовски‖, 

,,Сортови семена – Вардим‖ ЕАД, Фарм Био Консулт ООД и др. Осъществява се 

комасация по смисъла на чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

Нивото на развитие на растениевъдството като структуроопределящ отрасъл в 

общината се обуславя от следните фактори: природни условия и ресурси; традиция и 

трудов опит на населението; наличие на терени за съхранение на земеделската продукция. 

Резултатите в отрасъла за последните години са представени в таблицата по-долу.  
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Таблица № 7: Засети култури, среден добив на декар и добита земеделска продукция в 

община Бойница в периода 2014-2019 г.   

Засети култури /дка./ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пшеница 8005 806 4620 9550 5110 25120 

Царевица 19780 15530 18100 16500 2200 120 

Слънчоглед 12505 6116 11100 800 27300 8675 

Ечемик 1077 28 26 8300 25 18065 

Среден добив на дка /кг./ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пшеница 340 366 368 724 410 540 

Царевица 550 410 380 350 477 584 

Слънчоглед 210 185 235 190 142 200 

Ечемик 350 320 300 746 280 670 

Добита продукция /т./ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пшеница 2722 165 2020 6920 2095 13565 

Царевица 10769 6367 6878 5775 1050 70 

Слънчоглед 2626 1132 2609 1562 3876 1675 

Ечемик 377 9 7,8 752 7 12103 

Източник: Областна дирекция земеделие – гр. ,,Видин”, 2020 г.  

За 2019 г. най-разпространената култура е пшеницата, следвана от ечемика и 

слънчогледа. За последните години е налице тенденция на увеличение, както на 

обработваемите площи, така и на средния добив от декар.   

Основните проблеми пред, които е изправен отрасълът в общината не правят 

изключение от националните: 

 Разпокъсаност и маломерност на основната част от земеделските имоти – 

16792 бр. ниви със средната площ от 6.07 дка.; 

 Липса на модерна високоефективна селскостопанска техника (с изключение 

на крупните арендатори); 

 Липса на земеделски борси, което силно деформира цените в отрасъла. 

Тези негативи в развитието на земеделието водят и до определени отрицателни 

тенденции изразяващи се в: 
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 Липса и несъздаване на хидромелиоративните съоръжения, за едро 

земеделско производство. 

 Значителен дял на необработваемите земи. 

Опитът от последните 10-12 години показва, че в община Бойница има ресурси 

както за крупни арендни стопанства, така и за малки семейни ферми. Но всичко това 

трябва да се подкрепи финансово от общата селскостопанска политика на ЕС за развитие 

на земеделието и селските райони. Средства са необходими, както при 

зърнопроизводството, при което определящ и лимитиращ фактор е механизацията на 

технологичните процеси и изискването за комасирано земеползване, така и при 

лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството, където лимитиращ фактор е 

организацията на труда. 

Животновъдство  

Животновъдството е развито предимно като дребно. Има една по-голяма ферма в 

с.Шишенци и две по-малки в с.Раброво и с.Бойница. То се характеризира с ниска степен 

на механизация и незадоволително нарастване на средната продуктивност.  

Налице е тенденция на намаляване на броя на отглежданите животни. 

Таблица № 8: Брой селскостопански животни в община Бойница за периода 2014-2020 г.  

ЖИВОТНИ /бр./ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Говеда - всичко: 162 186 93 50 43 23 

В т.ч. - крави: 92 114 77 41 32 18 

2. Свине - всичко: 104 124 94 6 2 0 

В т.ч. - свине майки: 0 0 0 0 0 0 

3. Овце - всичко: 292 277 116 283 258 251 

В т.ч. - овце майки: 210 192 104 205 198 192 

4. Кози - всичко: 150 223 79 34 34 56 

5. Птици - всичко: 4500 5000 3780 3780 3780 3780 

Източник: Областна дирекция земеделие – гр. ,,Видин”, 2020 г.  

Горско стопанство 

Горският фонд на територията на община Бойница се стопанисва от Държавно 

горско стопанство (ДГС) – Видин. Територията на горското стопанство попада в 
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границите на Видинска област. В горскоадминистративно отношение ДГС-Видин се числи 

към регионална дирекция по горите – гр.Берковица. 

Площта на горите в община Бойница възлиза на 27 982 дка. Лесистостта на община 

Бойница е 27%. Горите в общината са основно с дървопроизводителни и средообразуващи 

функции. Горите на територията на Община Бойница попадат в долния равнинно-хълмист 

и хълмисто предбалкански пояс на дъбовите гори (0 – 600 м н.в.). Растителните формации 

са главно от зимен дъб, благун, цер, клен, мъждрян и съпътстващите ги храстови видове. 

Те са предимно издънкови формации с ниска производителност (IV – V бонитет). На по-

голяма н.в. са формирани насаждения от бук, зимен дъб, габър, липа и съпътстващите ги 

дървесни и храстови видове и имат важно стопанско значение с висока производителност 

(I–II бонитет). Част от горите са реконструирани като са създадени култури от черен бор, 

бял бор, акация и др., общото състояние, на които е задоволително.   

Реституираните частни гори са с обща площ около 2321.8 ха, а горите собственост 

на общината са с обща площ  676.6 ха. 

Залесената площ е 662.8 ха или 98.0 % от общата площ на горите собственост на 

община Бойница. Преобладават издънковите гори за превръщане в семенни – 543.4 ха 

(81.0% от залесената площ), следват нискостъблените гори - 66.0 ха (9.9% от залесената 

площ) широколистни високостъблени - 33.9 ха (5.1% от залесената площ) и иглолистни 

гори - 26.3 ха (4.0% от залесената площ).  

Таблица № 9: Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите, собственост 

на община Бойница  

вид на земите иглолистни широк.висок. изд.за превр. нискостъбл. всичко % 

 хектари  

ест.пр. 0.4-1.0 - 16.8 523.2 34.6 574.6 84.9 

склопени култури 26.3 14.1 - 29.8 70.2 10.4 

ест. пр. 0.1-0.3 - 2.8 13.4 0.5 16.7 2.5 

изредени култури  - 0.2 - 1.1 1.3 0.2 

всичко зал. площ 26.3 33.9 536.6 66.0 662.8 90.0 

голина - 5.0 - - 5.0 0.7 

всичко 

незал.дървопр. 
- 5.0 - - 5.0 0.7 

поляна - - 6.8 2.0 8.8 1.3 

всичко недъвопр. 

площ 
- - 6.8 2.0 8.8 1.3 

ОБЩО  26.3 38.9 543.4 68.0 676.7 100.0 

Източник: Горскостопански план на гори, собственост на община Бойница  
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Естествени насаждения заемат 16.7 ха (2.5% от залесената площ) и представляват 

зрели насаждения с изведени възобновителни сечи. Незалесената дървопроизводителна 

площ е 5.0 ха или 0.7% от общата площ като е представена от една голина. 

Недървопроизводителната площ е 8.8 ха или 1.3% от общата площ на общинските гори.  

Общата залесена площ на горите, общинска собственост е 662.8 ха. Общият запас 

(без клони) на основните насаждения и култури е 70940 м3, а на надлесните дървета – 30 

м3. Средната възраст на гората е 46 години. Средният бонитет е III (3.4).  

Категоризацията на горите, собственост на община Бойница по функционални 

групи и видове гори е както следва: 

 Горски територии със стопански функции с обща площ 325.5 ха, от която 

залесена 322.4 ха и незалесена 3.1 ха; 

 Горски територии със специални функции с обща площ 351.1 ха, от която 

залесена 340.4 ха и незалесена 10.7 ха. Това са територии, включени в 

границите на защитени зони, част от Европейската екологична мрежа „Натура – 

2000‖.  

На територията на община Бойница горите с основно дървопроизводителни и 

средообразуващи функции заемат 98% от залесената площ. В тези гори организацията на 

стопанисването следва да бъде насочена към разширено възпроизводство на дървесина с 

високи технически качества. Според съществуващите условия на месторастене следва да 

се проектират подходящи сечи, залесявания и други технологични мероприятия. 

В горите със специални функции стопанисването трябва да е в насока за запазване 

и повишаване на екологическите и социалните им функции. В тези гори ползването на 

дървесината следва да бъде второстепенна задача. Горите със защитени и специални 

функции трябва да се устроят и стопанисват по видове гори. Основната цел на 

стопанисване, трябва да бъде подчинена на функциите на горите – защитени, 

противоерозионни, рекреационни. 

1.2.3.3. Търговия и обществено обслужване  

Обектите за търговското обслужване, доколкото ги има, са съсредоточени в селата 

Бойница, Раброво и Шишенци. Търговската дейност в общината се изразява в търговия на 

дребно. Поради липса на достатъчно средства, повечето от предприемачите, които 
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започват свой самостоятелен бизнес, се насочват предимно към търговска дейност. 

Услугите в общината са съсредоточени предимно в магазини за хранителни стоки. В 

общината няма действащи хотели и стаи-къщи за настаняване. Няма и ресторанти и 

заведенията за хранене с една или две звезди, категоризирани от кмета на общината.  

Липсват магазини за промишлени стоки. На територията на общината 

нефункционират бензиностанции и газостанции. Занаятчийството е представено като 

отделни частни работилници и дейности по производство на стоки и услуги за собствено 

потребление.  

Търговското обслужване се ограничава до ежедневното осигуряване със стоки от 

първа необходимост. Битови услуги практически не са развити.  

На територията на общината към края на 2020 г. са разположени следните обекти 

за търговско обслужване: 

с.Бойница: 

-2 броя хранителни магазини; 

с.Раброво: 

- 3 брой хранителен магазин; 

с.Бориловец: 

- 1 брой хранителен магазин. 

1.2.3.4. Туризъм 

Забележителности, като единствения в Северозападна България водопад  на 

границата между община Бойница и община Кула, пещерния манастир по пътя за 

с.Раброво, останките от римска крепост ―Пецино кале‖ в с.Бойница и др. биха привлекли 

вниманието на туристите. Добрите природо-климатични условия, екологично чистата 

територия и гостоприемството на населението от общината са добра предпоставка за 

развитието на селски туризъм. Въпреки тези си дадености общината не развива туризма, 

като и няма развита хотелска и посетителка база, както и кадрови потенциал.  

Съгласно концепцията за туристическо райониране от 2015 г. територията на 

страната е разделена на 9 туристически района
4
. Територията на община Бойница попада в 

обхвата на ,,Район Дунав‖, заедно с още 66 общини. Цел на създаването на туристическите 

                                                           
4 Концепция за туристическо райониране на България. 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
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райони е да се развие маркетинг на регионалния туристически продукт, да се открои 

неговата специфика, което е условие за създаването на хомогенни райони с определена 

идентичност. Концентрацията и качеството на туристическите ресурси по райони, както и 

наследените продуктови особености, обуславят съответната основна и разширена 

специализация. Основната специализация за ,,Район Дунав‖ е културен и круизен туризъм, 

разширената: Културно-исторически туризъм; Речен круизен туризъм; Приключенски и 

екотуризъм; Градски развлекателен и шопинг туризъм; Винен и кулинарен туризъм; 

Религиозен и поклоннически туризъм.  

1.2.3.5. Икономическа и предприемаческа активност 

Важно значение за икономическото развитие на община Бойница има 

инвестиционната активност. За периода 2014-2019 г. е налице тенденция на намаляване на 

обема на реализираните инвестиции в дълготрайни материални активи от предприятията 

от нефинансовия сектор. Инвестициите в ДМА през 2019 г. са с 58.2% по-малко спрямо 

2014 г.  За 2019 г. на територията на общината не са реализирани преки чуждестранни 

инвестиции. Предприятията от нефинансовия сектор нямат реализирани приходи от износ.  

Справка в Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН) показва, че на територията на община Бойница 

няма реализиран проект по  Оперативна програма ,,Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика‖ 2007-2013 г. (ОПКБИ) и  Оперативна програма ,,Иновации и 

конкурентоспособност‖ (ОПИК) 2014-2020 г. Подобна е ситуацията и по отношение на 

бизнес проектите, финансирани по Оперативна програма ,,Развитие на човешките 

ресурси‖ (ОПРЧР) 2007-2013/2014-2020 г., за обучение и квалификация на персонала, 

подобряване на условията на труд на работното място и т.н.   

По бизнес мерките на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 

г. (311; 312; 313) също няма реализиран проект на територията на община Бойница. По 

ПРСР 2014-2020 г. (към края на 2020 г.) в процес на реализация е един проект по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти― от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи‖. Основната цел на проекта е оборудване и пускане в 

експлоатация на инсталация за дестилация на етерични масла. 

http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
http://umispublic.government.bg/opOPProfileFinExec.aspx?op=5
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1.2.4. Обобщени изводи за състоянието и потенциали за развитие на местната 

икономика 

Като малка община, разполагаща с неусвоени потенциали за развитие на по-широк 

комплекс от икономически дейности, местната икономика е с параметри, които ѝ 

определят много скромно място в икономическия комплекс на област Видин.  

В отрасловата структура на общинската икономика отсъстват дейности, свързани с 

развитие на промишлеността. Земеделието е структуроопределящ отрасъл в общината. 

Развитието на аграрния сектор би могло да има значителен принос за съживяване на 

икономиката в следващите години, особено при липсата на промишлено производство. 

Нещо повече, успешното развитие на сектора би могло да стимулира изграждането на 

преработвателни мощности. Наличните ресурси за развитие на земеделието са 

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

Създаването на модерно високоефективно земеделие в Община Бойница, обаче налага 

използването на нови организационни практики, свързани с модернизирането на 

съществуващия машинен парк, използване на висококачествени сортове и породи, 

окрупняване на земеделски стопанства, нови видове торове и квалифицирани кадри, които 

умеят да управляват аграрните процеси. Земеделието трябва да се превърне от поминък за 

лично потребление и биологично оцеляване в доходен бизнес. В общината това до някаква 

степен е направено, но засяга само окрупняването на земята от едри арендатори.  

Един от начините за повишаване ефективността на аграрния сектор е да се 

стимулира обединяването на малките производители в производствени обединения. В 

Северозападния регион високоинтензивните култури и продукти (животни и зеленчуци) 

се произвеждат главно в дребните стопанства, които са основен източник на заетост и 

заемат около една трета от обработваемата земя. В същото време едрите арендатори и 

кооперации произвеждат главно зърнени култури с екстензивни методи. Ето защо те са 

много по-нископроизводителни на единица площ (но не и на един зает в производството) 

от дребните стопанства. Може да се окаже, че задържането и дори нарастването на обема 

на някои производства понастоящем се дължи главно на дребния сектор, а не на едрите 

стопанства, независимо че те би трябвало да са много по-производителни от гледна точка 

на използване на земя и техника. 
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Намаляващото структурно значение на горското стопанство в икономиката на 

общината дава шанс за фокусиране върху защитните и рекреационните функции на 

гората. Всички гори на територията на община Бойница следва да се стопанисват въз 

основа на стриктно изпълнение на горскостопанските планове. В горите с 

дървопроизводителни и средообразуващи функции залесяването трябва да има предимно 

производствена цел. В горите със социални функции залесяването следва да се проектира 

с оглед увеличение на защитно-водоохранните, защитно-противоерозионните и здравно-

украсните им функции.  

За реализирането на политиката в горите на община Бойница трябва да реализира 

програма, която да включва: Залесявания; Подпомагане на възобновяването на горския 

фонд; Осветление на култури и насаждения; Отглеждане на подраста; Противопожарни 

мероприятия; Пътно строителство и поддръжка. Средствата е възможно да се осигурят от 

собствена дейност чрез продажба на дървен материал, както и по линия на Стратегическия 

план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г.  

Община Бойница се характеризира със слабо развита структура на обслужване. 

Обектите за търговското обслужване, доколкото ги има са средоточени в селата Бойница, 

Раброво, Шишенци и Бориловец. Търговската дейност се изразява в търговия на дребно. 

Услугите са съсредоточени предимно в магазини за хранителни стоки. В общината няма 

действащи хотели и стаи-къщи за настаняване. Няма и ресторанти и заведенията за 

хранене. Липсват магазини за промишлени стоки. 

Туристическите забележителности в община Бойница, след извършване на 

дейности по социализация, биха могли да се включат в туристически пакети, които  

включват обекти от ,,Район Дунав‖ и са свързани с движението на туристи по р. Дунав. 

Резултатите от изминалите два програми периода показват, че местният бизнес 

разполага с ограничен капацитет - информационен, организационен, финансов, по 

отношение на достъпа и работата с финансиране на проекти по линия на ЕС. 

1.3.Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

1.3.1. Демографска характеристика и тенденции 

Днешното демографско състояние на община Бойница е резултат от 

продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с 
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общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – със 

специфичните особености на историческото, икономическото и културното развитие на  

общината. Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за 

развитите страни демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, както и 

специфичните за развиващи се страни и страни в преход, по-високи нива на смъртност и 

интензивна външна миграция. В резултат на тези процеси община Бойница се намира в 

сериозна демографска криза.  

1.3.1.1. Динамика на населението 

По данни от проведените преброявания на населението в страната, в община 

Бойница и съставните ѝ селища е налице трайна тенденция на намаляване на населението 

от 1934 г.  

Таблица № 10: Население в община Бойница по населени места и по години на 

преброяванията през периода 1934 – 2011 г.  

К
о

д
 п

о
 

Е
К

А
Т

Т
Е

 Населени 

места 

Население към 

 Дата на 

преброяване 

31.12. 

1934 

31.12. 

1946 

01.12. 

1956 

01.12. 

1965 

02.12. 

1975 

04.12. 

1985 

04.12. 

1992 

01.03. 

2001 

01.02. 

2011 

 Област Видин 191787 194007 188525 176617 174037 162084 151636 130074 101018 

 Община 

Бойница 

10037 9949 8805 7297 5466 4121 3330 2270 1341 

05195 с.Бойница 3573 3565 3006 2212 1778 1364 1171 788 456 

05428 с.Бориловец 890 885 890 828 568 470 350 278 198 

17614 с.Градсковски 

колиби 

416 335 424 337 236 169 129 93 39 

36049 с.Каниц 173 185 184 161 106 63 50 26 11 

55868 с.Периловец 617 596 533 405 316 227 193 133 67 

61039 с.Раброво 2450 2365 2159 2057 1605 1205 962 688 446 

77133 с.Халовски 

колиби 

17 111 - 41 12 - - - - 

83185 с.Шипикова 

махала 

144 159 156 94 68 51 42 22 5 

83329 с.Шишенци 1757 1748 1453 1162 777 572 433 242 119 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 3 Области. Книга 5 Видин 
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За анализирания период, най-значимо в абсолютна и относителна стойност е 

намаляването на населението на селата Бойница (-3117 души /-87.2%/), Раброво (-2004 

души /-81.8%/) и Шишенци (-1638 души /-93.2%/).   

В периода между последните две преброявания (2001, 2011 г.), в резултат на 

отрицателен естествен и механичен прираст, населението на община Бойница е намаляло 

с 929 души, или с 40.9% (около 4.1% средногодишно).   

Фигура № 3: Население по населени места в община Бойница и по години на 

преброяванията през периода 1934 – 2011 г.  

 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 3 Области. Книга 5 Видин 

По данни от текущата демографска статистика на НСИ, населението на община 

Бойница и съставните й населени места, продължава да намалява и в годините след 

последното преброяване от 2011 г. Към 31.12.2019 г. населението на общината наброява 

869 души, от които 452 жени и 417 мъже. За период от 8 години населението е намаляло в 

абсолютна стойност с 349 души, а в относителна с 27.7% (около 3.6% средногодишно).   

Таблица № 11: Население в община Бойница по населени места за периода 2012-2019 г. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бойница 1218 1169 1126 1143 1077 996 936 869 

с.Бойница 438 430 419 446 420 384 376 359 

с.Бориловец 155 140 138 151 148 138 132 115 

с.Градсковски 

колиби 

34 29 24 23 23 21 12 10 

с.Каниц 9 7 7 4 4 4 4 4 
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с.Периловец 59 59 54 54 47 41 35 31 

с.Раброво 409 399 386 377 357 330 305 286 

с.Шипикова 

махала 

2 2 2 2 2 2 2 2 

с.Шишенци 112 103 96 86 76 76 70 62 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

По брой на населението общината попада в групата на най-малките общини с 

населени до 5000 души, като Бойница е най-малобройната в област Видин и втората най-

малобройна община в Р България след община Трекляно, с население от 815 души към 

31.12.2019 г. 

Само две от населените места на общината попадат в категорията  ,,малки села‖ с 

население от 250 до 1000 души, в съответствие с параграф 1, ал. 2 от Допълнителните 

разпоредби на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство 

на отделните видове територии и устройствени зони. Това са селата Бойница с население 

от 359 души и Раброво с население от 286 души. Останалите шест села от общината 

попадат в категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като в четири от тях 

населението е под 50 души - с.Шипикова махала – 2 души, с.Каниц – 4 души, 

с.Градсковски колиби - 10 души и с.Периловец - 31 души.  

Общината е сред 10-те най-слабо заселени община в страната и на на-слабо 

заселената в област Видин. Гъстотата на населението на община Бойница е 5.2 

души/кв.км., което е около 12 пъти по-малко от гъстотата на населението на страната (62.6 

души/кв.км.) и около 5 пъти по-малко от гъстотата  на населението в област Видин (27.4 

души/кв.км.).  

1.3.1.2. Основни демографски процеси 

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на община Бойница, 

са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален 

аспект и вътрешната миграция на населението.  

Раждаемост 

За десет годишен период (2009-2019 г.), сумарно на територията на община 

Бойница са живородени общо 45 деца, като за 2015 г. националната статистика не отчита 

нито едно живородено дете, т.е. коефициентът на раждаемост е 0‰, при среден 

коефициент за област Видин от 6.1‰, а за страната от 8.1‰. В общината през 2009 г. са 
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родени 5 деца (2.9‰), а през 2019 г. 4 деца (4.6‰). В област Видин коефициентът на 

раждаемост за 2009 г. е 7.8‰, а за 2019 г. - 6.5‰. Коефициентът на раждаемостта в 

страната за 2009 г. е 10.7‰ и за 2019 г. – 8.8‰, или по този показател общината има много 

по-неблагоприятни позиции от средните за страната и средните за областта.  

Таблица № 12: Живородени деца в община Бойница, област Видин и общо за страната за 

периода 2009-2019 г. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо за 

страната 

80956 75513 70846 69121 66578 67585 65950 64984 63955 62197 61538 

Област 

Видин 

854 829 752 713 656 658 565 556 572 586 548 

Община 

Бойница 

5 7 6 3 7 3 - 4 4 2 4 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

Смъртност 

Смъртността в община Бойница е със значително по-високи стойности от 

раждаемостта. През последните години в общината е налице тенденция на понижаване на 

общата смъртност изразено в абсолютни числа. 

Таблица № 13: Смъртност в община Бойница, област Видин и общо за страната за периода 

2009-2019 г. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо за 

страната 

108068 110165 108258 109281 104345 108952 110117 107580 109791 108526 108083 

Област 

Видин 

2350 2399 2279 2287 2032 2100 2105 2081 1999 1992 1922 

Община 

Бойница 

74 70 72 73 65 60 52 56 46 55 45 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

През 2009 г. смъртните случаи на територията на общината са 74 и коефициентът 

на обща смъртност е 43.1‰. През 2019 г. смъртните случаи са 45, а коефициентът на 

общата смъртност е 51.8‰. Както през 2009, така и през 2019 г. по отношение на 

смъртността, община Бойница е в пъти с по-неблагоприятни коефициенти от средните за 

страната, който са 14.2‰ за 2009 г. и 15.5‰ за 2019 г., както и от средните за областта – 

21.5‰ за 2009 г. и 22.9‰ за 2019 г.  
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Естествен прираст 

Естественият прираст в община Бойница в периода 2009-2019 г. е отрицателен и е 

показан в сравнителен порядък с данните за областта и страната на фигурата по-долу. За 

целия анализиран период стойностите на показателя са в пъти по-неблагоприятни от тези 

за по-горните териториални равнища. През 2009 г. в област Видин естественият прираст е 

отрицателен -13.7‰, както и в страната -3.5‰. През 2019 г. стойностите на показателя за 

областта са -16.4‰, а за страната -6.7‰. За 2009 г. естественият прираст в община 

Бойница е -40.2‰, а за 2019 г. -47.2‰ или по този показател общината е с по-

неблагоприятни показатели от областта и с много по-неблагоприятни показатели от 

средните за страната. За анализирания период, община Бойница е в топ пет сред общините 

в страната (заедно с общините Невестино, Макреш, Опан и Брезник) по негативна 

стойност на показателя. Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е 

трайно явление, което ще оказва въздействие върху социално-икономическото развитие на 

общината. 

Фигура № 4: Естествен прираст на населението в община Бойница, област Видин и общо за 

страната за периода 2009-2019 г. 

 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

Механичен прираст 

Друг основен демографски показател е механичното движение на населението, 

което включва заселени и изселени от съответните населени места към други или 

миграция извън страната. Тази миграция се поражда от различни причини, като постоянна 

работа, временна работа, сключване на брак, образование и т.н. Механичното движение на 
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Общо за страната -3.5 -4.6 -5.1 -5.5 -5.2 -5.7 -6.2 -6.0 -6.5 -6.5 -6.7

Oбласт Видин -13.7 -14.6 -15.2 -16.0 -14.3 -15.2 -16.7 -16.9 -16.2 -16.4 -16.4

Oбщина Бойница -40.2 -38.0 -51.0 -57.5 -49.6 -50.6 -45.5 -48.3 -42.2 -56.6 -47.2
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населението е различно за отделните възрастови групи на населението и се влияе от 

движението на живеещите в селата към градовете, областните и регионални центрове, 

столицата и извън страната.  

Данните за механичното движение на населението в община Бойница за периода 

2009-2019 г. са представени посредством фигурата по-долу. Видно от нея, е че заселените 

(108 души) са повече от изселените (-102 души), като механичният прираст е с 

положителен знак. Общо за анализирания периода механичният прираст е положителен: 

+6 души.  

Фигура № 5: Механичен прираст на населението в община Бойница за периода 2009-2019 г. 

 

Източник: НСИ – Инфостат, 2020 г. 

За последните четири години от анализирания период, механичният прираст в 

община Бойница е отрицателен, като за 2019 г. коефициентът на механичен прираст е:       

-29.9‰. 

1.3.1.3. Структури на населението 

Половата структура на населението на община Бойница не се различава 

съществено от тази за страната и за област Видин. По данни на НСИ броят на жените 

преобладава над този за мъжете. Това се дължи на редица обективни фактори като по-

високата смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при 

мъжете, по-голямата склонност към емиграция при мъжете и др. Към 31.12.2019 год. в 
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община Бойница жените са 52.% (452 жени), мъжете са 48.0% (417 мъже). Броят на 

жените преобладава над този за мъжете в пет от населените места на община Бойница. 

Единствено в с.Периловец броят мъжете е по-голям от броят на жените. В селата 

Шипикова махала и Каниц съотношението мъже:жени е равно.  

Възрастовата структура на населението в община Бойница потвърждава и 

задълбочава неблагоприятните тенденции в демографското ѝ развитие. 

Фигура № 6: Население по обобщени възрастови групи в Р България, област Видин и 

община Бойница към 31.12.2019 г. 

 

Източник: НСИ – Инфостат, 2020 г. 

За община Бойница, както и за областта и страната, е налице процес на 

демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния 

дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече 

години. За разлика от по-горните териториални равнища, повече от половината (54.4%) от 

населението на община Бойница е на възраст 65+ години. Относителният дял на 

населението под 15 години е с около ¾ по-малък спрямо този за областта и страната като 

цяло.  

Показателят ,,Отношение на групите 15-64 и 65+ години‖ разкрива демографската 

структура на населението, чрез отношението между работната сила (15-64 г.) и 

възрастните (65+). Колкото по-нисък е този коефициент, толкова по-застаряло е 

населението. Коефициент от 1 означава, че на всеки един в активна възраст (15-64 г.) се 
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пада по един възрастен (65+). Община Бойница е на първо място сред общините в 

страната с коефициент 0.82. Това означава, че има повече възрастни (65+) отколкото хора 

в трудоспособна възраст през 2019 г. В подобна ситуация, освен Бойница, са и общините 

Невестино и Макреш. Обратно, по повече от 4 работоспособни на един пенсионер има в 7 

общини: Белица, Руен, Козлодуй, Ракитово, Сърница, Кайнарджа и Гърмен. В повечето 

общини отношението е между 2 и 3, което говори за влошена демографска структура. 

Демографското заместване на населението във възрастовите групи от 0 до 14 и 65+ 

години дава ясна представа за процеса на застаряване на населението в общината. 

Стойност от 1 означава, че на всеки един възрастен (65+) се пада по 1 дете (0-14 г.), по-

висока стойност означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на 

възрастните. Стойността на показателя за общината е 0.09, което нарежда Бойница, заедно 

с община Невестино, на първо място сред общините в страната с най-висока степен на 

застаряване. В двете общини отношението е повече от 11:1, т.е. над 11 хора в пенсионна 

възраст срещу всяко дете. 

Етническата структура на населението в община Бойница и област Видин, по 

данни от последното преброяване на населението през 2011 г., показва че най-

многобройната етническа общност в областта и общината е българската. Към нея са се 

самоопределили 86 802, или 91.2% от лицата, отговорили на доброволния въпрос в 

областта. В община Бойница от 1120 лица, отговорили на доброволния въпрос за 

етническа принадлежност, 1095 са се самоопределили като българи – 97.8%. Ромският 

етнос е втория по численост в областта. Към 01.02.2011 г. той наброява 7 282 души с 

относителен дял 7.7%. Към турската етническа група са се самоопределили едва 85 души, 

или 0.1% от всички лица в областта. Нито едно лице в община Бойница не се е 

самоопределили към тези два етноса. Друга
5
 етническа група са посочили 466 души, или 

0.5%. В община Бойница този процент е 1.9% или 21 лица. На доброволния въпрос за 

етническа принадлежност не са отговорили 5 892 лица, или 5.8% от населението в 

областта. Най-висок е този дял в община Бойница - 16.5%. 

Конфесионална структура на населението. Религията е един от основните 

фактори, въздействащи върху културното развитие на обществото, етническото им 

самоопределение и поведение. Община Бойница попада в обхвата на Кулската духовна 

                                                           
5 „Друга― - лицето посочва свободен отговор. 
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околия и ариерейско наместничество с център град Кула, част от Видинската 

епархия на Българската православна църква. 

Основната религия, която се изповядва в общината е Християнството - 

Източноправославие.  

Таблица № 14: Население по вероизповедание в област Видин и община Бойница към 

01.02.2011 г.  

   

В т.ч. 

отгово-

рили 

Вероизповедание 

 Общо източно-

православно 

католи-

ческо 

про-тес-

тант-ско 

мю-

сюл-

ман-

ско 

друго нямат не се 

само-

опреде

лят 

Общо за 

областта 

101018 83435 70224 272 809 74 92 6474 5490 

Бойница 1341 691 537 - 4 - - 35 113 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Справочник област 

Видин  

Образователната структура е важна характеристика на населението, защото от 

образователното ниво на хората зависи до голяма степен трудовото им участие, 

културното им ниво и в крайна сметка тяхното репродуктивно поведение. По данни от 

последното преброяване на населението, в община Бойница преобладаващата част от 

лицата са със основно образование – 40.9% (541 души), следвани от лицата със средно 

образование – 36.3% (480 души). Хората с начално образование заемат трето място в 

общинската образователна структура с относителен дял от 14.2% (180 души). Лицата с 

незавършено начално образование и никога непосещавали училище са с относителен дял 

от 3.8%. Висшистите в общината  представляват 4.8% от население на 7 и повече 

навършени години. През последните години, вследствие на безработицата и миграцията 

към по-големите градове на страната техния дял намалява. Това е особено характерно за 

младото поколение. Единични са случаите, когато завършилият образованието си се 

завръща в общината. Лицата със висше образование живеят основно в двете най-големи 

села на общината – общинския център с.Бойница и с.Раброво.  

1.3.1.4. Прогноза за демографското развитие на общината 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в 

перспектива през определен период. Информационното им съдържание се състои от данни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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за очакваната обща численост на населението по пол и възраст в края на всяка от годините 

на прогнозния период. По своята същност те представляват едно предполагаемо развитие 

на населението, което почива на определени хипотези за очаквана фертилност, тотален 

коефициент на плодовитост, смъртност и миграционни движения през определения 

период.  

По принцип демографските прогнози са многовариантни, но най-често се 

разработват в три варианта: 

 I вариант (целеви). Този вариант се определя като реалистичен и съобразен с 

нормативните изисквания на ЕС за демографското и социално- икономическото 

развитие на страните членки.  

 II вариант (относително ускоряване). При този вариант се предполага, че 

демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически 

промени в страната и в частност в селищата от общината.  

 III вариант (относително забавяне). При този вариант развитието на 

населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-

икономически процеси в страната и в частност в селищата от общината.  

Разработените прогнози имат конвергентен характер и отразяват общите тенденции 

в демографското развитие на страните в ЕС. Тяхната реализация (ускорение или забавяне) 

в голяма степен зависи от формите за регулиране чрез осъществяваната демографска и 

социално-икономическа политика в страната, а също и от международните икономически 

условия, които в пълна степен ще важат и за населените места от община Бойница.  

Базирайки се на наложилите се демографски тенденции в развитието на общината, 

за Бойница е задължително да се приложи ІІІ–я вариант на прогноза за демографско 

развитие - относително забавяне на развитието на населението при хипотеза за 

неблагоприятни социално-икономически процеси в страната и в частност в селищата от 

общината. Не се очаква положителен естествен и механичен прираст, а само запазването 

на сегашното състояние.  

През следващите години демографската структура в Бойница ще се запази, като 

ефектът й ще бъде най-осезаем в най-малките населени места в общината, които са с 

подчертано регресивен характер на демографската структура. Анализът на демографската 

структура на населението не предполага подобряване на показателите по отношение на 
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един от основните фактори при прогнозирането на демографското развитие – 

фертилността (определя се от контингента жени в детеродна възраст, броя живородени 

момичета и брачността). Естественото движение на населението се намира под влиянието 

на негативните процеси, свързани с ниската раждаемост, влошената възрастова структура, 

външната миграция на младото население и спада на заетостта. Това означава, че 

общината не е привлекателно място за живеене и ако няма промени в социално-

икономическото състояние, през следващите години може да се очаква задълбочаване на 

неблагоприятните тенденции, които ще се превърнат в сериозна пречка за 

икономическото развитие.  

Анализът на демографската ситуация към момента очертава тенденция на 

обезлюдяване на най-малките и отдалечени селища. Периферността, изолацията и 

обезлюдяването са основен проблем на малките населени места от всички общини. Тази 

тенденция не е по различна от общата за Северозападния регион, където е характерно 

постоянно намаляване на общия брой на населението и влошаване на възрастовата 

структура, поради ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията. На практика 

трябва да се приеме, че за общината ще се прилага ІІІ вариант на относително забавяне. 

При този вариант развитието на населението се прогнозира при хипотези за 

неблагоприятни социално-икономически процеси в страната, икономическия район и в 

частност за общината. 
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Таблица № 15: Прогноза за броя на населението по населени места в община Бойница към 2035 г.  

Година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

с.Бойница 341 335 330 325 320 310 300 290 281 271 263 254 246 238 230 

с.Бориловец 98 91 85 79 74 68 64 59 55 51 48 44 41 38 36 

с.Градсковски колиби 10 10 9 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 

с.Каниц 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

с.Периловец 29 29 28 27 26 26 25 25 25 25 24 22 21 20 19 

с.Раброво 272 265 260 249 240 235 227 218 209 200 192 184 177 169 162 

с.Шипикова махала 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

с.Шишенци 56 54 47 43 40 37 34 32 29 27 25 23 22 20 19 

Община Бойница 810 786 761 734 711 686 659 633 605 580 557 532 511 489 470 

Източник: Източник: НСИ – Инфостат, 2020 г. 
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1.3.2. Заетост и безработица  

1.3.2.1. Структура на заетостта. 

Трудовите ресурси се обуславят от броя на населението и неговото механично 

движение. Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар 

– все повече намалява броят на населението в трудоспособна възраст. От общия брой 

население в община Бойница към 31.12.2019 г. 5.2% са подтрудоспособна възраст, 36.8% 

са в трудоспособна възраст, а 58.0% са в надтрудоспособна възраст.  

Фигура № 7:Население под, във и надтрудоспособна* възраст в община Бойница за периода 

2014-2019 г. 

 

*За 2019 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 

месец за мъжете. 

Източник: Източник: НСИ – Инфостат, 2020 г. 

Влияние върху обхвата на населението в и надтрудоспособна възраст оказват, 

както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на 

възрастовите граници за пенсиониране.  

За анализирания период са налице следните тенденции:  

 Запазване на относително стабилна структура на населението в под, във и 

надтрудоспособна възраст.  

 Най-висок относителен дял на населението в надтрудоспособна възраст – над 55% 

за целия период;  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Над трудоспособна възраст 684 658 615 583 546 504

В трудоспособна възраст 388 435 414 369 347 320

Под трудоспособна възраст 54 50 48 44 43 45
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 Намалява населението в под (16.7%), във (17.5%) и надтрудоспособна възраст 

(26.3%).  

За анализирания период броят на заетите лица в нефинансовите предприятия, 

развиващи дейност на територията на община Бойница, намалява, като за 2019 г. е 12 

души. Лицата са заети в аграрния сектор и сектора на услугите. Няма заети лица в 

преработващата промишленост.  

Фигура № 8: Заети лица в нефинансовите предприятия на територията на община Бойница 

за периода 2014-2019 г.  

 

Източник: НСИ - https://infostat.nsi.bg/, 2020 г. 

Средната брутна месечна заплата за 2018 г. е 613.8 лева на месец, при средна 

стойност за страната 1122.5 лева на месец. 

Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои 

индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните 

икономики. Този дял за община Бойница е 94.4 % и е най-голям сред всички 265 общини в 

страната, т.е държавата е най-важния работодател. Средната брутна месечна заплата в 

публичния сектор за 2018 г. 637 лева на месец, при средна стойност за страната 1157 лева 

брутно месечно възнаграждение.  

1.3.2.2. Брой безработни лица и нива на безработица 

В периода 2014-2018 г. се отбелязва спад по отношение на броя на регистрираните 

безработни лица. Към 2015 г. техният брой е 69, а през 2018 г. лицата, които са се 

регистрирали в бюрото по труда са 34. През 2018 г. равнището на безработица в общината 

е по-ниско от средното за областта, но продължава да бъде по-високо от това на 

национално равнище и са необходими още усилия в посока ограничаване на 

безработицата и повишаване икономическата активност на населението.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

заети лица 19 16 18 13 11 12
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Фигура № 9: Равнище на безработица в община Бойница, област Видин и страната като цяло 

(%) към 31.12.2014 г. и 31.12.2018 г. 

 

Източник: НСИ, 2016, 2020 г.  Районите, областите и общините в Република България 2014/2018 

Делът на продължително безработните лица (регистрирани безработни повече от 1 

година) към края на 2018 г. е 44.1%, при среден дял за страната от 27.8% и за областта от 

45.2%. Безработните лица до 29 години са с относителен дял от 14.7% от регистрираните 

безработни лица на територията на общината, при средни стойности за страната от 13.8% 

и за областта от 14.0%. 

Сравнението между равнищата на безработица на общинско ниво между август 

2019 и август 2020 г.  позволява, с известно приближение, да се оцени въздействието на 

COVID 19 кризата върху трудовите им пазари. Нарастването на безработицата за община 

Бойница е с 3.1 процентни пункта, което е около средното за страната.  

За да се постигне по-стабилно снижаване на равнището на безработица в общината 

е необходимо да се предприемат действия за запазване и увеличаване на заетостта, 

повишаване пригодността за заетост и интегриране на неравнопоставените групи на 

пазара на труда. Най-голямо значение за увеличаване на заетостта и намаляване на 

безработицата е създаването на работни места в реалния сектор, което е в пряка 

зависимост от провежданата икономическа политика и състоянието на стопанската среда. 

С цел трайно решаване на проблема с неравновесието в пазара на труда, изразяващо се в 

ограничено търсене на работна сила при значителен процент на безработица, е 

необходимо усилията и средствата да се съсредоточат за генериране на заетост във всички 
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възможни направления (държавен и частен сектор, големи инвеститори, малък и среден 

бизнес). В същото време, при ниското търсене на труд, шансовете за заетост на лицата в 

неравностойно положение на пазара на труда намаляват още повече. 

Действията по отношение на намаляване на безработицата трябва да се реализират 

в две основни направления - превантивни (обучение на безработни и заети) и защитни - 

мерки, насърчаващи работодателите да наемат на работа лица в неравностойно 

положение. От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали 

без работа, да не изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам - до необходимостта 

от социално подпомагане. Важно условие за подобряване на качеството на упражнявания 

труд е повишаването на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване 

на нейната квалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания на 

търсенето на труд. 

Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на труда трябва да обхване 

всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите групи - дълготрайно 

безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, безработните с 

ниско или без образование и без квалификация, хората с увреждания. Борбата с 

безработицата изисква широкообхватни мерки за взаимна подкрепа на икономическата, 

социалната политика и политиката по заетостта.  

1.3.3. Здравно обслужване и инфраструктура 

На територия на община Бойница няма изградени болници и поликлиники. 

Здравеопазването в общината се реализира чрез индивидуални лекарски практики. 

Информация за медицинския персонал по специалности, практикуващ на територията на 

общината, е представена на таблицата по-долу: 

Таблица № 16: Медицински персонал в община Бойница към 31.12.2018 г.  

Общини Лекари Лекари по 

дентална 

медицина 

Медицински 

специалисти по 

здравни грижи 

общо в т.ч. 

oбщопрактикуващи 

 2 2 

(население на един 

лекар 435 души) 

- - 

Източник: НСИ, 2020 г.  Районите, областите и общините в Република България 2018. 

http://www.nsi.bg/bg/content/13921/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2014
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До началото на 90-те години на миналия век е имало здравни служби и лекарски 

кабинети в повечето населени места на общината. Към днешна дата, обаче трудно се 

намират изпълнители на тези практики. Сред основните причини за това са: отдалеченост 

от областния център, недостатъчно добри условия, големи по територия практики 

(лекарската практика обхваща по няколко села), недобра здравна култура от страна на 

пациентите и др.  

Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до 

редица негативни влияния върху качественото здравно обслужване на населението на 

община Бойница. Затрудненията са свързани с недостиг на финансови средства, с 

осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари, с незадоволително 

състояние на сградния фонд, със стара апаратура и др. В допълнение, достъпът до здравни 

услуги е проблем за немалка част от населението на общината, която е без здравно 

осигуряване. Ниският жизнен стандарт води до ниска покупателна способност спрямо 

различните медицински услуги, хранителните продукти и възможности за отдих и 

възстановяване. Особено сериозен е въпросът с липсата на рационално хранене – фактор, 

основен в комплекса от причини, свързани с болестите на обмяната и на сърдечно-

съдовата система, както и с т.нар. болести на цивилизацията. От изключително значение 

за подобряване на здравето и жизнеността на гражданите е повишаването на 

индивидуалната здравна култура и профилактика – от една страна и формирането на 

трайна мотивация у хората за системни самостоятелни занимания с физическа активност 

за по-добро здраве. 

Към края на 2020 г. на територията на общината има регистрирана една лекарска 

практика - в с.Раброво (обслужваща  населението на селата Раброво, Периловец, Каниц), 

останалите населени места (Бойница, Шишенци, Бориловец, Гр.Колиби и Шипикова 

махала) се обслужват от лекар идваш почасово. На територията на общината няма 

стоматолог. Населението се лекува от стоматолози в гр.Кула и гр.Видин.  Стационарно 

населението се обслужва от МБАЛ ,,Св.Петка‖ АД – гр. Видин. Спешната и неотложна 

медицинска помощ се осигурява от звеното в гр.Кула.  

В общината няма функционираща аптека. 
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1.3.4. Образование и образователна инфраструктура 

През последните две десетилетия възрастовата структура на населението в община 

Бойница постъпателно се влошава. Отрицателният естествен и механичен прираст, в 

комбинация с постоянно намаляващият относителен дял на населението в 

подтрудоспособна и трудоспособна възраст, за сметка на по-възрастното население, 

оказва негативно влияние върху образованието и образователната инфраструктура в 

общината.  

По данни на НСИ през учебната 2019/2020 г. в общината са разположени следните 

учебни институции и зает в тях педагогически персонал: 

Таблица № 17:Учебни институции и преподаватели в тях през учебната 2019/2020 г. в област 

Видин и община Бойница. 

Области 

/общини 

 

Общо Общо-

образовател

ни 

училища 

Специални 

училища 

Училища 

по 

изкуствата 

и спортни 

училища 

Професионални 

гимназии 

Професионал

ни колежи с 

прием след 

средно 

образование 

Учебни институции 

Видин 32 28 - - 4 - 

Бойница 1 1 - - - - 

Преподаватели 

Видин 721 605 - - 116 - 

Бойница 12 12 - - - - 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

На територията на общината липсват - специални училища; училища по изкуствата; 

професионални колежи с прием след средно образование; професионални училища след 

VІ и VІІ клас; професионални училища след VІІІ клас; самостоятелни колежи и 

университети и специализирани висши училища. 

 До учебната 2018/2019 на територията на общината функционират двете 

общообразователни училища, които се намират в селата Бойница и Раброво. С Решение на 

общински съвет Бойница 31.08.2018 г. и последващо решение на министъра на 

образованието и науката, училището в с.Раброво е закрито. Мотивите са малко ученици и 

невъзможност да бъдат сформирани паралелки. 

Действащото училище в с.Бойница е с капацитет за обучение над 500 ученика. Към 

училището има изградено общежитие с капацитет от 75 места. Училището е осигурено със 

столова база за храна на учениците.  
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Таблица № 18: Учащи през учебната 2019/2020 г. в община Бойница  

Общини Общо Начално образование                                                   

(I - IV клас) 

Прогимназиално 

образование (V - VII) 

общообразователни училища общообразователни 

училища 

Бойница 62 36 26 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 

През учебната 2019/2020 са се обучавали 62 ученика от І до VІІ клас. За да 

функционира училището на границата на минималните нормативни изисквания се налага 

довеждане на ученици от други населени места извън общината предимно от ромски 

произход, което утежнява изключително много бюджета на учебното заведение. 

Качеството на образованието е тревожно ниско. Възможности за подобряването му чрез 

създаване на подкрепяща среда за включващо образование трябва да се търсят в 

изпълнението на проекти, финансирани по Програмата за образование 2021-2027 г. и/или 

от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства.  

Физическото състояние на училищния сграден фонд, с изключение на действащото 

училище в с.Бойница и закритото през 2018 г. в с.Раброво, не е добро. Затворените селски 

училища в останалите населени места от общината се рушат в очакване на инициативи за 

нови функции. Социални дейности, туризъм, чисти производства – това са част от 

възможните/желани дейности, които биха могли да се настанят във все още годната база 

на закритите училища.   

Предучилищното образование в общината включва 1 целодневна детска градина в 

с.Бойница. Градината е добре оборудвана. Капацитетът ѝ е за 80 деца. През учебната 

2019/2020 тя е посещавана от 18 деца.   

Таблица № 19: Детски градини по вид, детски учители и деца през учебната 2019/2020 г. в 

област Видин и община Бойница.  

 детски 

градини 

детски 

учители 

деца  

Видин 25 222 2159 

Бойница  1 2 18 

Източник: НСИ – Инфостат , 2020 г. 
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1.3.5. Социални дейности и услуги 

Социалните дейности на територията на община Бойница са добре организирани 

като структури и са обхванати почти всички групи, които се нуждаят от социални услуги. 

Социалните помощи и услуги на територията на общината се предоставят съответно от 

Дирекция ―Социално подпомагане‖, Социалните заведения към общината и общинска 

администрация – Бойница. 

На територията на община Бойница се извършват следните социални дейности: 

 Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ1 и ЦНСТ2/ с.Бориловец. Домът 

за възрастни хора с психични  разстройства /ДВХПР/ е трансформиран в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 

2 с по 15 обслужвани лица и персонал от по 12.5 души. 

 Център за настаняване от семеен тип, с.Бойница. През 2011г. е извършено 

преустройство на втори жилищен етаж на жилищен блок №2 в с.Бойница в Център за 

настаняване от семеен тип с капацитет 15 места и численост на персонала 12 броя,  където  

са изведени хора от дома в с.Бориловец. В сградата на центъра е поставен асансьор, с 

което е подобрен достъпа на хора с увреждания. 

Защитено жилище /ЗЖ/ за лица с психични разстройства, с.Бойница. По 

проект „Община Бойница - преобразуване на инвестиции в мобилност и достъп до 

културни и социални услуги за месното население‖, финансиран по мярка 321 на ПРСР е 

изградено защитено жилище за лица с психични разстройства, с капацитет 10 места и 

численост на персонала 4.5 броя, посредством преустройство на двуетажна сграда в 

с.Бойница в защитено жилище за лица с психични разстройства от социалния дом в 

с.Бориловец.  

Домашен социален патронаж със седалище с.Бойница и изнесено работно място 

в с.Раброво. Дейността е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, 

нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват 

своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. Капацитетът на заведението в 

с.Бойница е 46 обслужвани лица и численост на персонала 6.5 бр., а в с.Раброво съответно 

36 души и численост на персонала е 2 души. Домашен социален патронаж обслужва лица 

над 65 годишна възраст; възрастни хора и деца с различни по степен и вид увреждания. 

Клубове на пенсионера. На територията на Община Бойница функционират 5 

пенсионерски клуба, в които възрастните жители в пенсионна възраст прекарват голяма 
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част от свободното си време. Тези клубове са форма на социална интеграция. В тях се 

организират социални контакти и възможности за активен живот на пенсионерите. 

Основен източник на финансиране на социалните услуги остава републиканския 

бюджет – делегирани от държавата дейности: ЦНСТ № 1 - с.Бориловец, ЦНСТ № 2 - 

с.Бориловец, ЦНСТ – с.Бойница, ЗЖ - с.Бойница. От него се финансира главно текущата 

издръжка на социалните заведения. За общината остава поддържането и развитието на 

Домашния социален патронаж и другите местни услуги - на клубове на пенсионера, които 

са местна отговорност. 

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на 

действащите заведения за социални услуги. Общината трябва да предвиди средства за 

преквалификация на работещите социални работници и придобиване на подходяща 

квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора на работа през 

следващите години. Във връзка с това е необходимо да се формират партньорства с 

обучаващи организации и институции за организиране на обучителни курсове, 

финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‖ 2021-2027 г. 

Практическите модели на социални услуги в Община Бойница са съпътствани от 

редица проблеми:  

 Затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и обновяване на 

съществуващата социалната инфраструктура. 

 Силно ограничена и до голяма степен недостъпна обществена среда за възрастни 

хора, хора с увреждания и др. 

 Увеличава се броят и нуждите на възрастните хора – необходимост от разширяване 

на мрежата от специализирани заведения. Проблемът е отчасти решен, необходимо 

са усилия в посока адаптиране на съществуващ фонд и коопериране със съседни 

общини. 

 Голяма част от социалните услуги имат пасивен характер, като не се прилага 

принципът ,,помощ за самопомощ‖. 

 В общината липсват условия за развитие на пазара на социални услуги.  

1.3.6. Култура и културна инфраструктура   

В четири от населените места в община Бойница има регистрирани и работещи 

читалища. Те са в селата Бойница, Бориловец, Раброво и Шишенци и са единствените 
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културни институции в общината. Те съставляват 5.2% от действащите читалища на 

територията на област Видин. Всички са регистрирани по Закона за читалищата. Към тях 

функционират 4 библиотеки с над 20 000 тома учебна и художествена литература. За 

жалост той не се обогатява с нови заглавия поради финансови причини. Освен основната 

им дейност, библиотечното обслужване на населението са сформирани самодейни 

колективи за автентичен фолклор, с певчески и танцови самодейни състави и любителско 

творчество за различни видове художествени дейности. 

Таблица № 20: Читалища в област Видин и община Бойница по тип на населеното място   

Области/ Общини                                                                                                                                Общо В градовете В селата 

Видин 77 11 66 

Бойница 4 - 4 

Източник: НСИ,  2020 г. Районите, областите и общините в Република България 2018. 

Сградният фонд на читалищата, с изключение на това в с.Бойница е в 

незадоволително състояние. Основната дейност на читалищата е съхраняване и развитие 

на културните ценности, традиции и обичай на местното население.  

1.3.7. Спорт и спортна инфраструктура.  

В общината не се развива спортна дейност. В с.Бойница има изграден спортен 

комплекс с футболно игрище, писта и плувен басейн, които от години не се експлоатират 

и се рушат.  

Стрелбището за спортна стрелба се използва от полицейските служби в областта за 

учебни стрелби по график. 

В училището с. Бойница има спортна зала, която се ползва само от учащите в 

училището. 

Основните проблеми на спортната инфраструктура в общината са свързани със 

затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и обновяване на 

съществуващата инфраструктура. 

1.3.8. Обобщени изводи за състоянието на социалната сфера и човешките ресурси  

За община Бойница, област Видин и Северозападен район от ниво 2 е характерно 

постоянно намаляване на общия брой на населението. Неблагоприятните стойности на 

http://www.nsi.bg/bg/content/13921/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-2014
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един от основните демографски показатели в община Бойница се дължи на ниската 

раждаемост и високата смъртност, в следствие на което естествения прираст на общината 

е с отрицателни стойности. По брой на населението общината попада в групата на най-

малките общини с населени до 5000 души, като Бойница е най-малобройната в област 

Видин и втората най-малобройна община в Р България след община Трекляно, с население 

от 815 души към 31.12.2019 г. 

Извършеният анализ откроява следните неблагоприятни тенденции в 

демографското развитие на общината: 

 Застаряване на населението и намаляване на населението в трудоспособната 

възраст. За разлика от по-горните териториални равнища, както и от повечето 

общини в област Видин, повече от половината (54.4%) от населението на 

община Бойница е на възраст 65+ години. Относителният дял на населението 

под 15 години е с около ¾ по-малък спрямо този за областта, района и страната 

като цяло.  

 Снижаване на средната продължителност на живот. Специално внимание 

трябва да се обърне на  въпроса свързан със здравето на населението, трябва да 

се предприемат мерки по отношение на качеството на здравеопазването в 

общината (подобряване на здравното обслужване, профилактични прегледи на 

населението и т.н.).  

 Механично движение на населението, което включва заселени и изселени от 

съответните населени места към други или миграцията извън страната. Тази 

миграция се поражда от различни причини, като постоянна работа, временна 

работа, сключване на брак, образование и т.н. Механичното движение на 

населението е различно за отделните възрастови групи на населението и се 

влияе от движението на живеещите в селата към градовете, областните и 

регионални центрове, столицата и извън страната.  

 Липса на фактори за задържането на населението в общината. 

 Неравномерно разпределение на населението в рамките на общината. 41.1% от 

населението на общината е концентрирано в общинския център с.Бойница. 

Само две от населените места на общината попадат в категорията  ,,малки села‖ 

с население от 250 до 1000 души, в съответствие с параграф 1, ал. 2 от 
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Допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила 

и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Това са селата Бойница с население от 359 души и Раброво с население от 286 

души. Останалите шест села от общината попадат в категорията ,,много малки 

села‖ с население до 250 души, като във четири от тях населението е под 50 

души - с.Шипикова махала – 2 души, с.Каниц – 4 души, с.Градсковски колиби - 

10 души и с.Периловец - 31 души.  

 Гъстотата на населението на община Бойница е 5.2 души/кв.км., което е около 

12 пъти по-малко от средната гъстота на населението на страната (62.6 

души/кв.км.). 

 Растящ брой на хора с ниско образователно ниво. За разлика от областта, в 

общината преобладаващата част от лицата са със основно образование – 40.9% 

(541 души), следвани от лицата със средно образование – 36.3% (480 души).  

Хората с начално образование заемат трето място в общинската образователна 

структура на населението с относителен дял от  14.2% (180 души). Лицата с 

незавършено начално образование и никога непосещавали училище са с 

относителен дял от 3.8%. Висшистите в общината  представляват едва 4.8% от 

население на 7 и повече навършени години. 

 По-високо от средното ниво на безработица спрямо страната. Равнището на 

безработица в общината към 31.12.2018 г. от 11.9% е по-високо от това за 

страната (6.1%). Проблемът с дълготрайно безработните е особено тежък за 

разрешаване, основно поради факта, че повечето от регистрираните безработни 

нямат подходяща квалификация и са с по-ниско от средно образование. Като се 

има предвид ситуацията с икономически активното население и растежа в този 

район на страната, може да се смята, че той се нуждае в най-голяма степен от 

интервенции на пазара на труда за постигане на устойчиво дългосрочно 

икономическо развитие. 

 В община Бойница 94.4% от заетите по трудово или служебно правоотношение 

са в обществения сектор. 

 Средната брутна месечна заплата за 2018 г. в частния (613.8 лева на месец) и 

публичния (637 лева на месец ) сектор е почти два пъти по-малка спрямо 
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средното за страната, съответно 1122.5 лева на месец и 1157 лева брутно 

месечно възнаграждение. 

Качественото на здравното обслужване на населението на община Бойница е 

незадоволително. Затрудненията са свързани с недостиг на финансови средства, с 

осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари, с незадоволително 

състояние на сградния фонд, със стара апаратура и др. На територията на общината няма 

изградени болници и поликлиники. Здравеопазването в общината се реализира чрез 

индивидуални лекарски практики – двама oбщопрактикуващи лекари. Няма разкрити 

практики за стоматологичното обслужване на населението. 

През учебната 2019/2020 г. в общината функционират едно общообразователно 

училище и една детска градина, като в училището са се обучавали 62 ученика от І до VІІ 

клас. За да функционира училището на границата на минималните нормативни изисквания 

се налага довеждане на ученици от други населени места извън общината предимно от 

ромски произход. През учебната 2019/2020 детската градина е посещавана от 18 деца. 

Като основни проблеми пред образованието и образователната инфраструктура в 

общината могат да бъдат посочени: 

 Затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и обновяване 

на съществуващата инфраструктура на образованието; 

 Намаляващите контингенти деца и ученици; 

 Нерешени проблеми с интеграцията на ромските деца – необходимост от 

разширяване и укрепване на действащата общинска политика. 

За образованието главната цел е стабилизиране на образователната система в 

общината и създаване на условия за запазване на сега действащите учебни заведения. При 

решаването на тези задачи следва да се обърне внимание на:  

 непълно обхващане и задържане на децата в образователната система;  

 остаряла материално-техническа база в съответствие с нуждите и изискванията 

на съвременното обучение на децата в извънкласни и извънучилищни форми на 

занималня;  

 липса възможност от материално-техническа страна за интеграция в училище 

на деца и ученици със специални образователни потребности, както и на деца и 

ученици от етнически и малцинствени групи.  
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Община Бойница се характеризира със относително развита социална 

инфраструктура и услуги, която разполага със сгради и съоръжения в задоволително 

състояние. Едновременно с това, трябва да се отчита и частта от структурата на 

контингента обслужван в тази сфера. Застаряващото население, ниската раждаемост и по-

високият процент смъртност, липсата на здравноосигуряване по по-младата част от 

населението (високата и продължителна безработица), липсата на достатъчно лекарски 

практики са само част от проблемите на обслужваното население. 

За успешното и ефективно развитие на читалищната мрежа съществуват следните 

ограничения:  

 лошо поддържан и енергонеефективен сграден фонд (с изключение на 

читалището в с.Бойница);  

 липса на обзавеждане, остарял библиотечен фонд;  

 липса на достъп до интернет;  

 липса на съвременни информационни и технически средства;  

 не добре организирани контакти с подрастващите.  

Община Бойница се характеризира със слабо развита инфраструктура за отдих. 

Липсват закрити спортни обекти. Ограничени са възможностите за спорт и физкултурни 

занимания на населението, както в общинския център, така и в селата.  

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

1.4.1.Транспортна инфраструктура 

Община Бойница е разположена в северозападната част на област Видин. Граничи 

на север с република Сърбия, като най-близкото ГКПП - Връшка чука е на 22 км. 

Общинският център Бойница отстои на 250 км от столицата София и на 35 км от 

областния център Видин, който е важен транспортен възел с добре изградена 

инфраструктурна обвързаност със столицата и северната част на България. През 

територията на община Видин, в непосредствена близост до община Бойница, минават 

някои от основните комуникационни артерии в Европа. Трансевропейски транспортен 

коридор №4, Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава –Будапеща – Крайова – 

Видин – София – Солун/Пловдив – Истанбул, който осъществява транспортна връзка 
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между Централна и Югоизточна Европа. Коридор №7 Рейн – Майн – Дунав, който 

осъществява транспортна връзка между Северно и Черно море. 

Единственият транспорт развит на територията на община Бойница е пътният. През 

територията на общината преминава само един път от Републиканската пътна мрежа – 

Път ІІІ-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула. Дължината на 

пътя в чертите на общината е 33.252 км от км 14+398 до км 47+650. Състоянието на 

пътната настилка е добро за 68% от трасето на пътя и лошо за 32% от км 21+200 до км 

31+850. Този участък е предложен за включване в програмите на Агенция пътна 

инфраструктура (АПИ) за проектиране и строителство. През 2013 г. е пуснат в 

експлоатация реконструираният, по ОПРР, участък от Път ІІІ–121 от км 31+851 до км 

50+253. Дължината на участъка е 18.402 км, като преминава през територията на 

общините Бойница и Кула. 

При площ на общината от 166.915 кв.км. плътността на РПМ възлиза на 0.1775 

км/кв.км, близка до средната  за страната  0.1766 км/кв.км. 

Фигура № 10: Транспортна схема на община Бойница  

 
Източник: ОУПО Бойница 
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За целите на ОУПО Бойница и  за определяне на транспортното натоварване на път 

ІІІ-121 са изискани данни от Централната лаборатория по пътища и мостове – град София. 

Данните са за 2015 година и за преброителните постове, намиращи се на територията на 

общината. Натоварванията освен общата интензивност на движението дават и състава на 

потоците по видове превозни средства, както и оразмерителните автомобили на ден. 

Данните са за средноденонощна годишна интензивност. 

Таблица № 21: Транспортното натоварване на път ІІІ-121 

Година Леки коли Автобуси Товарни Общо МПС 

2015 548 8 18 770 

2020 617 9 20 867 

2025 710 10 23 997 

2030 834 12 27 1171 

2035 980 14 32 1376 

Източник: ОУПО Бойница 

Натоварванията са малки и пропускателната способност на РПМ не е изчерпана. 

Общинските пътища са четири на брой с обща дължина в чертите на общината 

26.500км. Чрез тях се осъществяват връзките между населените места в рамките на 

общината. Тези пътища са: 

Таблица № 22: Общински пътища в урбанизирани територии на Община Бойница   

№

  

Номер на пътя Кате-

гория 

Област Община Населено 

място 

Улица 

1 VID 1020 /12105/ І Видин Бойница Бойница ул. "Пуйо Войвода" 

2 VID 1021 /12106/ І Видин Бойница Раброво ул."Първа" 

3 VID 2022 /12114-

12116/ 

ІІ Видин Бойница Бориловец ул. "Георги Димитров" 

4 VID 2023 /12118/ ІІ Видин Бойница Шишенци ул. "Първа" 

Източник: Общинска администрация Бойница 

Таблица № 23:Общински пътища извън урбанизирани територии на Община Бойница   

№ Номер на 

пътя 

Наименование Област Община Начален и краен 

км на 

територията на 

общината 

Дължина 

територи

ята на 

общинат

а (м) 

От км До км 

1 VID 1020  

/IV 12105/ 

Бойница-Хайдук чешма Видин Бойница 0+500 13+600 13100 
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2 VID 1021  

/IV 12106/ 

разклона от път III 121 

Раброво - Каниц 

Видин Бойница 0+000 5+100 5100 

3 VID 2022  

/IV 12116 - IV 

12114/ 

разклона от път III 121 

Бориловец - Шипикова 

махала 

Видин Бойница 0+000 3+800 3800 

4 VID 2023 

/IV 12118/ 

разклона от  път III 121 

Шишенци - Гр.Колиби 

Видин Бойница 0+000 4+500 4500 

Източник: Общинска администрация Бойница 

Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без 

осигурен транспортен достъп. Плътността и е 0.1414 км/кв.км при средна за страната 

0.1614км/кв.км. Състоянието на настилките е задоволително. Някои от тях са 

рехабилитирани в близките години. По път VID1020 от км. 0+000 до км.13+600 е 

извършен ремонт за 4,6мил. лв. Основен ремонт е направен  на път VID2023 между селата 

Шишенци - Градсковски колиби. Укрепено е свлачище между селата Раброво и Каниц на 

път VID1021. 

Общата плътност на пътната мрежа в община Бойница е 0.319 км/кв.км при 0.338 

км/кв.км за страната. Основно усилията трябва да са насочени към поддържането на 

съществуващите пътища в добро експлоатационно състояние чрез ремонт и 

рехабилитация на пътните настилки. 

Община Бойница няма изградена железопътна инфраструктура. Най-близкия 

железопътен възел от националната жп мрежа е гр. Видин. 

Транспортното обслужване на населението е организирано с областната 

транспортна схема и се изпълнява от две фирми за пътнически превози. Наситеността с 

превозни средства и маршрутни разписания е задоволителна. 

1.4.2. Водоснабдителна и канализационна мрежа 

1.4.2.1. Водоснабдяване 

На територията на селата Бойница и Раброво е изградено централно 

водоснабдяване. От местни водоизточници без добре развита вътрешна мрежа се 

водоснабдяват селата Шишенци, Периловец и Бориловец. Селата Градсковски колиби, 

Каниц и Шипикова махала нямат организирано водоснабдяване и населението се снабдява 

с питейна вода от собствени кладенци и обществени чешми. 

Основен проблем във водоснабдяването в Община Бойница е прогресивната 

амортизация на уличните водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения, 
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която обуславя високи нива на загубите на вода – средно за Общината около 62%. Това от 

една страна води до високи експлоатационни разходи за отстраняване на аварии, висока 

себестойност на питейната вода, поради големите разходи за ел. енергия и влошаване 

качеството на услугата „доставяне на вода за питейно – битови нужди на населението‖, 

поради честите прекъсвания във водоподаването за отстраняване на аварии.  

Таблица № 24: Подадената, полезно използваната (инкасираната) вода и загуби на вода в 

населените места от Община Бойница 

Населено място Подадена 

вода, 

хил.м3/год. 

Инкасирана 

вода, 

хил.м3/год. 

Загуба на 

вода, % 

Бойница 32,8 12,0  63,3 

Раброво 35,9 13,9 61,3 

Шишенци 1,3 0,5 65,4 

Бориловец 1,5 0,8 49,1 

Периловец 1,6 0,7 59,6 

Каниц 0 0 0 

Шипикова махала 0 0 0 

Градсковски колиби 0 0 0 

Източник: Общинска администрация Бойница 

Списък на водоизточниците в Община Бойница е представен в Приложение № 3. 

Водоизточниците са с устойчиви характеристики и достатъчен дебит за задоволяване на 

нуждите на водоснабдяваните населени места. В Община Бойница няма населени места 

със постоянен или периодичен (сезонен) режим на водоснабдяване.  

Дългогодишният мониторинг на водоизточниците не регистрира отклонения в 

качествата на питейната вода по физикохимични и радиологични показатели. Констатират 

се епизодични отклонения в качествата на питейната вода при консуматорите – по 

микробиологични показатели, които се дължат основно на проблеми при обеззаразяването 

на водата и на вторично замърсяване, причинено от аварии по вътрешните водопроводни 

мрежи. 

Най – голямото населено място в Общината – с.Бойница се водоснабдява от 

водоизточник – ПС „Вила пчела― (4 бр. тръбни кладенци), който се намира в землището на 

с.Бела Рада, Община Видин. Този водоизточник освен с.Бойница водоснабдява още 9 

населени места извън Община Бойница - гр.Кула и 8 села. 

По – голямата част от съществуващите външни водопроводи в Община Бойница са 

реконструирани /подменени/ с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/ с диаметри 
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ф90 – ф160мм, които са екологични, корозионноустойчиви и с дълъг експлоатационен 

срок.  

Нереконструираните външни водопроводи в Общината са: 

 водопроводите от каптажи „Раброво― до черпателен резервоар на ПС 

„Раброво―; 

 водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Каниц.  

От нереконструираната външна водопроводна мрежа, приоритетни за 

реконструкция /подмяна/, поради най-висока аварийност са следните участъци: 

 Външен водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Каниц – 1,7км ф125мм 

АЦ тръби. 

Фигура № 11: Външна водопроводна мрежа в община Бойница 

 
Източник: ОУПО Бойница 

Вътрешната водопроводна мрежа в населените места от община Бойница е 

изпълнена с: 

 азбестоциментови /АЦ/ тръби – 11,8км /25%/; 

 полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/-35,7км /75%/. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница 
68 

 

В с.Бойница и с.Раброво вътрешната водопроводна мрежа е реконструирана 

/подменена/ на 100% с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/. С HDPE тръби са 

подменени и сградните водопроводни отклонения – до тротоарен спирателен кран. 

Подменени са и всички спирателни арматури по водопроводната мрежа, монтирани са 

нови пожарни хидранти. В с.Шишенци е подменена около 1/3 от вътрешната 

водопроводна мрежа. 

Таблица № 25:Вътрешна водопроводна мрежа 

Населено място Водопроводна 

мрежа - общо, км 

Реконструирана 

водопроводна 

мрежа, км 

Водопроводна 

мрежа за 

реконструкция, 

км 

Бойница 20,1 20,1 0 

Раброво 13,4 13,4 0 

Каниц 2,3 0 2,3 

Шишенци 6,6 2,2 4,4 

Бориловец 2,5 0 2,5 

Периловец 2,6 0 2,6 

ОБЩИНА БОЙНИЦА  47,5 35,7 11,8 

Източник: ОУПО Бойница 

В останалите населени места от Община Бойница, вътрешните водопроводни 

мрежи са изпълнени изцяло с азбестоциментови (АЦ) тръби. Сградните водопроводни 

отклонения са изпълнени със стоманени поцинковани тръби и фитинги. Уличните 

водопроводи, изпълнени с АЦ тръби и сградните водопроводни отклонения, изпълнени 

със стоманени поцинковани тръби във всички населени места от Общината са изграждани 

преди 40 – 60 години, същите са силно амортизирани, с висока аварийност. Това 

предопределя високи загуби на вода, високи експлоатационни разходи за ел. енергия и 

отстраняване на аварии, чести нарушения във водоподаването на потребителите, и 

периодични нарушения в качеството на питейната вода, поради замърсяване в резултат на 

аварии.  

Нереконструираните улични водопроводни мрежи не отговарят на действащите 

нормативи за противопожарна безопасност. По мрежите няма достатъчно спирателни 

кранове и пожарни хидранти. Голяма част от съществуващите такива са повредени и 

негодни за експлоатация. 

По данни на „ВиК – Видин‖ ЕООД, средната честота на аварийност на вътрешните 

водопроводни мрежи в населените места от община Бойница е 2,2 бр.аварии /км водопр. 

мрежа /година. 
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От нереконструираната вътрешна водопроводна мрежа, приоритетни за 

реконструкция (подмяна), поради най-висока аварийност и значимост за 

водоснабдяването са водопроводните мрежи на следните населени места: 

 Вътрешна водопроводна мрежа с.Периловец – аварийност – 4,8 бр.аварии / 

км водопр. мрежа / година – 2,6км ф80 – ф150мм АЦ тръби. 

Основни цели и задачи за развитие на водоснабдяването в населените места от 

Община Бойница. Основни цели: 1) Подобряване жизнените условия на жителите, чрез 

подобряване качеството на услугата „доставяне на вода за питейно – битови нужди на 

населението‖; 2) Намаляване загубите на вода и разходите за експлоатация и поддръжка 

на водоснабдителните системи; 3) Намаляване броя на авариите по водопроводните 

мрежи, респективно на разходите за отстраняване на аварии, възстановяване на разрушени 

пътни настилки, ел. енергия; 4) Намаляване броя на прекъсванията във водоподаването на 

потребителите за аварийно – ремонтни дейности; 5) Подобряване качеството на питейната 

вода, доставяна на потребителите; 6) Привеждане на водоснабдителните мрежи в 

съответствие с актуалните норми за противопожарна безопасност. Основни задачи: 

Изготвяне и реализиране на проекти за реконструкция и актуализация на вътрешните 

водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения. 

Към края на 2020 г. община Бойница не разполага с разработени инвестиционни 

проекти в областта на водоснабдяването. Определянето на приоритетните за 

реконструкция водопроводни мрежи, участъци и съоръжения, следва да се извършва 

съвместно с действащият на територията на Община Бойница ВиК оператор – „ВиК – 

Видин‖ ЕООД, след задълбочен техникоикономически анализ на експлоатационното 

състояние на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на тяхната значимост за 

водоснабдяването на населените места в общината. 

1.4.2.2. Канализация и пречистване на отпадъчните води 

В населените места от Община Бойница няма съществуващи канализационни 

мрежи и Пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Всички населени места в Община Бойница са с население под 500 жители, поради 

което в краткосрочен и средносрочен план, не са приоритетни по отношение на 

изграждане на нови канализационни системи и ПСОВ. 
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Към края на 2020 г. община Бойница не разполага с разработени инвестиционни 

проекти в областта на канализацията и пречистването на отпадъчните води. 

1.4.3. Телекомуникационна мрежа 

Настоящата част е разработена въз основа на информация от мобилните оператори- 

„А1 България‖, „ Теленор‖ и „Виваком‖.   

Телекомуникационната мрежа в община Бойница обхваща 8-те населени места в 

общината. В общината има добро покритие и на трите  мобилни оператора, като най-добре 

се приема „А1 България‖ поради това, че в с.Бойница е изградено предавателно 

съоръжение на фирмата. В цялата община Бойница има достъп до интернет от различни 

доставчици. Налице е проблем с качеството и скоростта на връзка с глобалната мрежа. 

В изпълнение на мярка „Актуализация на данни за широколентова инфраструктура, 

която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата 

на операторите по региони‖ от Националния план за широколентова инфраструктура за 

достъп от следващо поколение, Министерство на транспорта, информационните 

съобщения и технологиите ежегодно изготвя и публикува информация относно 

предлагането на широколентов достъп до интернет на територията на страната, като 

класифицира общините в 3 категории - без изградена мрежа за фиксиран високоскоростен 

интернет (бяла зона); с една изградена мрежа за фиксиран високоскоростен интернет (сива 

зона); с повече от една изградена мрежа за фиксиран високоскоростен интернет (черна 

зона). Територията на община Бойница попада в т. нар. ,,бяла зона‖. Това се дължи 

основно на факта, че частният сектор няма стимули да инвестира в изграждането на 

свръхвисокоскоростна широколентова интернет връзка. Невъзможността пазарните сили 

да осигурят широколентови услуги своевременно, на достъпни цени, обуславя 

необходимостта от публична намеса, за да се защити обществения интерес, а именно: 1) 

осигуряване на широколентов достъп от следващо поколение с пълно покритие на 

територията; 2) развитие на фиксираните широколентови мрежи с оглед 60 % от достъпа 

да е със скорост над 100 Mb/s; 3) осигуряване възможност за оптична свързаност и 

широколентов достъп със скорост над 100 Mb/s най-малко на 34 % от домакинствата; и 4) 

осигуряване на възможност за оптична свързаност и широколентов достъп със скорост над 

100 Mb/s на всички бизнес организации. Може да се работи върху идеята за свързване в 

пръстен на националните телекомуникационни мрежи в граничните райони на България, 

https://sipbg.gov.bg/SIP.Experts/public/eit/bbMapping_bg.htm
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Сърбия и Румъния. Това ще предостави възможност публичните организации и 

институции във включените в партньорството държави да използват високоскоростни 

защитени телекомуникационни канали за обмен на информация. Същевременно ще 

допринесе и за осигуряването на резервни трасета, в случай че възникнат проблеми с 

комуникациите в някоя от държавите.  

1.4.4. Енергийна мрежа и ВЕИ 

Електроенергийната система на община Бойница  се характеризира с добре 

изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Всички населени места на 

територията на общината са електрифицирани. 

Електропреносната мрежа с напрежение 110 кV се стопанисва от НЕК-ЕАД, 

Предприятие ―Мрежи високо напрежение‖ Електропреносен район Видин. В южните 

покрайнини на землището на общината преминава транзитно електропровод „Връшка 

чука‖ 110кV към подстанция „Кула‖. Дължината на трасето е 1,6км. 

Електропреносната система с напрежение 20 и 0,4 кV се стопанисва от ЧЕЗ-

Разпределение България ЕД.  

На територията на общината има изградени  30 трафопоста 20/0,4кV, които се 

захранват от подстанция „Кула‖ посредством два електропровода средно напрежение 

20кV – ЕП „Бунар‖с дължина 7.5км  и ЕП „Краище‖ с дължина 35км. 

Електроразпределителната мрежа в общината е добре развита и оразмeрена за 

поемане на по-големи натоварвания. Като цяло електроразпределителната система е 

реконструирана и поддържана от ―ЧЕЗ Разпределение България‖ АД на добро равнище с 

повишени механични и електрически параметри, резултат на което са значително 

спадналият брой аварии и смущения.  

Във връзка с икономическата обстановка в общината, не се очаква повишаване на 

потреблението на стопански абонати, тъй като има налични мощности от освободените 

промишлени зони. 

В населените места, където енергийната мрежа е предимно въздушна, се отчита 

силно намалено потребление на електроенергия от битови абонати. Очаква се 

незначителна промяна в  изграждане  на мрежа ниско напрежение. 
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Фигура № 12: Електрическа мрежа на община Бойница  

 
Източник: ОУПО Бойница 

Община Бойница разполага с подходящи условия за използването на слънцето, 

вятъра и др. за изграждане на инсталации и превръщането им в алтернативна енергия 

както за бита, така и за бизнеса. Анализът на потенциала на енергията от възобновяеми 

източници, налични като природен ресурс на територията на общината Бойница показва 

следното:  

 

Слънчева енергия 

В климатично отношение районът на Общината попада в умерено-континенталната 

климатична област с ясно очертани четири годишни времена. Лятото е топло, зимата мека, 

хладни и дъждовни са пролетта и есента. Отличава се със сравнително студена зима и 
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горещо лято. Средногодишната температура е 11.9°С, средноянуарската е - 25°С, а 

средноюлската 37°С. Слънцето грее средно около 2150 часа годишно . Средно-годишното 

количество слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност за страната 

е 1517 kWh/m
2
 . За община Бойница средногодишния ресурс на слънчева радиация е: при 

хоризонтална повръхност-1338 kWh/m
2
, а при оптимален наклон-1522 kWh/m

2
 . 

Средния ресурс на слънчевата радиация за община Бойница е 1522 kWh/m
2
 , т.е. 

малко над този за страната-1517 kWh/m
2 

. От горното обстоятелство следва, че 

територията на община Бойница е подходяща за изграждането на Фотоволтаични 

електрически централи (ФЕЦ) . 

Вятърна енергия 

За формирането на климата на общината съществено влияние оказва 

преобладаващия северозападен пренос на силно трансформирани океански въздушни 

маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от север-североизток континентални 

въздушни маси и проникващите от юг топли тропични въздушни маси. Преобладават 

северните и северозападните ветрове, съответно 39.2% и 21.9%, с най-големи прояви през 

студеното полугодие. Средногодишният потенциал на вятърната енергия е отчетен на 10 м 

над земната повърхност, както следва: средногодишна скорост на вятъра - по-висока от 3 

m/s и енергиен потенциал на вятъра - 150 W/m
2 

/1500 kWh/m
2
/. Това създава възможност 

да бъдат инсталирани 3-лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки до 

няколко стотици kW. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 200 

W/m
2
. Това налага извода, че Землището на община Бойница предлага добри технически 

характеристики за изграждане на ветроенергийни паркове. 

Водна енергия 

Наличните водни ресурси на територията на Община Бойница са формирани от 

повърхностни и подземни води. През общината протичат три по-малки реки с изразено 

пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и 

Тополовска. Най-многоводни са през периода март-юни следствие снеготопенето и 

пролетно-летния валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките представлява 35-

40%, а снежното – 20-30%. Най-значим воден басейн е построеният през 60-те години 

общински язовир
6

. Водохранилището се намира на 5 км. южно от с.Бойница. 

                                                           
6 С Решение № 67 от 20 ноември 2020 г. на Общински съвет – Бойница е открита процедура по безвъзмездно прехвърляне на държавата 

на правото на собственост върху Язовир „Нишор― в едно със съоръженията към него. 
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Водосборният басейн е с площ 500 дка. Средногодишната водна маса на язовира е 1,3 млн. 

м3, а общият обем – 2,5 млн. м
3
. Водните количества в община Бойница са недостатъчни 

за производство на ел.енергия от ВЕЦ. 

Геотермална енергия   

В община Бойница не са разкрити термални води.  

 Към 2020 г. в селата Бойница и Раброво са изградени и работят три фотоволтаични 

електро централи за производство на енергия от възобновяеми източници: 

 ФЕЦ ,,Бойница 1‖, с производствена мощност 1.1 МВт;  

 ФЕЦ ,,Бойница 2‖ , с производствена мощност 2.5 МВт; 

 и ФЕЦ ,,Раброво‖, с производствена мощност 0.5 МВт.  

Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ 

Разпределение България‖ АД. Има проект за изграждане на „Ветрогенераторен парк‖, 

състоящ се от 40 броя ветрогенератори с инвеститор „АЙ БИ ФАЙВ‖ ЕООД. Към момента 

проекта е замразен от инвеститора. 

1.4.5. Съобщителна мрежа 

Пощенските услуги се извършват в клона на ,,Български Пощи‖ ЕАД в с.Бойница 

или с куриерски фирми. Пощенски станции има и в селата Раброво и Бориловец. На 

територията на общината функционират автоматични телефонни централи. Телефонните 

услуги се характеризират със сравнително висока задоволеност с телефонни постове.  

1.4.6. Газификация 

Община Бойница няма изградена газопреносна мрежа. Приоритет и възможност е 

общината да бъде включена към газопреносната мрежа на община Видин, ако и когато 

бъде изградена. 

1.4.7. Обобщени изводи за инфраструктурното развитие на община Бойница  

В община Бойница транспортното обслужване на хора и товари се осъществява 

само с автомобилен транспорт. През територията на общината преминават: третокласен 

път ІІІ-№ 121 от републиканската пътна мрежа с дължина от 33.252 км и 

четвъртокласните пътища №№ IV 12105, IV 12106, IV 12116 - IV 12114 от общинската 

пътна мрежа с дължина от 26.500км. 
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Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без 

осигурен транспортен достъп. Общата плътност на пътната мрежа в община Бойница е 

0.319 км/кв.км при 0.338 км/кв.км за страната. Основно усилията трябва да са насочени 

към поддържането на съществуващите пътища в добро експлоатационно състояние чрез 

ремонт и рехабилитация на пътните настилки. 

Община Бойница няма изградена железопътна инфраструктура. Най-близкия 

железопътен възел от националната жп мрежа е гр. Видин. Транспортното обслужване на 

населението е организирано с областната транспортна схема и се изпълнява от две фирми 

за пътнически превози. Наситеността с превозни средства и маршрутни разписания е 

задоволителна. 

На територията на селата Бойница и Раброво е изградено централно 

водоснабдяване. От местни водоизточници, без добре развита вътрешна мрежа, се 

водоснабдяват селата Шишенци, Периловец и Бориловец. Основен проблем във 

водоснабдяването в Община Бойница е прогресивната амортизация на уличните 

водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения, която обуславя високи нива 

на загубите на вода – средно за Общината около 62%. 

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме 

много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие. Територията на общината разполага с подходящи географски 

условия за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници. 

Телекомуникационната мрежа обхваща 8-те населени места в общината, като има 

добро покритие и на трите  мобилни оператора. На територията на общината няма 

изградена мрежа за фиксиран високоскоростен интернет. 

1.5. Екологично състояние и рискове  

1.5.1. Състояние на компонентите на околната среда  

1.5.1.1. Атмосферен въздух 

Община Бойница се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - климатични 

условия не благоприятстват събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен 
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слой. На територията на общината няма предприятия, от чиято производствена дейност да 

се емитират вредности в атмосферата.  

В района на Община Бойница липсват регистрирани при епизодичните замервания 

замърсители на въздуха и поради тази причина няма изграден пункт за мониторинг. Не 

съществуват и индикации за възникнали инциденти, не са постъпили в специализираните 

органи жалби или сигнали през последните  години за наличието на каквито и да е местни 

замърсители.  

В община Бойница няма регистрирани обекти във връзка с Наредбата за контрол и 

управление на веществата, нарушаващи озоновия слой и Регламенти на ЕО2037/2000 г. за 

вещества нарушаващи озоновия слой и 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови 

газове.  

Източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община 

Бойница биха могли да бъдат транспортните средства и отоплителните инсталации. 

Основен източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните стопанства, а 

в някои случай и битово-фекалните води при липса на канализация и не изградени или 

неподдържани септични ями.  

Емисии от транспорта 

На  територията на общината  няма организиран градски обществен транспорт. 

Пътищата в общината са със сравнително ниска интензивност на движение на МПС.  

Емисии от битови източници 

Анализът на резултатите показва, че битовото отопление е определящ фактор за 

замърсяването на атмосферния въздух. Източниците на емисии от битови отоплителни 

уредби и отоплителни инсталации на обществени сгради имат сезонен характер. Масово 

използваните горива са дърва и въглища. През летния сезон се наблюдава намаляване на 

стойностите за ФПЧ10, поради преустановяване използването на твърди горива за 

отопление в битовия сектор.  

 Прекомерното използване на твърди горива за  отопление на жилищата е един от 

основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни 

климатични условия. Горенето за битово отопление е източник на организирани емисии от 

неподвижни източници. Главен източник на организирани емисии от горивни процеси са 

отоплителните инсталации на територията на общината. Макар, че имат сезонен характер, 
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техният дял в замърсяването е най-значителен. Най-сериозни източници представляват 

отоплителните инсталации на по-големите обществени и частни обекти. Това са 

инсталациите, обслужващи административните сгради и училищата. Перманентен 

източник на вредни емисии в атмосферата, със сезонен характер, остават отоплителните 

инсталации на частните обекти.  

Неорганизирани емисии от депа и кариери 

Няма информация за дяловото участие на този тип замърсяване за територията на 

община Бойница, но предвид малката площ на кариерите в общината и обстоятелството, 

че не се експлоатират, може да се предположи много малка тежест на този тип 

замърсяване през летния сезон и сухите дни.  

Емисии от промишлеността 

 Всичките предприятия на територията на община Бойница спадат към категорията 

на микро-предприятията. В отрасловата характеристика на икономиката на община 

Бойница отсъстват дейности, свързани с развитие на промишлеността. В общината, към 

момента, няма нито едно промишлено предприятие Поради тази причинна, емисиите от 

промишлеността не са от значение за качеството на атмосферния въздух на територията на 

общината.  

1.5.1.2. Водни ресурси  

Водите на територията на община Бойница се управляват от „ВиК – Видин‖ ЕООД, 

Басейнова дирекция ,,Дунавски район‖ и Община Бойница. Производственият и санитарен 

контрол по химичните, микробиологичните и радиологичните показатели на питейните 

води се извършват съответно от „ВиК – Видин‖ ЕООД и  РЗИ – Видин. Мониторингът на 

повърхностните и подземни води на територията на общината, предвид разпоредбите на 

чл. 169, ал. 2 от Закона за водите, се осъществява по утвърдени програми за мониторинг 

на водите, разработени от БДДР - Плевен. Данните от анализа на водните проби се 

обобщават и анализират от БДДР - Плевен и са основа за оценката на състоянието на 

водните тела.  РИОСВ - Монтана осъществява контрол върху на качеството на 

отпадъчните води. 

Наличните водни ресурси на територията на Община Бойница са формирани от 

повърхностни и подземни води. През общината протичат три сравнително малки реки с 

изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска 
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и Тополовска. Сравнително малко е наличната информация за съдържание на пестициди в 

повърхностните и подземните води. Специализираните институции като: Изпълнителната 

агенция по околна среда, РИОСВ – Монтана и Централна лаборатория за химични 

изпитвания и контрол не следят текущо качеството на водите, а се отзовават при 

възникнал проблем.  

1.5.1.3. Почви и нарушени терени 

Липсват актуални данни за чистотата на почвата в община Бойница. Поради 

изброените в предишния раздел причини се смята, че тя както и водите има висока степен 

на чистота. В община Бойница няма производства, които да замърсяват почвите с тежки 

метали (олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром и нефтопродукти). Като единствен 

значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат идентифицирани 

моторните превозни средства с бензинови двигатели. Няма данни за концентрация на 

тежки метали над пределно допустимите концентрации, вследствие замърсяване от 

автотранспорта.  

За повишаване на добивите от земеделска продукция при обработването на 

земеделските земи в района на общината се използват естествени и изкуствени торове. 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични съединения в района на община Бойница 

не е установено. Все пак съществува потенциална опасност от замърсяване от 

некомпетентна и недобронамерена  работа на някои земеделски производители и крупни 

арендатори с пестициди. 

По отношение съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди, 

полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не са установени превишаване на 

допустимите стойности. Получените резултати не регистрират превишения над нормите за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, водещи до увреждания и 

замърсявания на почвите. Не са констатирани замърсяване на терени с нефтопродукти. 

1.5.1.4. Защитени територии и биоразнообразие 

Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” 

Части от община Бойница попадат в две защитени зони. Това са Защитена зона 

„Шишенци‖, разположена по притоците на р. Тополовец между гр. Кула и с.Шишенци и 
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Защитена зона „Раброво‖, попадаща частично в землищните граници на с.Периловец и 

с.Раброво.  

 

Защитена зона (ЗЗ) “Шишенци” BG0000523 

В предмета и целите за опазване на защитена зона ―Шишенци‖ BG0000180 са 

посочени следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 3260 Равнинни или 

планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 6430 

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

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 91G0* Панонски 

гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91I0* 

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.; 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

91W0 Мизийски букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. За защитената 

зона не са посочени консервационно значими растителни видове. 

Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно значими 

животински видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra 

lutra); добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); лалугер (Spermophilus citellus); 

остроух нощник (Myotis blythii); подковонос на мехели (Rhinolophus mehelyi); пъстър пор 

(Vormela peregusna); средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); южен подковонос 

(Rhinolophus euryale); червенокоремна бумка (Bombina bombina); жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata); обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni); европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); бисерна 

мида (Unio crassus); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); 

буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа (Rosalia alpina); ивичест теодоксус 

(Theodoxus transversalis). 

Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на зоната заемат 1% 

от територията и, а тресавищата, блатата, растителността по крайбрежието на водоемите, 

мочурищата 10%. 
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Защитената зона се намира в най слабо-населената община Бойница във Видинска 

област и една от най-слабо населените в България. Практически липсва активна човешка 

дейност. Реновирана пътна инфраструктура, разпръснати селища, екстензивно 

животновъдство и земеделие. Замърсяване на водите и почвите почти няма. Зоната се 

характеризира със значителни по площ пустеещи обработваеми площи, изолирани дъбови 

гори с издънков произход и много храсталачни съобщества на местата на изсечените в 

миналото гори.  

Проблем за района и за основните хабитати е неравномерния речен оток, 

пресъхване на потоци и изворни места. 

Защитена зона (ЗЗ) “Раброво” BG0000339 

В предмета и целите за опазване на защитена зона ―Раброво‖ BG0000339 са 

посочени следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС: 3260 Равнинни или 

планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion; 6110* 

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6430 

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

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 8210 Хазмофитна 

растителност по варовикови скални склонове; 8310 Неблагоустроени пещери; 9150 

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 9180* Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 Крайречни смесени 

гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай 

големи реки (Ulmenion minoris); 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens; 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus 

spp.; 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91W0 Мизийски букови гори. За 

защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове. 

Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно значими 

животински видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra 

lutra); голям нощник (Myotis myotis); голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); 

добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersi); дългопръст нощник (Myotis capaccinii); остроух нощник (Myotis blythii); 

пъстър пор (Vormela peregusna); средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); 
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трицветен нощник (Myotis emarginatus); южен подковонос (Rhinolophus euryale); 

жълтокоремна бумка (Bombina variegata); обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); гребенест тритон (Triturus 

cristatus); бисерна мида (Unio crassus); обикновен сечко (Cerambyx cerdo); бръмбар рогач 

(Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus); алпийска розалиа (Rosalia alpina); 

ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). 

Влажните ливади, мезофилните ливади, Водните площи във вътрешността (стоящи 

води, течащи води) на защитената зона, Тресавищата, блатата, растителността по 

крайбрежието на водоемите, мочурищата заемат по 1% от площта на зоната. Речната 

система е с относително постоянен характер на течащите води. Липсва промишлено 

замърсяване на водното течение, липсват диги, прагове или други съоръжения. 

Обработваемите площи са запустели или изостанали в по-голямата си част поради 

малочисленото население по селищата. 

Населението в района е малобройно и съсредоточено в разпръсната селищна 

система. Добре развита е инфраструктурата. Наблюдава се ограничено замърсяване на 

почвите и водите. Ясно изразена е инвазията на чуждоземни видове предимно акация и 

орех. На места залесявано с чуждоземни тополи особено на местата на елшовите галерии. 

Слабо развити са животновъдството и пашата. Пустеещи обработваеми площи заемат 

големи площи. Речния хабитат страда от засушаване и частично пресъхване през 

засушливите години. 

Възможностите за отдих, както  и за туризъм  в тези места са големи и все още 

неоползотворени.  

 

 Защитени територии  

Към настоящия момент България има развита мрежа от защитени територии в 

европейски план, включваща 973 защитени територии с обща площ 583 876.3 хa, което 

представлява около 5.3% от територията и акваторията на страната. Характерно за 

системата от защитени територии е, че значителна площ и висок относителен дял имат 

резерватите и националните паркове – защитени територии с по-голям обхват и по-строг 

режим на опазване и управление, който напълно изключва (в резерватите) или силно 

ограничава (в националните паркове) антропогенното въздействие.  
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На територията на Община Бойница няма защитени територии, обявени по реда на 

Закона за защитените територии. 

1.5.2. Дейности по управление на отпадъците 

Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго 

обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от развитието и организацията на 

стопанската дейност, демографските особености на общината и от природните условия, в 

които се осъществява човешкия живот. Като се изхожда от административно-

териториалната и социално-икономическа характеристика на община Бойница, основните 

източници на твърдите битови отпадъци (ТБО) се явяват: 

  1 група - Отпадъчен продукт, образуван от домакинствата в резултат от 

жизнената дейност на хората; 

  2 група – Формирането на определени количества, продуцирани от социалните, 

обществени и административни структури, към които се прибавя и почти 

еднородната маса на отпадъци от търговските заведения в общината, 

предоставящи основно хранителни продукти, домашни потреби от първа 

необходимост, както и обособени към тях миниатюрни питейни заведения за 

кафе и алкохол.  

При диференцирането им по характер на дейността и наличност в отделните 

населени места се получава следната обобщена картина:  Домакинства в общината – 630; 

Административни сгради – 7; Социални учреждения – 4; Обществени структури – 5; 

Училища и детски градини – 4; Търговски обекти – 10. 

Към характерния смесен битов отпадък, продуциран в селата, в случая се 

присъединява и минималния по количество и твърде унифициран по своя морфологичен 

състав, отпадък от посочената втора група, включваща и търговската мрежа на общината.  

Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината се 

определя от „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бойница, 

област Видин‖.  

Община Бойница сама организира  събирането, транспортирането, 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, произвеждани в населените места, 

като сметопочиства и сметоизвозва всички отпадъци от територията на община Бойница 

до „Регионално депо за битови отпадъци – Видин‖. Депото е въведено в експлоатация от 
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01.09.2015 година. То е разположено на територията на община Видин, в землището на 

с.Жеглица, в м. „Ракова ливада― /„Козя гърбина―/. Обект е част от изпълнението на проект 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин― и 

обслужва територията на всички 11 общини в областта, в т.ч. и община Бойница.  

В общината са осигурени: 23 броя контейнери с обем 1.1 куб. м. и 789 броя кофи с 

обем 0.11 куб. м. за съхраняване на битовите отпадъци и една специализирана 

комбинирана сметовозна кола. Осигурените съдове и организираното сметоизвозване 

осигурява сметосъбирането и обработката на около 120 тона отпадъци средногодишно. 

Отпадъците се транспортират до депото в гр. Видин, като се заплащат такси, съгласно 

сключен договор № 30 от 04.09.2015 година с Общинско предприятие „Регионално депо за 

битови отпадъци – Видин‖. Уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване се почистват 

редовно  с наетите работници по Националната програма „От социални помощи към 

заетост‖. Към края на 2020 г.: 

 100 % от населението е обхванато от системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО; 

 100 % са задоволени нуждите от съответните съдове за смет; 

 100% са закрити и ликвидирани селските сметища за нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци. 

Система за разделно събиране - при депониране на смесените битови отпадъци в 

общината, стремежът е да бъде намален количествено потокът от отпадъци, като в същото 

време се повлияе и върху обема на отпадъка. Ограниченото количество генерирани 

отпадъци средногодишно (около 120 тона), рефлектира в предполагаемо малките 

количества на събраната суровина при разделното събиране, поради което тази дейност не 

е организирана към момента. Трудно е да се намери заинтересована организация, която да 

се ангажира с извозването на такива пренебрежимо малки количества. Проблемът стои 

отворен, като за него се търси приемливо решение. В община Бойница няма населени 

места с население над 10 000 жители, както и курортни населени места, поради което тя не 

се намира в приложното поле на чл.33, ал.1 от ЗУО, касаещо „Системите за разделно 

събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, който обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и 
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задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и 

курортните населени места‖. 

1.5.3. Рискове за околната среда и за населението в община Бойница  

Шум 

Шумът и шумовото ,,замърсяване‖ на околната среда представляват един от 

големите екологични проблеми на нашето време. От физична гледна точка шумът 

представлява звук, състоящ се от тонове, чиито честоти и интензитет имат случаен 

характер. От хигиенна гледна точка шум е всеки звук, който действа неблагоприятно 

върху здравето, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Вредното 

въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.  

Основните източници на шум в община Бойница са свързани с преминаващият 

автомобилен транспорт, предимно леки автомобили и селскостопанска техника. В  

община Бойница не са извършвани  контролни замервания на шума, но няма и подадени 

сигнали за превишаването му. 

Химикали  

 На територията на Община Бойница няма предприятия и/или съоръжения 

попадащи в обхвата на Раздел І към глава седма от ЗООС. 

Свлачища 

На път VID 1021 между с.Раброво и с.Каниц, са налични две свлачища, които са 

регистрирани в „ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН‖ ЕООД. 

Таблица № 26: Регистрирани свлачища на територията на община Бойница  

Регистр. № Година 

рег. 

Възраст Състояние Местона-

хождение 

Проекти 

ране 

Дължина 

м 

Ширина 

м 

Засегната 

площ, 

дка 

VID03.61039.01 2007 Съвременно Потенциално Десен 

долинен 

склон на 

дере 

"Каниц" 

Да 

Габиони 

22 24 0,528 

VID03.61039.02 

2 

2007 Съвременно Потенциално Ляв 

долинен 

склон на 

дере 

"Раданоц" 

Да 

Габиони 

22 18 0,396 

Източник:Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 

Република България, ерозията и абразията по дунавското и черноморското крайбрежие 2015-2020 г. 
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От  км. 4+100 до км 4+140,  свлачище № VID03.61039.01 е нанесено поражение на 

пътя с дължина 14 метра и ширина от  2 до 3 метра. В момента свлачищата са спокойни и 

не са активирани.  

Наводнения  

Територията на община Бойница не е определена, като район със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл. 146г от Закона за водите в Дунавски район за 

управление на водите. 

Ерозия 

Особеностите на района не благоприятстват ветровата ерозия, но създават условия 

за водоплощна ерозия. Големите наклони на терените в съчетание с големи обеми и 

интензивност на валежите при подходящи почвените условия благоприятстват 

интензивността на ерозията. Човешката дейност много често усилва естествената ерозия. 

Видът на почвообработките и начина на трайно ползване на земите са основните фактори 

определящи на процеса на водоплощна ерозия ако се изключат природните и климатични 

фактори. Площите в Община Бойница не се характеризират с висок ерозионен риск. 

Реални резултати за ограничаване на процеса се получават при извършване на залесяване 

и прилагане от земеделските производители противоерозионни дейности - агротехничски 

мероприятия, като подходящи почвообработки, засяване и поддържане на култури, имащи 

за цел нейното укрепване.  

1.5.4. Обобщени изводи за екологичното състояние на община Бойница  

Атмосферният въздух, водите и почвите на територията на община Бойница има 

висока степен на чистота. Най-сериозен замърсител на въздуха е битовото отопление. 

Основен проблем за опазването на водите остава ниската степен на изграденост на 

канализацията на населените места и липсата на ПСОВ.  

На територията на общината има две защитени зони от екологичната мрежа 

„Натура 2000‖. Възможностите за отдих, както  и за туризъм  в тези места са големи и все 

още неоползотворени. На територията на Община Бойница няма защитени територии, 

обявени по реда на Закона за защитените територии. 

Община Бойница е включена в регионално сдружение за управление на отпадъците 

в регион Видин по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците. Във всички 
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населени места е организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Всичките 15 

нерегламентирани сметища са закрити. 

Територията на община Бойница не е определена, като район със значителен 

потенциален риск от земетресения и наводнения. 

1.6. Административен капацитет 

Общинската администрация в община Бойница е обща и специализирана. Тя се 

ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност, 

ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и 

безпристрастност. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на 

общината за осъществяване правомощията му, осигурява технически дейността му, както 

и подпомага Общинския съвет като осигурява дейността му по отношение 

административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.  

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. Той упражнява 

общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината. 

1.6.1. Административна структура и организация на общинската администрация 

Общинска администрация Бойница се състои от: Кмет на общината; Зам.-кмет на 

общината; Секретар на общината; Кметски наместници (кметски наместник Раброво със 

съставно населено място с.Каниц, кметски наместник Бориловец със съставно населено 

място с.Шипикова махала, кметски наместник с.Шишенци, кметски наместник 

с.Градсковски колиби, кметски наместник с.Периловец); Дирекция ,,Обща 

администрация‖ и Дирекция ,,Специализирана администрация‖. 

Дирекция ,,Обща администрация‖ включва: административно правното обслужване 

на населението, гражданско състояние, гражданска регистрация, човешки ресурси, 

финансово счетоводна дейност и МДТ. Дирекция ,,Специализирана администрация‖ 

включва: архитектура и строителство, общинска собственост, екология, социални 

дейности и образование, ремонт и поддръжка и др. В структурата на администрацията 

няма организирани общински предприятия.  

Структурата на общината е подробно описана в Устроиствения правилник на 

административната структура и организацията на работа на общинска администрация 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница 
87 

 

Бойница. Видът на организационната структура на община Бойница е от функционален 

тип с ясно описани йерархични връзки, права и задължения. Тя не предполага делегиране 

на права и отговорности извън ръководните длъжности на кмет, заместник-кмет и 

секретар. Поради малката си численост функционалния тип не възпрепятства развитието 

на проектни дейности. 

Извън структурата на администрацията към ,,Общински дейности‖ работят 

служители обособени в отдели - ,,Общинска администрация‖ - председател на Общинския 

съвет; ,,Чистота‖ - шофьор и работници чистота; Домашен социален патронаж - 

управител, домакин, готвач и санитари. 

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и 

лица работещи по трудово правни отношения. Числеността на персонала в 

администрацията на община Бойница към края на 2020 г. е 27.5 души. По показателя 

,,Население на един общински служител‖ община Бойница е на второ място сред 

общините в страната с най-ниска стойност на показателя (35:1), след община Трекляно 

(24:1). 

Управлението на човешките ресурси в общината се извършва при спазване на 

Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса за 

поведение на служителите в държавната администрация. Политиките и практиките по 

управление на човешките ресурси са разработени в Правила за вътрешния ред в община 

Бойница, Вътрешни правила за работната заплата на общината, Етичния кодекс на 

служителите в общината, политиките и практиките по управление на човешките ресурси, 

утвърдени със заповед на кмета на общината. 

Възрастовата структура на общинските служители е сравнително добре 

балансирана, като преобладават лицата на възраст между 45 и 59 години с опит в 

публичната администрация. Привличането на по-млади служители би направило 

възможно съчетаването на опита с по-модерните знания и идеи за развитие и 

функциониране на публичната администрация.  

Таблица № 27: Възрастово-образователната характеристика на общинската администрация 

Възрастова структура Образователна структура 

До 29 год.   1 Висше  образование  13 

30 – 44 г.       6 Средно специално образование 12 
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45 – 59 г. 12 Средно образование 2 

над 60 г. 8 Основно 0 

Източник: Общинска администрация Бойница, 2020 г.  

Образователната структура е благоприятна и осигурява качествено развитие на 

капацитета на общината. Допълнителни обучение на служителите се извършва въз основа 

на изготвени индивидуални годишни планове за обучение на служителите и финансовите 

възможности на общината. Плановете за обучение са изготвят съвместно от прекия 

ръководител и служителя след оценка на изпълнението на длъжността им и извършен 

анализ на потребността от обучение на служителите в съответната област, с оглед 

поддържане на необходимата квалификация за изпълнение на служебните им задължения. 

Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от 

Общинския съвет, който има 11 члена. 

Кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметът на общината 

може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските 

наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт – 

организират благоустройствени, комунални и други мероприятия и упражняват контрол за 

законосъобразното използване, поддържане и охрана на общинската собственост. 

Анализът и наблюденията показват, че приоритетните области за инвестиции в 

обучения и повишаване на капацитета на общинската администрация и съветниците са:  

 за общински съветници: управление на общинската собственост, стратегическо 

планиране, местни финанси и бюджет; 

 за ръководството на общината: стратегическо планиране, управление на 

персонала, административен мениджмънт, управление на проекти, обслужване 

на гражданите, местни финанси и бюджет, международно сътрудничество; 

 за служителите: управление на общинската собственост и устройство на 

териториите, обслужване на гражданите, управление на проекти, 

информационни технологии, организационна култура и работа в екип, местни 

финанси и бюджет. 

В общината е изградена добре работеща система за обслужване на гражданите. Не 

е необходимо  създаването на гише на предприемача или друга форма, но е необходимо да 

се внедрят допълнителни инструменти, което значително да намали административните 
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бариери. Ежегодно Програма Достъп до информация (ПДИ) обновява своята оценка на 

прозрачността на институциите, в това число на местната администрация. Изследването 

оценява как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на 

информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. През 

2020 г. най-висок рейтинг получава община Търговище (95.7), следвана от Белослав (93.5) 

и Сливен (91.5). От обратната страна застават Земен (22.6), Етрополе (25) и Твърдица 

(27.8), като според ПДИ те са най-малко прозрачните общински администрации. Рейтинг 

на ПДИ за активна прозрачност на община Бойница за 2020 г. е 49.3. 

Общината разполага с не лоша хардуерна обезпеченост и високоскоростен достъп 

до Интернет, чрез сателитна връзка.  

От гледна точка на взаимодействието между общинската администрация и други 

представители на местната общност (граждани, бизнес, НПО, синдикати и пр.) може да се 

посочи, че засега тези връзки са все още недостатъчно динамични и ефективни, по-скоро 

междуличностни, отколкото междуинституционални. На територията на общината няма 

регистрирани неправителствени организации. Бизнесът е все още не достатъчно 

организиран и инцидентно се включва в решаването на общински проблеми. Засилването 

на контактите и координацията между по-активните жители (при липса на НПО), бизнеса, 

общинската администрация и общинския съвет е потенциал, който следва да се използва 

за целите на устойчивото развитие на община Бойница.  

1.6.2. Политики и програми 

Общинският съвет на община Бойница е утвърдил следните планове, програми и 

стратегии: 

Общ устройствен план на община Бойница и екологична оценка към него 

Основната цел на ОУП на община Бойница е да създаде планова основа за нейното 

дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и на база характерните за общината природни, 

културно-исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики. ОУП на 

община Бойница е приет с  Решение № 43 на Общински съвет – Бойница от 06 юли 2018 

г., на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с 

изискванията за ОУП в чл.16 - чл.34 от Наредба №8 /14 юни 2001 г. за обема и 

https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings-municipalities
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съдържанието на устройствените схеми и планове. ОУП на община Бойница е обнародван 

в Държавен вестник – бр.66, петък, 10 август 2018 г. 

Програма за опазване на околната среда в община Бойница 2016-2020 г. 

Основната цел на Общинската програма е да спомогне за създаването на оптимална 

екологична обстановка в района на Община Бойница, осигурявайки интегрирано опазване 

на околната среда. С нея се идентифицират и планират нужните действия с техните 

времеви срокове и източници на финансиране. Програмата е разработена на основание чл. 

79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в съответствие с Указанията на 

Министерство на околната среда и водите, относно структура и съдържание на 

общинските програми за опазване на околната среда. 

Програма за управление на отпадъците на община Бойница 2016-2020 г. 

Програма обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които 

произтичат като задължение на община Бойница, съгласно разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). Програмата е изготвена в съответствие с изискванията 

на чл. 52 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и Методическите указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъци, утвърдени със заповед № 

АД – 211/31.03.2015 г на министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 52 ал. 2 от 

ЗУО Програмата е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната 

среда. 

Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от                                   

възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Бойница 2018 - 2020 г. 

Основна цел на програмата е насърчаване използването на енергия от ВЕИ, чрез 

определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на община 

Бойница. Програмата е разработена в съответствие с Националния план за действие за 

енергията от възобновяеми източници, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ), и третира материята за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива за срок от три години. 

Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в община Бойница 2012-2022 г. 

Програмата третира материята за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогориваза срок от десет години - 2012 г.-2022 г. 
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Програма за енергийна ефективност на община Бойница за периода 2018-2020 г. 

Основните цели на програмата са: 1) Намаляване на разходите за енергия в 

обектите на общинска издръжка. 2) Повишаване качеството на енергийните услуги, които 

общината предлага: улично осветление и отопление в общинските обекти. Програмата е 

разработена в съответствие с чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ),  

Националната стратегия по чл. 24 от ЗЕЕ и Националния план за действие по енергийна 

ефективност.   

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в 

община Бойница 2018 г.- 2020 г. 

Програма отразява намеренията на Общината за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост. Тя съдържа анализ на състоянието на общинската 

собственост и прогноза за очакваните приходи, свързани с управлението и 

разпореждането с имоти - общинска собственост, като и описание на имотите, които 

общината има намерение да предложи за предоставяне под наем. 

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в община 

бойница 2020-2023 г. 

Документът определя политиката на община Бойница за управление на общинската 

собственост. Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от 

Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, както и на останалите законови и подзаконови, и 

вътрешни нормативни актове. 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община бойница 2017 – 2019 г. 

Стратегията е разработена в съответствие с набелязаните цели, приоритети и мерки 

за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, 

заложени в международни и национални документи. Ориентирана е към реализиране на 

политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, 

удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко 

дете и ученик. 
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1.6.3. Капацитет за реализация на проекти 

В Приложение № 4 и Приложение № 5 е представена детайлна информация за 

финансирани проекти на община Бойница по Оперативни програми 2007-2013/2014-2020 

г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013/2014-2020 г.  

Община Бойница демонстрира значително по-скромно участие в усвояването на 

евро средства през програмния период 2014-2020 г. в сравнение с предходния период. 

Това основно се дължи на липсата на инфраструктурни проекти, получили финансиране 

по линия на общинските мерки на ПРСР 2014-2020 г.  

Таблица № 28: Брой, стойност и БФП на проектите, реализирани от община Бойница за 

периода 2007-2020 г. по ОП и ПРСР 

Показател 2007-2013 2014-2020 

брой договори за БФП  7 2 

Обща стойност на проектите 6,231,654.68 714,286.14 

 

Население към 31.12.2013 г.и 

31.12.2019 г. 

1169 

 

869 

Привлечени средства на човек от 

населението (лв.) 

5330.76 

 

821.96 

Източник: ИСУН 2020, ИСУН, ДФЗ, НСИ 

През 2016 г. общинска администрация Бойница подготвя и подава проектно 

предложение ,,Рехабилитация на улици в с.Бойница и с.Раброво, община Бойница‖ по под-

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура― на ПРСР. Предложението попада в списъка с 

резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които 

не достига финансиране. Подобна е ситуацията с проектно предложение подадено по 

схема за БФП на Оперативна програма ,,Добро управление‖ 2014-2020, насочено към 

повишаване и подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на социални и здравни политики и законодателство на 

територията на община Бойница. 

Общината не е кандидатствала по под-мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство на селата―. 
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Фигура № 13: Проекти по инфраструктурни мерки по ПРСР 2007 -2013 г. (мерки 321 и 322, 

както и мерките през МИГ 4-321 и 4-322) и ПРСР 2014-2020 г. (под-мерки 7.2 и 7.6) 

 

Източник: Социално –икономически  анализ на развитието на селските райони. МЗХГ, 2020 г.  

 

В общината няма действаща местна инициативна група (МИГ), което също оказва 

негативно влияние по отношение възможностите на общината да усвои средства, които да 

спомогнат за нейното развитие.  

Реализираните два проекта по линия на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) от община Бойница са получили финансиране от Оперативна програма 

,,Развитие на човешките ресурси‖ 2014-2020 и Оперативна програма ,,Храни‖ 2014-2020 г.  

 

1.6.4. Обобщени изводи за административен капацитет и управление на община 

Бойница  

В структурата на общинска администрация са обособени управленско-

изпълнителни звена, които ще имат отношение към подготовката и последващата 

реализация на Плана за интегрирано развитие на община Бойница за периода 2021-2027 г. 

Служители в общинска администрация отговарят на съответните образователни и 

квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. Провежданите през 

анализирания период допълнителни обучение за подобряване на квалификацията на 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/21/proekt_na_sotsialno-ikonomicheski_analiz_na_razvitieto_na_selskite_raioni_01_2020.pdf
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специалистите гарантират за ефективната реализация на Интегрирания план за развитие 

на община Бойница.  

През анализирания период общинската администрация е разработила изискваните 

от действащата нормативна уредба планове, програми и стратегии за развитие на основни 

сектори и дейности на територията на общината.   

В периода на изработване на ПИРО Бойница 2021-2027, се налага със заповед на 

Кмета на общината да бъде сформирана целева група от специалисти, които да отговарят 

за: необходимото информационно осигуряване; координацията между експертите от 

отделните звена на Общинската администрация; реализация на Комуникационната 

стратегия; подпомагане на Кмета на общината в дейността му по реализацията на 

Интегрирания план. 

Настоящото състояние на общинската администрация позволява известно развитие 

основно в две направления:  

 Привличане на краткосрочна външна експертиза по трудови 

правоотношения чрез създаването на звена за разработване и управление на 

проекти.  

 Дългосрочно разширение на структурата, чрез разделяне на хуманитарните 

и икономически дейности от дейностите по стратегическо планиране и 

управление на проекти.  

1.7. Анализ на културно-историческото наследство  

1.7.1. Историческо развитие - основни периоди на заселване, усядане и обезлюдяване 

Въз основа на известните факти от историята на целевата територия и в 

съответствие с наличните материални свидетелства, които формират представата за 

завършени времеви цикли в нейното заселване, изграждане, битуване и обезлюдяване, 

може да се дефинират шест основни относително диференцирани периода на 

историческото ѝ развитие:1) Праистория; 2) Средата на I – края на VI в.н.е. – Античност; 

3) Началото на X – средата на XV в. – Средновековие; 4) XV-XVIII век – късно 

Средновековие и османско владичество; 5) Средата на XVIII – края на XIX / началото на 

XX в. – Възраждане и Следосвобождение; Ново и Най-ново време. 
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Периодите не са фиксирани от точни дати и не съответстват на общоприета 

историографска класификация, поради постоянното смесване на хора и традиции в 

района, който винаги е оставал встрани от значимите процеси, протичащи на Балканския 

полуостров. Останките от всеки един от тези периоди съдържат спецификата на 

културните влияния от прииждащи заселници или преминаващи завоеватели в отделни 

времеви етапи и по конкретни места, което в някои отношения прави наследството на 

общината специфично, но недостатъчно изследвано. 

1.7.2. Елементи на системата културно наследство  

1.7.2.1. Недвижимо материално наследство 

На територията на общината присъстват не-голям брой материални следи от почти 

всички исторически епохи – от Праистория до Ново и Най-ново време. Превес в 

подсистемата недвижимо наследство имат археологическите обекти – седем 

класифицирани като културни ценности и пет неидентифицирани на терен, за които има 

писмени и/или устни данни и по-ранни свидетелства за различими теренни следи. По-

голямата част археологическите обекти са периодизирани като антични укрепления – 

крепости и малки селища. Средновековните (ранно-средновековни за нашите условия) са 

два. Идентифицирана е и една праисторическа могила.  

Археологическите обекти не присъстват в списъците на националния документален 

архив (н.д.а.). Повечето от тях са описани в археологическата карта на България (АКБ). 

Във връзка с чл. 146, ал. 3 от ЗКН, всички археологически обекти на територията на 

общината – документирани или междувременно локализирани, са с категория 

„национално значение―, вкл. тези, за които е била определена – по смисъла на 

предшестващи документи в сферата на опазване на културното наследство, друга 

категория. 

Категоризирани ценности са също и шест обекта от Следосвобожденския период и 

Ново време – две църкви и четири индивидуални жилищни сгради. Това са църквите „Св. 

Троица‖ в с.Бойница (осветена през 1871г.) и „Св.св. Петър и Павел‖ в с.Бориловец 

(осветена през 1898г.). В общината функционират (периодично – по повод) още три 

църкви – в селата Раброво, Шишенци и Градсковски колиби, всички те строени в началото 

на XX век, и един нов параклис – в с.Бориловец. Състоянието на две от църквите е 
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незадоволително – нуждаят се от спешни ремонти. Църквата в Шишенци е скоро 

ремонтирана и измазана от вън. Църковното настоятелство към храма „Св. Троица― 

кандидатства през 2016г. за финансиране на проект за ремонт и реконструкция на 

църквата, но не печели грант. Четирите къщи са в с.Раброво. От тях в цялостен вид, но в 

много лошо състояние е запазена само една.  

Съгласно писмо 4349/04.12.1992г. на НИПК всички възпоменателни знаци, 

издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, 1915-1918 и 

1944-1945г. – които в общината са четири, притежават статут на недвижими културни 

ценности. Същите притежават статут и на военни паметници – във връзка с чл. 4 от Закона 

за военните паметници (ЗВП).  

1.7.2.2. Движимо материално наследство 

Основните видове движимо материално наследство, класифицирано на територията 

на общината са: 

 Археологическо - с периодизация Праистория, Античност и Средновековие; 

 Етнографско - движими вещи (предимно носии), които са свидетелства за 

начина на живот и работа, традициите, обичаите, обредите и вярванията на 

населението – някои от тях пренесени от най-стари времена и утвърдени в 

днешния си вид и проявление през XIX век; 

 Архивни документи (вкл. фотографии) с историческо значение, приоритетно от 

Следосвобожденския период и Ново време в района и др. 

Регионалният исторически музей в гр. Видин е основният пазител на 

историческите артефакти от района на община Бойница и областта. В него се съхраняват 

археологически артефакти от територията, представляващи основно тектонични и 

декоративни елементи от архитектурни обекти, части от статуи, керамика и монети – с 

периодизация предимно късна Античност и ранно Средновековие.  

Няма данни за движими културни ценности от друг тип, които могат да бъдат 

класифицирани като исторически (вещи, свързани с исторически събития и с живота и 

дейността на изтъкнати личности), художествени (произведения на изобразителните 

изкуства във всичките им техники и разновидности, включително образци на 

филателията), природни (образци от флората, фауната, палеонтоложки и минерални 
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образувания), книжовни (ръкописни културни ценности до края на XVIII век, 

старопечатни редки и ценни издания и др.), литературни (документални и веществени 

културни ценности, свързани с цялостната история на литературата), или религиозни 

ценности. Вероятно е такива да съществуват, но не са идентифицирани, проучени, 

събрани и класифицирани.  

До началото на 90-те години на XX век в с.Бойница е съществувала малка музейна 

сбирка с предимно етнографски характер. Понастоящем на територията на общината няма 

регистрирани музей или музейна сбирка. В много къщи – като лично наследство, се пазят 

носии. Съхранени са традициите по изработка на носиите. Все още се прилагат 

традиционните способи за влачене, пране на реката, тъкане, сучене и боядисване с 

природни материали на вълната. През м. април 2012г. в с.Раброво се провежда първият 

(вече ежегоден) бал на националните носии. От тогава, интересът към тези прояви 

нараства – особено сред младите хора в и извън общината. Такива балове се провеждат и в 

други общини и кметства в района.  

1.7.2.3. Нематериално и неосезаемо наследство 

Както и почти изцяло на територията на страната, в селските райони са запазени 

голяма част от традиционните местни бит и обичаи. Някои от тях са вкоренени в 

ежедневието и несъзнателно се практикуват чрез говора, поведението, ползването на 

уреди за работа и т.н.  

Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са: 

Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания, вкл. религиозни 

Предвид преломното си историческо развитие, селищата в общината не притежават 

уникални събитийни изяви, но традиционните празници се провеждат редовно и масово. 

Това са основно религиозните християнски и национално разпространени чествания. 

Въпреки това, все още се открива спорадичната изява на единични специфични за 

територията на северозападна България обичаи. Такива са напр. местните фолклорни 

фестивали, съпътствани от направата на носии, формиране на певчески групи и т.н.  

Понастоящем, в територията не се практикуват занаяти, осигурявали средата и 

препитанието на населението столетия наред. В целевата територия, основно са били 

развити дребното животновъдство – развъждане на овце, кози и отделни малки стада с по-

едър добитък, също така формите на равнинно и полупланинско земеделие и занаяти, 
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свързани с дърводобив и дървообработване – изработка на подръчни инструменти за тези 

дейности, грънчарство; тъкачество на местните носии. От това наследство са останали 

само експонатите в музея във Видин и отделни предмети в старите плевни и жилища. 

Районът предоставя благоприятни условия и за лозарство и овощарство. Този поминък на 

населението е слабо развит при критичното икономическо ниво на района в последните 

десетилетия. 

Музика, песни и танци. 

Населението на района се слави с упорството си за поддържане на местни 

фолклорни традиции. Всеки повод при събиране на много хора се използва за изява на 

танцовите, певчески и разказвателни умения на жителите. Този уклон към веселие по 

всеки повод е като контрапункт на множеството преобладаващи тъжни ритуали. Най-

активни в практикуване на празничните ритуали са жителите на по-големите села - 

Бойница, Шишенци, Раброво и Бориловец. В с.Раброво функционира танцов състав към 

читалището. До скоро се е изявявала и певческа група, чиято средна възраст е вече 

критично висока. Певческа група „Бойница пее― функционира към читалището в 

с.Бойница. Има певческа група и към читалището в с.Шишенци.  

Спомени и легенди, приказки и предания. 

Всяка ограничена територия си има своите местни приказки, легенди, предания и 

суеверия. За територията на община Бойница специфичното е местната топонимия, явно 

свързана с конкретни случки, личности и предмети, но има също така няколко изявени 

теми, свързани с малкото известни значими събития, протекли в селищата и около тях. Те 

основно са свързани със с.Шишенци. Съществува легенда, в която се разказва как преди 

много години сватбари от съседно село (Гюрово) тръгнали към Шишенци и по-скоро в тая 

посока, тъй като според преданието, селото още не го е имало. По пътя, до една могила 

близо до днешното село, ги нападнали татари и избили всички. Останали само гласовете 

им, които бродят и до днес. Местните жители открай време разказват същата история. 

Бабите и дядовците твърдят, че всяка вечер в селото се чуват странни гласове – на мъже, 

жени и деца. По-скептичните търсят други обяснения – с вятъра, с животни и т.н. Селото е 

„обявено‖ за едно от „най-страшните‖ места в България и дори е в тройката на някои 

„класации‖.  
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Основна роля за съхранението и практикуването на все още запазените традиции в 

общината имат читалищата. Всъщност те са единствената културна институция на 

територията ѝ понастоящем. Музей, кино, театър, дори ресторант, бар или нощен клуб – 

няма. Основната дейност на читалищата е съхраняване и развитие на ритуалите, традиции 

и обичаи на местното население.  

Читалище „Надежда“ в с.Бойница е основано през 1903 г. и е едно от най-

старите читалища в северозападна България. Регистрирано е под номер 1809 в 

Министерство на културата на Република България. Основната му дейност е библиотечна 

и събитийна. Библиотеката притежава 7041 библ. единици. Провежда дейността си 

съвместно с Клуба на пенсионера в селото и спорадично – с църковното настоятелство. 

През 2013 г. е извършен основен ремонт на сградата, чрез проект финансиран по ПРСР 

2007-2013, при който е изцяло обновена концертната зала.  

Читалище „Поляна“ в с.Шишенци е действащо читалище, регистрирано под 

номер 3244 в Министерство на културата на Република България. Основано е през 1927г. 

Основната му дейност е библиотечна и събитийна. Поддържат се певческа група и група 

за обичаи в два раздела – за възрастни и за деца. Библиотеката притежава 4833 библ. 

единици. Провежда дейността си съвместно с Клуба на пенсионера в селото. 

Читалище „Просвета“ в с.Бориловец е действащо читалище, регистрирано под 

номер 2095 в Министерство на културата на Република България. Основната му дейност е 

библиотечна и събитийно-организационна. Библиотеката притежава 4059 библ. единици. 

Дейно участва в организирането на събори и фолклорни фестивали. 

Читалище (читалищен съюз) „Просвета“ в с.Раброво е действащо читалище, 

регистрирано под номер 2095 в Министерство на културата на Република България. 

Основната му дейност е събитийно-организационна. В с.Раброво за първи път в страната е 

създадена „Влашката асоциация―, осъществяваща културен обмен и връзки с влашки 

говорящо население от региони в Румъния, Сърбия, Македония и Молдова. 

Културният календар на община Бойница е по-скоро традиционен. Освен старите 

български празници се отбелязват местни и национални почетни дати и исторически 

събития, баловете на стари местни народни носии и др. В края на м. септември по повод 

кончината на Пуйо войвода се почита паметта на всички загинали във войните местни 

жители. Всяка година в началото на м. януари се организира традиционният бал на 
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носиите. От 2010г. се организират ежегодни „детски лета―, включващи занимания за 

летуващите в селата деца, които лета се откриват в края на м. юни/началото на юли и се 

закриват в края на м. август/началото на септември. 

1.7.2.4. Природно наследство и културен ландшафт 

Територията не предлага изявени съчетания на пейзажни форми, исторически 

моделирани под антропогенни въздействия. Това се дължи на изличаването на следите от 

археологически обекти на терен. Малкото съхранени останки на Пецино кале, са обрасли 

и неразличими от далеч. Следите от някои от останалите обекти са почти изравнени с 

терена и затрупани от шубраци. Извън селищата не съществуват обекти на недвижимото 

наследство, датирани след Средновековието. 

Комплексната оценка на ландшафта на община Бойница по редица възприети 

показатели за неговото качество като живописност, съхраненост, устойчивост, 

уникалност, разнообразие на пейзажа, типичност, уязвимост и др., го определят като 

специфичен, устойчив, живописен, антропогенно слабо повлиян ландшафт, който обаче е 

уязвим по отношение на по-нататъшна непланомерна и случайна човешка намеса, 

предизвикана от моментна икономическа конюнктура. 

Възможностите за отдих и туризъм в тези места са големи и все още 

неоползотворени. Други забележителности - от рода на единствения в северозападна 

България водопад (Петков царак) на границата между общините Бойница и Кула, 

пещерният манастир по пътя за с.Раброво, останките от крепости (Пецино кале и др.), в 

комбинация с добрите природо-климатични условия, екологично чистата територия и 

гостоприемството на населението от общината са добри предпоставка за развитието на 

селски туризъм. В общината обаче липсват места за настаняване, а състоянието на 

туристическата инфраструктура е незадоволително.  

1.7.2.5. Културни маршрути 

Край общината тангират основни трасета от пътната и туристическата мрежа на 

страната. По главен път Е79 през гр. Видин преминава европейски транспортен коридор 

№4. Отклонението през гр. Кула свързва територията с единствения в района ГКПП с 

република Сърбия. След пускането в експлоатация на прездунавския мост Видин - 

Калафат транзитният поток по тези пътища се е увеличил, но община Бойница отново е в 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница 
101 

 

страни от него. Състоянието на вътрешните пътища като цяло не е добро - въпреки че в 

последното десетилетие главните им направления са рехабилитирани. Нивото на 

информационно-указателно осигуряване е незадоволително, а на много места такова 

изобщо липсва. При това положение, в туристическите справочници, схемите на 

национални и регионални културни маршрути територията на общината е традиционно 

пренебрегвана и оставена като бяло петно.  

За територията на общината не са определяни приоритетни направления за 

туристически маршрути и екопътеки. Историческите забележителности не са в състояние, 

което да привлече туристи и тепърва трябва да се социализират, поне най-значимите от 

тях, което изисква средства, които общината в момента не намира начин да осигури. При 

това положение, като първоначални стъпки, туристическите пакети е удачно да се 

обвържат с други забележителности в съседни общини и най-вече с движението на 

туристи по р. Дунав. Територията може да се обвърже и с потоци на поклонническия 

туризъм от и към Сърбия.  

1.7.3. Основни проблеми и възможности за развитие  

Състоянието на система на културното наследство в община Бойница отразява 

отдавна и множество насложени проблеми. Налице е слаб интерес и пренебрегване на 

историческия потенциал на територията от страна на ангажирани държавни и регионални 

институции. Районът и до сега е извън полезрението на водещите проучватели.  

Проблемите в системата са следствие и взаимозависими от проблеми и в другите 

функционални системи и техните подсистеми – като напр. транспорт и инженерна 

инфраструктура, обществено обслужване, туризъм, спорт и рекреация, култура и др. 

Територията е поставена в относителна комуникационна изолация. Част от навлизащите в 

територията второстепенни пътища са занемарени и неподдържани и не са предпочитани 

маршрути, въпреки живописните места, през които преминават някои от тях. 

Транспортните връзки с Е79 и международният път през гр. Кула не изявяват потенциала 

си.  

Прогресивното обезлюдяване на територията задълбочава дезинтересирането и 

пренебрегването на района от страна на туристически субекти – туристи, агенции и 

институции.  
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Като основни пречки стоящи пред близкосрочното, пълноценно опазване и 

адекватно развитие на културното наследство на общината могат да бъдат посочени:  

 Незадоволително физическо състояние; 

 Липса на пространствена, комуникационна и тематична обвързаност на 

елементите на системата и на системата с останалите функционални системи 

в територията, респ. – незадоволителна или липса на социализация; 

 Липса на изявени атрактивни и популярни исторически обекти, които да 

индуцират интерес и към останалите елементи на наследството; 

 Липса на благоустроена и обезпечена с обслужване среда в по-старите части 

на селищата, в които са все още откриваеми интересни и характерни 

исторически сгради и архитектурно-строителни елементи; 

 Липса на подходящи условия за активиране на спорадичните проявления на 

туристическа активност в района. 

За преодоляване на това състояние са нужни многогодишни и последователни 

усилия, свързани с квалифициран експертен ресурс и сериозно финансиране. Малко 

вероятно е общината да съумее да активира подобни политики и отношение, нужни на 

държавно и регионално нива, както и да ангажира необходимия експертен ресурс и да 

осигури необходимо финансиране. По-реалистично е да се търси етапност на действията, 

като аргументирано и отговорно се дефинират приоритетните области и обекти за 

първоетапни намеси. Целевата държавна помощ е задължително условие. 

Други възможности за бързо привличане на интерес и ресурси, на базата на 

наличния в момента общински потенциал, включващ и донякъде създадени условия за 

изява на отделни обекти, теми и маршрути в територията са: 

 Създаване на местен културно-туристически продукт с приоритетна 

насоченост към формите на еко- и селски туризъм; 

 Скорошно интегриране на част от лесно адпативните исторически ценности 

в предните продукти и в туристически пакети на надобщинско ниво; 

 Разширяване на програмата на провежданите традиционни празници и 

чествания в района, интегрирайки в тях и други форми на наследството от 

района – етнографски, песенни и т.н., и разширяване териториалния обхват 

на провеждането им; 
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 Задълбочаване връзките и общите действия с регионални и близки 

общински институции, БПЦ и заинтересувани частни лица и организации за 

създаване на общи туристически, финансово-програмни продукти, 

съвместни изяви и др. 
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1.8. Оценка на елементите на културното наследство 

№ Населено 

място / 

землище 

Обект - 

адрес, 

локализация 

Кадастрални 

данни / 

географски 

координати 

 

Обявен / 

деклариран -

основание 

Вид, категория Елемент 

на 

групова 

н.к.ц. / 

група или 

част от 

група 

обекти 

Състояние/ 

Заплахи 

Източник / 

други 

документи 

Обекти в списъка на националния документален архив на н.к.ц. (НИНКН) 

1 с.Бойница Църква „Св. 

Троица‖; 

в западната част 

на селото, ул. 

„Пуйо войвода‖ 

23 

(по данни от 

община Бойница) 

у.п.и. I 313, 

кв. 52 по ПР 

на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

4956/17.11.1975 

г., в списък от 

03.09.1973 г. 

Художествен от 

Възраждане (1871 г.); 

некатегоризиран 

не Добро 

конструктивно 

състояние, 

необходимост от 

спешен ремонт на 

покрива 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

2 с.Бориловец Църква „Св.св. 

Петър и Павел―; 

в североизточната 

част на селото, ул. 

„Васил Коларов― 

21 

(по данни от 

община Бойница) 

п.и. 108 по 

КП на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

3145/08.08.1974 

г., 

4956/17.11.1975 г. 

Художествен от Ново 

време (1898 г.); 

некатегоризиран 

не Задоволително 

конструктивно 

състояние, 

необходимост от 

скорошен основен 

ремонт 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

3 с.Раброво Къща на Игнат 

Ников Първолов 

(наследници) 

у.п.и. VIII 8, 

кв. 3 по ПР на 

селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

2837/13.08.1976 г. 

Архитектурно-

строителен 

от Ново време 

(Следосвобождение)*; 

некатегоризиран 

не Лошо състояние, 

самосрутваща се 

сграда, ползвана 

за жилище и в 

момента 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 
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място 

4 с.Раброво Къща на Виден 

Александров 

Пападатов 

(наследници) 

у.п.и. VII 131, 

кв. 31 по ПР 

на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

2837/13.08.1976 г. 

Архитектурно-

строителен 

от Ново време 

(Следосвобождение)*; 

некатегоризиран 

не 

 

Не съществува на 

терен 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

5 с.Раброво Къща на Марин 

Йотов Чокълдов 

(наследници) 

у.п.и. VII 429, 

кв. 43 по ПР 

на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

2837/13.08.1976 г. 

Архитектурно-

строителен 

от Ново време 

(Следосвобождение)*; 

некатегоризиран 

не 

 

Почти изцяло 

срутена – в 

запуснат обрасъл 

имот 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

6 с.Раброво Къща – оброчен 

камък, при 

„Циганския 

камък― 

у.п.и. IV 428, 

кв. 43 по ПР 

на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Декларирана с 

писмо 

2837/13.08.1976 г. 

Архитектурно-

строителен 

от Ново време 

(Следосвобождение)*; 

некатегоризиран 

не 

 

Задоволително 

конструктивно 

състояние, 

запусната, 

необходимост от 

основен ремонт 

НИНКН – 

списък; 

справка от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

Обекти в списъка на АКБ 

1 с.Бойница Селище от 

римската епоха; 

в землището на с. 

Бойница, 

м. „Пецино кале― 

по данни от 

АКБ: 

43°56'52.8"С 

22°33'52.4874"И 

 Археологически от 

Античност; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Останки в 

суперструкция в 

много лошо 

състояние; 

опасност от 

заличаване 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 

0100017; 

оглед на 

място 

2 с.Бойница Антична крепост; 

в землището на с. 

Бойница, 

м. „Свърлика― 

по данни от 

АКБ: 

44°1'36.552"С 

22°37'35.1834"И 

 Археологически от 

Античност; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 
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(Швърлик) 0100056; 

оглед на 

място 

3 с.Бойница Антично селище; 

в землището на с. 

Бойница, 

м. „Мирковец― 

по данни от 

АКБ: 

43°59'37.464"С 

22°34'42.996"И 

 Археологически от 

Античност; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 

0100100; 

оглед на 

място 

4 с.Каниц Средновековно 

селище; 

в землището на с. 

Каниц, 

м. „Радунци― 

(Бостане) 

по данни от 

АКБ: 

44°1'29.0274"С 

22°35'3.66"И 

 Археологически от 

Средновековие; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 

0100070; 

оглед на 

място 

5 с.Периловец Антично селище; 

в землището на с. 

Периловец, 

м. „Четате― 

по данни от 

АКБ: 

44°0'6.7314"С 

22°33'33.2274"И 

 Археологически от 

Античност; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 

0100108; 

оглед на 

място 

6 с.Шишенци Селище от втора 

Българска 

държава; 

в землището на с. 

Шишенци, 

м. „Сулиша― 

по данни от 

АКБ: 

43°57'37.9074"С 

22°26'51.6474"И 

 Археологически от 

Средновековие; 

национално значение - 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 

номер 

0100136; 

оглед на 

място 

7 с.Шишенци Селище от ранна 

бронзова епоха; 

в землището на с. 

по данни от 

АКБ: 

43°57'42.444"С 

 Археологически от 

Праистория; 

национално значение - 

не Липсват следи на 

терен 

АКБ – 

регистрацион

на карта 
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Шишенци, 

м. „Жикиното― 

(Тошов дол) 

22°28'33.8874"И чл. 146, ал. 3 от ЗКН номер 

0100137; 

оглед на 

място 

Военни паметници по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913, l9l5-1918, 1944-1945 години 

1 с.Бойница Паметник на 

Пуйо Войвода и 

загиналите през 

войните1985-1945 

г. от община 

Бойница; 

в центъра на 

селото 

у.п.и. I, кв. 47 

по ПР на 

селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Деклариран с 

писмо 

4349/04.12.1992 г. 

на НИПК, военен 

паметник във 

връзка с чл. 4 от 

ЗВП 

Исторически 

от Най-ново време* 

не Отлично 

състояние, 

поддържан 

Регистър на 

МО; 

Протокол 

2/21.04.2011 

г. от 

заседание на 

Областна 

комисия 

„Военни 

паметници―; 

оглед на 

място 

2 с.Бориловец Паметник на 

героите от 

войните 

(изписани 

имената на 

загиналите от 

селото в 

Балканската 

война); 

в двора на 

църквата 

п.и. 108 по 

КП на селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Деклариран с 

писмо 

4349/04.12.1992 г. 

на НИПК, военен 

паметник във 

връзка с чл. 4 от 

ЗВП 

Исторически 

от Ново време* 

не Лошо състояние, 

нечетими 

надписи; 

неподдържан, 

опасност от 

разрушаване 

Регистър на 

МО; 

Протокол 

2/21.04.2011 

г. от 

заседание на 

Областна 

комисия 

„Военни 

паметници―; 

оглед на 

място 

3 с.Раброво Паметник на 

загиналите през 

Балканската и 

първата Световна 

войни; 

у.п.и. I 387, 

кв. 77 по ПР 

на селото 

(по данни от 

община 

Деклариран с 

писмо 

4349/04.12.1992 г. 

на НИПК, военен 

паметник във 

Исторически 

от Ново време* 

не Лошо състояние, 

неподдържан 

Регистър на 

МО; 

Протокол 

2/21.04.2011 

г. от 
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в двора на 

църквата 

Бойница) връзка с чл. 4 от 

ЗВП 

заседание на 

Областна 

комисия 

„Военни 

паметници―; 

оглед на 

място 

4 с.Раброво Паметна плоча за 

загиналите през 

втората Световна 

война; 

върху сградата на 

читалището, 

в центъра на 

селото 

у.п.и. XI 523, 

кв. 8 по ПР на 

селото 

(по данни от 

община 

Бойница) 

Деклариран с 

писмо 

4349/04.12.1992 г. 

на НИПК, военен 

паметник във 

връзка с чл. 4 от 

ЗВП 

Исторически 

от Най-ново време* 

не Добро състояние, 

неподдържан; 

сградата е 

запусната 

 

Регистър на 

МО; 

Протокол 

2/21.04.2011 

г. от 

заседание на 

Областна 

комисия 

„Военни 

паметници―; 

оглед на 

място 

Други религиозни обекти на територията на община Бойница, некласифицирани като н.к.ц. 

1 с.Бориловец Католически 

параклис „Св. 

Бриджит―; в 

западния край на 

селото, ул. „Г. 

Димитров― 36, 

строен 2001 г. 

До 

строителната 

граница на 

селото, 

без 

кадастрален 

номер 

   Отлично 

състояние, 

функциониращ 

редовно 

Данни от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

2 с. 

Градсковски 

колиби 

Параклис „Св. 

Архангел 

Михаил―; в 

югоизточната 

част на селището, 

ул. „Първа― 112, 

строен 2009 г. 

Вдясно 

непосредстве

но при 

навлизане в 

селището 

откъм с. 

Шишенци. 

   Отлично 

състояние, 

функциониращ 

периодично 

Данни от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 
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върху основите на 

старата църква 

Няма 

кадастрален / 

регулационен 

план 

3 с.Раброво Църква 

„Възнесение 

господне―; 

В югозападната 

част на селото, ул. 

„Тринадесета― 14, 

строена 1935 г. 

у.п.и. I 387, 

кв. 77 по ПР 

на селото 

   Добро състояние, 

функционираща 

периодично 

Данни от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

4 с.Шишенци Църква „Св. 

Николай―; 

В центъра на 

селото, 

ул. „Първа― 20, 

строена 1906 г. 

п.и. 191 по 

КП на селото 

   Добро състояние 

– основно 

ремонтирана 

преди няколко 

години, 

функционираща 

периодично 

Данни от 

община 

Бойница; 

оглед на 

място 

Други идентифицирани и некласифицирани характерни обекти на недвижимото наследство в община Бойница, 

които не присъстват в списъците в н.д.а., РИМ и АКБ 

1 с.Бойница Стари гробища с 

останки от 

средновековна 

църква; 

до западния край 

на селото, извън 

строителните 

граници 

по 

измервания 

на място: 

43°57'20.93"С 

22°31'22.36"И 

 Археологически от 

Средновековие** 

некатегоризиран 

не Понастоящем 

липсват следи на 

терен. 

Старата – 

вероятно късно 

Средновековна / 

пред 

Възрожденска 

църква, от 

османския 

период, се помни 

по разкази на 

местни жители; 

останките ѝ са 

Местни 

източници; 

оглед на 

място 
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били 

идентифицирани 

преди няколко 

години при 

разчистване на 

гробището. Няма 

други данни за 

обекта. 

2 с. 

Градсковски 

колиби / с. 

Шипикова 

махала 

Характерна 

селищна 

територия с 

единно 

пространствено 

въздействие в 

землищата на 

двете селища 

В 

северозападн

ия край на 

общината, 

почти до 

държавната 

граница; 

прибл. площ 

на 

територията, 

определена 

по крайни 

имотни 

граници с 

дисперсно 

застрояване - 

630 ха 

 Архитектурно-

строителен от Ново 

време 

(начало на XX век)** 

некатегоризиран 

не Съхранена е 

селищна 

структура от 

началото на XX в. 

(след 1919 г.), с 

единични 

запазени 

жилищни и 

стопански сгради, 

разпръснати в 

рядка горска 

растителност. 

Състоянието на 

повечето от 

запазените от 

периода сгради е 

лошо, а в тези в 

експлоатационно 

състояние се 

подържат от 

собствениците с 

налични средства. 

По-голяма част от 

селищната 

структура е 

застрашена от 

Местни 

източници; 

теренни 

проучвания 

2017 г. 
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изчезване – като 

близките 

Халовски колиби. 

3 с.Каниц Следи от антични 

/ 

средновековни 

мини; 

източно от 

селото, м. 

„Патин― 

по 

измервания 

на място: 

44°1'53.53"С 

22°37'2.74"И 

 Археологически от 

Античност/ 

Средновековие** 

некатегоризиран 

не Следи от шахти в 

гориста местност; 

следи от 

скорошни 

иманярски 

набези; опасност 

от пълно 

заличаване. Не 

може да се 

прецени пълният 

обхват на 

минните 

съоръжения. 

Освен добив на 

руда (злато?) още 

в античността – 

според местните 

жители, е имало и 

кариери за дялан 

камък. Вероятно 

късно 

Средновековни и 

от Възраждане. 

Местни 

източници; 

оглед на 

място 

4 с.Каниц Останки от мост и 

път; 

в югоизточния 

край на селото, 

непосредствено 

до крайните 

дворове и до 

зидана чешма 

по 

измервания 

на място: 

44°1'20.33"С 

22°35'26.06"И 

 Археологически от 

Средновековие** 

некатегоризиран 

не Останки от 

каменен мост в 

много лошо 

състояние – 

полуразрушен, и 

от каменни 

настилки в рядка 

гориста местност 

Местни 

източници; 

оглед на 

място 
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с гъсти шубраци; 

опасност от 

доразрушаване и 

заличаване на 

терен. 

Съоръжението не 

е проучвано, няма 

налични данни за 

периодизацията 

му; местните му 

казват „римския 

мост―. 

5 с.Раброво Оброчище; 

североизточно от 

селото, 

м. „Олари― 

по 

измервания 

на място: 

44°1'43.90"С 

22°34'46.05"И 

 Археологически от 

Праистория/Античност

** 

некатегоризиран 

не Липсват следи на 

терен. Твърди се, 

че има спомени за 

оброчни камъни 

на посоченото 

място. 

Местни 

източници; 

оглед на 

място 

6 с.Шишенци Средновековно 

селище / 

манастир; 

до югоизточния 

край на селото, 

м. „Малчов лъг― 

по 

измервания 

на място: 

43°58'22.83"С 

22°28'57.46"И 

 Археологически от 

Средновековие** 

некатегоризиран 

не Липсват следи на 

терен. 

Посоченото място 

е приблизително. 

В различни 

писмени 

източници 

действително има 

данни за 

православен 

манастир от XII-

XIII в., 

функционирал и 

през османския 

период, и близко 

село. Вероятно е 

Местни 

източници; 

оглед на 

място 
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това селище да е 

сега 

декларираната 

н.к.ц. в близката 

местност 

„Сулиша―. 

Източник: ОУПО Бойница  

 

*Периодизацията е извършена по принадлежност към исторически период – по явни типологични характеристики; по данни от местни и др. писмени 

източници; за мемориалните обекти – по времето на поставянето им. 

**  Периодизацията е извършена по данни от местни и др. (писмени) източници; класификацията е предложение – при декларирането им като н.к.ц.; всички 

археологически обекти са от национално значение, във връзка с чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Забележка: Географските координати са снети в приблизителния център на илюстрирания в графичната част териториален обхват на обектите. 
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1.9. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор 

1.9.1. Селищна мрежа  

 

Повечето от днешните селища са възникнали в късните етапи на съществуване на 

Османската империя по тези земи, през относително спокоен от различни набези период, в 

сравнително отдалечен от централната власт район.  

Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от 

природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се 

състои от общо осем населени места – центъра на общината с.Бойница, пета категория,  и 

още седем села, от които с.Раброво категория 6, с.Бориловец, категория 7 и 5 села от 

категория 8. 

Таблица № 29: Категоризация на населените места в община Бойница по ЗАТУРБ 

№ Населено място Код по ЕКАТТЕ Категория съгласно 

Заповед № РД 02-14-2021 

от 14.08.2012 г. 

1 с.Бойница  05195 5 

2 с.Бориловец  05428 7 

3 с.Градсковски колиби  17614 8 

4 с.Каниц  36049 8 

5 с.Периловец  55868 8 

6 с.Раброво  61039 6 

7 с.Шипикова махала  83185 8 

8 с.Шишенци  83329 8 

Източник: Заповед на министъра на МРРБ, обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., изм. ДВ, бр.73 от 02.09.2014 г., 

изм. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. 

Две от населените места Шипикова махала и Градсковски колиби нямат компактна 

селищна структура и се състоят от отделни единични или няколко къщи (домакинства) 

разпръснати в територията на малки групи. Подобни селищни образувания има и по-на юг 

в землището на с.Шишенци, но селищните образувания са по-малки и по-разпръснати в м. 

Халовски колиби. Описаните селищни образувания (махали) се намират непосредствено 

на западната граница с Република Сърбия. Забележително е, че малко по-навътре в 

сръбската територия е разположено с.Градсково. Предполага се, че към него са 

принадлежали Градсковски колиби, заселени с българско население от Западните 

покрайнини. 
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Фигура № 14: Селищна мрежа на община Бойница 

 
Източник: ОУПО Бойница 

Западно от Халовски колиби, на сръбска територия се намира голямото с.Халово, 

което не само по етимология, но и по териториална близост вероятно е станало причина за 

заселването в м. Халовси колиби. 

Средната селищна гъстота (4.4 селища на 100 км2) e по-малка от тази за страната, 

която е около 4.8.  

С.Бойница е административен център на общината, с най-развита инфраструктура 

за публични услуги. Разположено е ексцентрично в територията на общината, в южната ѝ 

част. Към нея непосредствено гравитират селата Шишенци, Бориловец и Периловец, 

формирайки малка селищна група. В северната зона на общината е с.Раброво (6-та 

категория и второ по бр. жители) и формира друга малка селищна група със с.Каниц. 

Всички селища в общината са добре обвързани с пътна инфраструктура. 
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1.9.1.1. Планова осигуреност на населените места  

Плановото осигуряване по отношение на устройството на територията на общината 

се състои главно от действащите към момента кадастрални и регулационни планове на 

територии, включени в строителните граници на населените места. Тези планове са 

относително стари, всички изработвани и приемани преди влизане в сила на Закона за 

устройство на територията. До 2018 г. за територията на общината няма изготвян ОУП. 

Устройственото планиране от високо ниво се е извършвало на база устройствени схеми на 

над общинско ниво и с проекти на национално ниво – за пътища, жп линии, 

електропроводи и др. 

С Решение № 43 на Общински съвет – Бойница от 06 юли 2018 г., на основание чл. 

21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с изискванията за ОУП в чл.16 - 

чл.34 от Наредба №8 /14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове е приет ОУП на община Бойница. Основната цел на ОУП на община Бойница е да 

създаде планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база 

характерните за общината природни, културно-исторически и антропогенни дадености, 

ресурси и характеристики.  

Предложеният към устройствените зони и режими за устройство на територията 

определено консервативен. По отношение на селищните територии е възприет принципа 

на запазване на техните съществуващи граници. Независимо от големия дял на 

необитаваните жилища, който често е над 50%, а за с.Каниц и с.Шипикова махала достига 

над 80%, от устройствена гледна точка това са селищни територии с класическа улично-

квартална структура. От друга страна голяма част от необитаваните жилища през летния 

период много често са сезонно обитавани от жители на съседни по-големи населени места. 

С проекта за тези територии е установен режим за жилищна малкоетажна зона. 

За всички бивши стопански дворове, голямата част от които вече парцелирани и с 

възстановена собственост се установява режим на предимно производствена зона. Целта е 

тези територии с урбанизиран характер (обслужени с пътища и електрифицирани, а в 

някои случаи и водоснабдени) да продължат да се използват за функции обслужващи 

земеделския сектор: складови бази, ремонтни работилници за селскостопанска техника и 
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други подобни.  Всички съществуващи животновъдни ферми получава същия режим и се 

запазват териториално. 

Териториите заети от съоръжения на техническата инфраструктура, включително и 

два фотоволтаични парка запазват функциите си. В общинския център Бойница е отреден 

терен за спорт и атракции на мястото на съществуващото тренировъчно футболно игрище. 

Сигнирани и частично разширени са съществуващите гробищни паркове. 

Извънурбанизирани територии - проектните предвиждания на плана изцяло 

респектират териториите на защитените зони по Натура 2000, както по отношение на 

техните граници така и по отношение на режимите за опазване. Малка и от десетилетия 

неексплоатирана територия в ЗЗ ,,Шишенци‖ е предвидена за рекултивация, която следва 

да се изпълни по специализиран проект. 

С прана се запазват съществуващите горски територии за всички видове гори. 

Земите от селскостопанския фонд запазват начина си на трайно ползване. 

Таблица № 30: Устройствени зони и режими на урбанизираните територии на община 

Бойница 

 Видове зони Пл% Кинт Кк Мин. 

Озеленяване% 

Жм Жилищна малкоетажна зона със свободно 

или свързано парцеларно застрояване 

50% 1.2 10 40% 

 УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ за 

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ 

60% 1.8 10 30% 

 ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ 

    

Пп Предимно производствена зона 40-80% 1.0 -2.5  20 

 УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТ И АТРАКЦИИ 

    

Оз Озеленяване – паркове и градини до 2%    

Тгп Терени за гробищен парк – 4 м
2
/жител    Цветна сигн 

Сп-а Терени за Спорт и атракции – 6-8 м
2
/жител 20% 0.5 - мин 20% 

 Нарушени терени за рекултивация    100% озеленяване 

 ДРУГИ ВИДОВЕ ТЕРЕНИ     

Ткин Самостоятелни терени и обекти на НКЦ ПУП след съгласуване с МК Цветна сигн. 

Тти Техническа инфраструктура    Цветна сигн. 

Източник: ОУПО Бойница 
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Кадастрални планове имат всички населени места в общината - Бойница, 

Шишенци, Периловец, Бориловец, Каниц и Раброво, без с.Шипикова махала и 

с.Градсковски колиби. По данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 

община Бойница попада в групата на 40 общини, които имат покритие на кадастъра под 

90%. Стойността на показателя за общината към 2019г. е 85.6%. 

Най-новият регулационен план е на с.Бойница – от 1985 г.; на с.Шишенци е от 1930 

г.; на с.Периловец - от 1947 г.; на с.Бориловец - от 1946 г.; на с.Каниц - от 1936 г., на 

с.Раброво – от 1987 г., а селата Шипикова махала и Градсковски колиби нямат 

регулационни планове. Има малко на брой влезли в сила и в процедури по съгласуване и 

одобряване частични подробни устройствени планове за отделни имоти в урбанизираните 

територии и за промяна на предназначението на извънселищни терени. Изработените след 

40-те години на миналия век планове са прекроили в различна степен традиционната 

имотна структура и улични мрежи – почти изцяло в с.Бойница, в периферните зони на 

селата Бориловец, Раброво и Периловец, и в по-малка степен в с.Шишенци. Някои от все 

още останалите автентични дувари, порти, навеси и части от прилепени до улиците 

сгради, подлежат на „орязване― при провеждане на регулацията. Пространственият 

контекст на тези обекти е нарушен и изявата им в прилежащата среда – нехармонична. Не 

са определени терени с историческо наследство с особена или превантивна устройствена 

защита. 

1.9.2. Обитаване и жилищен фонд  

1.9.2.1. Обща характеристика на жилищния фонд 

Анализът на жилищния фонд в община Бойница е направен на базата на 

обобщените данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд през 

2011 година. Към 01.02.2011 в община Бойница са преброени 2 264 жилищни сгради
7
. Те 

съставляват 4.2% от преброените сгради в област Видин. В сравнение с предишното 

преброяване през 2001 г. жилищните сгради в общината намаляват със 3.5 % при средно 

намаление за областта от 7.4%. 

                                                           
7
 Жилищни сгради са тези постройки, които по първоначално изграждане или чрез преустрояване са предназначени за постоянно 

обитаване и се състоят от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата площ на сградата (§ 5, т. 29 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията). Жилищната сграда трябва да бъде със застроена площ не по-

малка от 20 квадратни метра. 
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Таблица № 31: Жилищни сгради в област Видин и община Бойница по вид на 

сградата  

Област/Община О

Общо 

Вид на сградата 

жилищна 

обитавана 

жилищна 

необитавана 

жилищна за 

временно 

обитаване 

жилищна за 

колективно 

домакинство 

1985 

Област Видин 53041 44807 2020 6190 24 

Бойница 2445 2089 179 174 3 

2001 

Област Видин 58809 42122 7243 9425 19 

Бойница 2347 1511 389 445 2 

2011 

Област Видин 54453 28110 25284 1039 18 

Бойница 2264 753 1510 - 1 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 3 Области. Книга 

5 Видин 

Обитаваните сгради
8
 са 753 и представляват 33.3% от жилищния сграден фонд в 

община Бойница (при 51.6% средно за област Видин). Обитаваните сгради намаляват с 

31.1% в сравнение с предходното преброяване през 2001 година и с 52.2% в сравнение с 

преброяването от 1985 г.  Необитаваните сгради
9
 в общината към 01.02.2011 г. са 1 510 и 

представляват 66.7% от жилищния сграден фонд. На територията на общината е 

регистрирана само една жилищна сграда за колективно домакинство. Жилищни сгради за 

временно обитаване не са регистрирани по време на преброяването през 2011 г.  

На територията на община Бойница са регистрирани 1 892 жилища
10

, с 6 670 

жилищни помещения,  с 5 055 стаи, с 124 995 м2 полезна площ
11

 и с 81 745 хил.м2 

                                                           
8 Една сграда е обитавана, когато в сградата живее постоянно поне едно домакинство или лице. 
9 Сградата се счита за необитавана, ако в нея няма нито едно обитавано жилище, т.е. в нея не живеят постоянно домакинства и лица, но 

е годна за живеене.  
10 Жилище е обособено и самостоятелно от гледна точка на конструкцията място, което е пригодено за живеене, състои се от едно или 

няколко помещения и има един или повече самостоятелни изхода на общодостъпна част - стълбище, общ коридор, двор или направо на 

улицата. 
11 Полезната площ на жилището е площта, отграничена от ограждащите стени на жилището. Ограждащите стени могат да бъдат към 

съседни жилища или общи части на сградата, както и външни по отношение на сградата. Към полезната площ на жилището се включва 

площта на балкони и лоджии, а не се включва площта на мазета и тавани. 
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жилищна площ
12

. Жилищата се обитават от 1309 души, формиращи 716 домакинства
13

 и 

339 семейства
14

 - Вж. Приложение № 6.  

На база всички жилища, потреблението е далеч над средните европейски и 

национални стандарти по показателя ,,жилищна задоволеност‖- около 420 жилища на 1000 

човека средно за ЕС, при 1445 жилища на 1000 обитатели за община Бойница (за Р 

България 550 жилища на 1000 обитатели, за област Видин 689 жилища на 1000 

обитатели), около 62.5 кв. м. жилищна площ на човек (за Р България 30 кв. м. жилищна 

площ на човек, за област Видин 40 кв. м. жилищна площ на човек) и 0.7 обитатели на 

жилище (за Р България 1.8 обитатели на жилище, за област Видин 1.5 обитатели на 

жилище). 

Важно е да се посочи, че показателят ,,жилищна задоволеност‖ има адекватна 

диагностична стойност в условията на балансирани икономики и развити жилищни 

пазари. В община Бойница той се деформира сериозно от огромното количество 

необитавани жилища. Затова стойности над 420/1000 не означават висок стандарт на 

жилищна задоволеност, а по-скоро обезлюдяване и негоден фонд. В този контекст, 

отчитайки големия дял необитавани жилища (62.1% при средно за областта 40.3%), 

реалното потребление е значително по-малко, но над приетия стандарт, с което се 

редуцират и другите параметри на жилищния стандарт. Община Бойница се нарежда сред 

общините с обезлюдяване, където обитаваните жилища са по-малко от необитаваните. 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (почти 50% спад за 

последните 15 години), формират и тенденция към рязко увеличаване на дела на 

необитаваните жилища. В населените места на общината той варира от около 55% за 

с.Раброво и с.Бориловец до над 83% за с.Каниц и до над 87% за с.Шипикова махала. 

Проявяват се изразителни признаци на обезлюдяване в цялата община. Няма населено 

място в общината, където необитаваните жилища са под 50%. Дори и в общинския център 

с.Бойница почти 60% от жилищата са без постоянни обитатели. 

                                                           
12 Жилищната площ на жилището е равна на сбора от площта на стаите. Когато вестибюлът не е отделен с преграда, неговата площ се 

включва към площта на стаята, от която се осветява. 
13 Обикновено домакинство е (1) едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет; 

(2) две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат 

родствени връзки. 
14 Семейство образуват: (1) съпрузи (в юридически брак или в съжителство без брак) без деца; (2) съпрузи (в юридически брак или в 

съжителство без брак) с едно или няколко никога невстъпвали в брак деца независимо от възрастта им; (3) един родител с едно или 

повече никога невстъпвали в брак деца независимо от възрастта им. 
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Фигура № 15: Дял на необитаваните жилища от общия за община Бойница и 

съставните й населени места.  

 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

1.9.2.2. Възраст на жилищния фонд 

Най-големият дял на наследения жилищен фонд в община Бойница е създаден в 

периода до 1949 г. (47.39% от жилищните сгради и 51.95 % от жилищата). За сравнение до 

1949 г. в област Видин са изградени 29.1% от жилищните сгради и 21.5% от жилищата. В 

страната до 1949 г. с изградени 22.0% от жилищните сгради и 12.8% от жилищата.  

Вторият по големина дял от наследения фонд – 18.5% от жилищните сгради и 

18.9% от жилищата е изграден през следващото десетилетие  1950 – 1959 г. През периода 

1960-1990 г. са добавени 33.1%  от жилищните сгради и 28.3% от жилищата. 

Изграждането на жилищни сгради и жилища след началото на прехода замира и 

съставлява едва 1.02% от жилищните сгради и 0.90% от жилищата. В област Видин в 

периода 1990-2011 г. са изградени 4.3% от жилищните сгради и 7.1% от жилищата. За 

страната тези относителни дялове са 11.6% от жилищните сгради и 17.5% от жилищата. 

На селищно равнище, с малки изключения, ситуацията по отношение възрастта на 

жилищния сграден фонд е идентична.  
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Фигура № 16: Структура на жилищата в община Бойница по възраст и по селища 

 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Най-активно строителство за всички население места в общината е имало до 1949 

г. Така например в общинския център с.Бойница до 1949 са изградени 70.9% от жилищата. 

За с.Шишенци този относителен дял е 71.2%, а за с.Градсковски колиби е 66.3%. От 1969 

г. насам в село Шипикова махала няма новоизградени жилища. Всички населени места в 

общината изпадат в остра демографска и строителна стагнация през последните 2 

десетилетия. В нито едно от населените места няма новоизградено жилище в периода 

между последните две преброявания. 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: селищата на община 

Бойница са с стар, респективно, амортизиран жилищен фонд. Средната възраст на фонда е 

над 65 години. 

1.9.2.3. Жилищен фонд по конструкция и етажност  

По вида на конструкцията, жилищният фонд по данни от преброяването през 2011 

г. е представен в осем категории – Панели, Стоманобетон, Тухли (с бетонна плоча), Тухли 

(с гредоред), Камък, Кирпич (сурови тухли), Дърво, Друг. 
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Панелните жилища не са подминали и община Бойница. Те са общо 20 на брой и 

представляват 1.1% от общинския жилищен фонд. Седемнадесет от тях се намират в 

общински център с.Бойница, две в с.Раброво и една в с.Бориловец.  

Фигура № 17: Структура на жилищата в населените места от община Бойница, по 

материал, от който е построена сградата 

 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Стоманобетонните жилища и тези изградени от камък са с най-малък относителен 

дял от 0.3%. С най-голям относителен дял е категорията ,,Тухли (с гредоред)‖ от 39.9%. 

(754 бр.). Това е преобладаващият конструктивен тип в почти всички селища на общината. 

Изключение правят с.Градсковски колиби и с.Шипикова махала, където преобладаващият 

конструктивен тип е ,,Кирпич (сурови тухли)‖. Със сравнително еднакъв относителен дял 

са категориите ,,Тухли (с бетонна плоча)‖ и ,,Кирпич (сурови тухли)‖, съответно 17.4% и 

16.9%. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че 

преобладаващата част от жилищния фонд в селищата на общината е силно амортизиран.  

В община Бойница няма средноетажни (4-5 етажа) и високоетажни сгради (над 6 

етажа). 100% от жилищния фонд в общината е в малоетажни сгради (до 3 етажа). От тях с 

най-голя относителен дял от 88.1% са жилищата в едноетажните сгради. Жилищата в 

триетажните сгради, които представляват едва 0.7% от общия дял, са разположени 

единствено в общинския център с.Бойница.   
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1.9.2.4. Структура на жилищния фонд по форма на собствеността. 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата 

е присъща и на община Бойница и то в още по-изявен вид. По данни от последното 

преброяване 99.4% от обитаваните жилища са частна собственост на физически лица. В 

общината немя обитавани жилища частна собственост на юридически лица. Обитаваните 

обществени жилища (на общината и на държавата) представляват едва 0.6% от общия дял. 

Те са разположени в селата Бойница - 1 бр., Бориловец – 2 бр. и Раброво - 1 бр.  

На фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост, символичният обем 

на социални жилища е в противоречие с потребностите от обществено подпомогнат 

подслон. Независимо от огромния брой необитавани жилища (1174 броя), общината не 

може да разчита на тях за социални нужди. Тя следва да намери решение за придобиване 

на жилища за социални нужди.  

1.9.2.5. Благоустроеност на жилищния фонд 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са 

електрификация, водоснабденост, канализация, наличие на тоалетна и баня, както и видът 

на отоплението. Благоустроеността на жилищата в община Бойница (като изключим 

електричеството) не отговаря на съвременните изисквания. Всички жилища в населените 

места на общината са електроснабдени. 

Всички населени места в общината са водоснабдени, като 73.3% от общия брой 

жилища имат изградена водопреносна мрежа. От тях 21.9% имат водопровод, вътре в 

жилището, а 51.3% извън жилището. Останалите 26.7% нямат изграден водопровод.  

Най-голям относителен дял на неводоснабдените жилища има в селата Шипикова 

махала - 75.0% и Шишенци 61.8%. Най-малък е този дял в общински център – с.Бойница – 

13.9%. Село Раброво е с най-голям относителен дял на жилищата с вътрешен водопровод 

(34.0%), следвано от с.Бойница с (31.8%). Село Градсковски колиби е с най-голям относителен 

дял на жилищата с външен водопровод.  

Канализация, изградена и функционираща, има само в централната част на 

с.Бойница. В останалите населени места се използват преди всичко септични ями и 

попивни ями. Статистиката отчита само едва 1.9% от обитаваните жилища (14 бр.), че са 

свързани с обществена канализация. Масовото решение във всички селища е попивната 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Бойница 
125 

 

яма. Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 

физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 

последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 

Едва 35.4% (254 бр.) от всички обитавани жилища в община Бойница имат 

изградена баня, като от тях с най-голя относителен дял са тези, с баня в самото жилища – 

73.2% (186 бр.). По отношение на наличието на тоалетна в жилищата, преобладават тези с 

тоалетна извън сградата – 87.2% (626 бр.). Само  34 бр. жилища имат вътрешна тоалетна.  

Важен елемент на благоустрояването и жизнения стандарт е и отоплението. В 

общината няма изграден централен източник на топлоснабдяване (парно отопление и 

газификация). 99.3% от обитаваните жилищата се отопляват с твърди горива (дърва и 

въглища). Останалите 0.7% са на електричество. Само едно жилище в общинския център 

с.Бойница се отоплява на газ от собствен източник. Прекомерното използване на твърди 

горива за отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на 

въздуха през отоплителния сезон, особено при неблагоприятни климатични условия. 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на 

жилищата. За осигуряване на информация относно политиката по енергоспестяване за 

първи път по време на преброяването през 2011 г. са събрани данни за наличие на 

енергоспестяваща дограма и външна изолация на жилищата. Към 01.02.2011 г., само 1 

жилище в общинския център с.Бойница е с топлоизолация, осигуряваща нормативната 

топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Малко повече са жилищата с 

енергоспестяваща дограма – 7 броя (шест в с.Бойници и едно в с.Бориловец). Тези факти 

са обясними с острото обезлюдяване и преобладаващи дялове необитавани жилища. Най-

вероятната съдба на този фонд ще бъде събаряне (или по-скоро, самосъбаряне) и 

заличаване от статистическите бази. 

1.9.2.6. Технико-икономически характеристики на жилищния фонд. 

Едни от важните характеристики на обитаването са брутна и нетна площ на 

жилищните терени. Жилищният фонд на общината от общо 1892 броя жилища има 124995 

кв.м. полезна и 81745 кв.м. жилищна площ. Това осигурява един висок статистически 

стандарт на жилищно потребление – средно по 1445 жилища на 1000 обитатели и около 

62.5 кв. м. жилищна площ на човек. В някои от населените места тези стойности са още 

по-високи, но това не е благодарение на реален висок жизнен стандарт, а поради 
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обезлюдяване и необинавани жилища. Реалното жилищно потребление, изчислено само на 

база ,,обитавани жилища‖, е много по-ниско, но пак над приетия средноевропейски 

стандарт (420 жилища на 1000 обитатели). 

Основният извод от площните характеристики и статистическото потребление на 

жилища е благоприятен. Общината има достатъчно жилищен фонд и площи, които могат 

да осигурят добри количествени характеристики на жилищен стандарт. 

Обитателите на 45 жилища в община Бойница, живеят по 2 и повече от 2 в стая, 

което означава, че ползват поне два пъти по-малко жилищна площ от средно 

статистическото потребление. 35 от тези жилища се обитават от по 3 и повече лица. Тези 

обитатели формират групата на крайно нуждаещи се от социални жилища или помощ за 

подобряване на жилищните си условия. 

1.9.3. Основни изводи от анализа на селищната мрежа и жилищния сектор 

Само общинският център – с.Бойница е селища пета категория по ЗАТУРБ. Пет от 

8-те селища са 8-ма категория. Две от населените места Шипикова махала и Градсковски 

колиби нямат компактна селищна структура и се състоят от отделни единични или 

няколко къщи (домакинства) разпръснати в територията на малки групи. 

Село Бойница е административен център на общината, с най-развита 

инфраструктура за публични услуги. Разположено е ексцентрично в територията на 

общината, в южната ѝ част. Към нея непосредствено гравитират селата Шишенци, 

Бориловец и Периловец, формирайки малка селищна група. 

Община Бойница разполага с достатъчен брой жилища. Стойността на 

средностатистическия показател ―брой жилища на 1000 обитатели‖ (1445/1000) извежда 

общината в пъти над средноевропейските (420/1000), националните (550/1000) и 

областните (689/1000) стойности за този показател. 

2/3 от жилищата са необитавани. Само 45 от жилищата са пренаселени (по 2 и 

повече от 2 лица в стая).   

Основният извод е, че община Бойница не се нуждае от ново жилищно 

строителство.  Приоритетната нужда е в три други насоки: 

 обновяване на съществуващия фонд; 

 повишаване на използваемостта на наличния фонд; 
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 осигуряване на социални жилища за маргиналните групи, чрез адаптиране 

на съществуващ сграден фонд. 

1.10. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън 

административните ѝ граници 

Целта на анализа на връзката на община Бойница със съседните територии извън 

административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на 

населените места и териториите в рамките на общината е да се разгледат евентуалните 

въздействия (както положителни, така и отрицателни) на съседните територии върху 

общината, да се идентифицират общи предизвикателства и евентуални възможности за 

коопериране с други общини за изпълнение на съвместни проекти. 

Прилагането на интегриран подход в стратегическата планова дейност на 

общинско равнище през новия планов период 2021 – 2027 г. налага задължителното 

откриване, интензифициране и укрепване на връзките на общината със съседните 

територии извън административните й граници, които имат потенциал да влияят върху 

развитието на населените места и териториите в рамките на общината и за повишаване на 

мултипликационния ефект от разработването и изпълнението на съвместни проекти. 

Бойница е една от единадесетте съставни общини на област Видин. Общината 

граничи на север и запад с Република Сърбия, на юг и югоизток с община Кула, на изток с 

община Видин и на североизток с община Брегово. 

Съгласно методиката за оценка, възприетата в Социално-икономически анализ на 

районите в Република България 2020 г., в област Видин се проявява моделът „краен 

моноцентризъм‖. Отношението на населението на областния център към градското 

население в областта е 75.3%. Това показва отсъствие на голям град, който да балансира 

областния център и е белег за концентрация на хора, икономически дейности, инвестиции, 

социални и други услуги и активности в града-център. В различни документи на 

национално и регионално равнище
15

 останалите 10 общини на област Видин са отнесени 

към т.нар територии със специфични характеристики и условия – селски и гранични 

общини, територии в риск (демографски и икономически), райони за целенасочена 

                                                           
15 Социално-икономически анализ на районите в Република България;  НКПР – актуализация 2019 г.; НСРР 2012–2022г.; 
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, 

планинските и полупланинските слабо развити райони в Р. България; Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена 

подкрепа за периода 2010-2013 г. 
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подкрепа и др. За тях е характерно високата степен на припокриване и сходните 

проблеми, което дава основание да бъдат поставени в единна категория ,,проблемни 

територии‖. Обща характеристика е ниската гъстота на населението. Географската 

изолираност, лошата транспортна достъпност, отдалечеността от местата за заетост и 

услуги е първата група препятствия. Второто препятствие са демографските проблеми – 

младите емигрират, оставащите застаряват, фертилността е ниска. Като следствие, 

икономическата активност е оскъдна – заетостта се съсредоточава в първичния сектор или 

в публичните услуги (администрация, образование, социални услуги). Като краен 

резултат, жизненият стандарт е нисък, с доходи под средните за страната, с 

преобладаващи дялове на крайна бедност. Така обезлюдяването в ,,проблемните 

територии‖ на област Видин става неотменна част от икономическия и социален упадък – 

икономическата активност намалява, работната сила емигрира, липсата на млади 

предприемачи възпрепятства развитие на нов бизнес, населението е под критичната маса 

за предоставяне на адекватни услуги. Всичко това рефлектира в понижаваща се 

атрактивност на района като място за живеене, работа и дори туризъм. 

В НКПР – Актуализация  2019 г. се предлага преход от „територии със специфични 

характеристики‖ (проблемни територии) към „функционални зони‖. Определените в 

актуализираната НКПР функционални зони са структурен елемент и обект на 

пространственото и социално-икономическото планиране на всички нива – от 

националното до общинското. Разбирането за функционална зона е компактна 

пространствена система от функционално обвързани територии, характеризиращи се с 

общи/сходни условия и цели за развитие. Определени са два типа функционални зони – 

„силно стагниращи‖ и за „стимулирано развитие‖. Към първите следва да се приложат 

мерки с предимно социална насоченост, а към вторите – с предимно икономическа. 

Общото за тях е инструментът по бъдещата Програма „Развитие на регионите‖ (ПРР) 

2021-2027 г. и Стратегически план по общата селскостопанска политика 2021-2027 г. 

(СПОСП). За краткост, функционалните зони за мерки с предимно социална насоченост са 

наречени „социални зони‖. Община Бойница е отнесена към социална зона „Северозапад – 

Видин‖ – всички съставни общини на областта, без тази на областния център – 10 общини. 

Съгласно проекта на „Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) 

на Северозападен регион от ниво 2‖ тези общини са за целево подпомагане и са 
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приоритетни при участие в проекти за финансиране от националните и оперативни 

програми през програмния период 2021-2027 г. Ще се търсят механизми за териториално 

фокусиране на интервенциите, които чрез интегриран подход ще позволят да бъде 

оползотворен местният потенциал по най-добрия начин, както и да бъдат адресирани 

местните проблеми и предизвикателства. Реализирането на интегрирани териториални 

инвестиции, както и прилагането на воденото от общността местно развитие ще позволи 

да се постигнат синергийни ефекти от реализираните интервенции. 

 Определянето на втория тип функционални зони за интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ), тези за „стимулирано развитие‖, се основава на паралелно решение на 

две задачи - намаляване на неравенствата в развитието на Северна и Южна България и 

ефективно противодействие на тенденцията към моноцентризъм. Очакваният общ ефект 

се изразява в създаване на конкурентни ядра извън столицата, предлагащи привлекателни 

условия за жизнена кариера на младите, задържащи и възпроизвеждащи демографска и 

икономическа енергия, което да приближи страната към желания модел на умерен 

полицентризъм. 

Община Бойница попада под влиянието на Главна Западна урбанистична ос – 

северен клон – „Видин – Монтана – Враца‖. Конкретните локализации за инвестиции в 

тази ос са областните центрове Видин, Монтана и Враца. Гр. Видин като областен център 

е определен като град от трето йерархично ниво в НКПР – актуализация 2019г. Градът 

изгражда балансирана урбанистична решетка и има мисията да задържа населението. 

Очаква се той да предложи благоприятни условия за обитаване, икономическо развитие и 

инвестиции и да окаже благоприятно влияние върху заобикалящите го територии, 

включително тази на община Бойница. В него са налични функции с районно значение в 

социалната сфера, образованието и културата. В случая на Северозападния регион 

средните градове Видин, Монтана и Враца имат нелеката задача да играят очакваната от 

тях роля в условия на десетгодишен спад в социалното и икономическото развитие. 

Бидейки в най-северозападната част на страната, на север от Стара планина, те са и с най-

затруднен достъп до град от 2-ро ниво. София, с нейните функции на град от 1-во ниво, 

оказва много силна центробежна сила и по-скоро извлича, отколкото подпомага 

развитието на ресурсите там. 
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Съседните територии на община Бойница и от два типа функционални зони, през 

плановия период 2021 – 2027 г. могат да оказват преди всичко положителни въздействия 

върху нейното социално-икономическо развитие, в следните основни насоки: 

 Възможност за съвместно кандидатстване с проекти по Оперативните 

програми; 

 Изграждане на значими съвместни инфраструктурни обекти, които могат да 

създават заетост на човешките ресурси в общината; 

 Реализация на съвместни проекти и инициативи на територията на съседни 

общини за опазване на околната среда, за ограничаване изменението на 

климата, за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 

бедствия; 

 Разработване на общи туристически продукти и маршрути, които ще съдействат 

за подобряване на икономическото състояние на общината; 

 Развитие на културните връзки и културния обмен между съседните общини; 

 Изграждане на общи политики за най-ефективно използване на потенциалите на 

съседните общини, и др. 

Тези възможности биха могли да се реализират съвместно с: 

1. Община Видин - общината е една от 10 градски общини в България, определени 

за бенефициенти на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие― на новата Програма 

„Развитие на регионите― 2021-2027 г. В рамките на градския приоритет на ПРР се 

предвижда заделен бюджет от 30% за участие на големите градски общини в концепции за 

ИТИ. С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки 

между градските общини (Видин) и граничещите с тях селски общини (Бойница, Брегово, 

Ново село, Кула, Грамада, Димово) инвестициите, насочени към индустриални 

зони/паркове, инфраструктура, устойчива мобилност и др. ще се финансират и за съседни 

селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на градските общини. Друга 

възможност е включването им като партньор, отговорен за проект за „меки― мерки, 

свързани с обмяна на опит, добри практики, трансфер на знания и други. В тази връзка 

взаимодействията между градските (Видин) и селските (Бойница) територии могат да 

бъдат разгледани в няколко направления – демографски промени, трудова заетост, 

социален статус и риск от бедност, достъп до социални услуги, свързаност и достъп до 
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информация, икономическа диверсификация и иновации, отдих и туризъм, опазване на 

околната среда. 

2. Останалите общини от област Видин, най-вече по линия на ,,Водено от 

общностите местно развитие‖ (ВОМР) /Подхода ЛИДЕР/, чрез създаване на Местна 

инициативна група (МИГ). За изминалите два програмни периода, единствено община 

Чупрене (2007-2013г.) се е възползвала от възможностите, които предоставя подхода.  

Долната граница за броя на населението, живеещо на територии, обхванати от ВОМР, ще 

наложи МИГ в област Видин да обхванат няколко съседни общини, изпълняващи общи 

стратегии за развитие. С население под 10 000 души към 31.12.2019 г. са всички общини в 

областта, с изключение на областният център Видин.  

Фигура № 18: Население по общини в област Видин Към 31.12.2019 г.  

 

Източник: НСИ, 2020 г. 

Освен проекти по линия на ВОМР, могат да бъдат реализирани проекти с цели за 

опазване на културно-историческото наследство, за развитие на земеделието и иновациите 

в него и други. Осъществяването на съвместни проекти и инициативи между общините от 

област Видин могат да подобрят качеството на живот и работната среда, достъпа до 

основните услуги и създадат нови възможности за повишена регионална 

конкурентоспособност и устойчиво развитие.  
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На този етап община Бойница работи съвместно с останалите общини от област 

Видин, предимно по проблемите, свързани с управлението на ТБО на територията на 

областта. 

3. По линия на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС). 

Територията на община Бойница е допустим бенефициент по ТГС ,,Румъния-България‖ и 

ТГС ,,България-Сърбия‖. От документи, очертаващи възможностите и насоките за 

планиране на програмите за периода 2021-2027 г. могат да се синтезират основните 

приоритети за развитие: 

 Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за 

постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на 

съседните гранични райони. 

 Инвестиции за повишаване на местното предприемачество и насърчаване 

конкурентоспособността на малки и средни предприятия, особено на алтернативни 

форми на туризъм; опазване и защита на историческото, природното и културното 

наследство и общи продукти и услуги свързани с него. 

 Инициативи за превенция на риска и смекчаване на последствията от климатичните 

промени, в това число подобряване на процента на рециклиране и насърчаване на 

прехода към кръгова икономика, изграждане на капацитет на заинтересованите 

страни и кампании за повишаване на осведомеността за насърчаване на устойчиви 

практики и поведение. 

 Подобряването на транспортната свързаност и достъпността, повишаване на 

трансграничната мобилност, включително чрез разкриването потенциала на река 

Дунав като основен транспортен коридор; изграждане на нови ГКПП по суша, 

както и проучване, проектиране и изграждане на нови/реконструкция на 

съществуващи мостови и пристанищни съоръжения по река Дунав. 

 Реализация на инициативата „Европейски зелен пояс‖ за устойчиво развитие и 

опазване на природата чрез създаване и съвместно управление на трансгранични 

защитени територии. 

 Осигуряване на здравно обслужване и социална грижа, отговарящи на нуждите на 

населението, включително чрез трансгранични проекти в областта на споделените 

здравни услуги. 
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 Разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за 

предотвратяване на риска и бързо реагиране на потенциални извънредни ситуации. 

 Реализиране на електронно управление на регионално и местно равнище (ключово 

действие, произтичащо от Съобщението за граничните препятствия) в подкрепа на 

политиките на ЕС за интегрирано управление на границите с цел повишаване 

сигурността на външните граници и др.  

Основни изводи: 

 В пространствено отношение община Бойница попада под влиянието на областния 

център – Видин. Развитието на гр. Видин би подпомогнало и развитието на община 

Бойница, която граничи и с едноименната община.  

 Общината има общи предизвикателства с всички общини от област Видин (с 

изключение на областния център), което е предпоставка за развитие на съвместни 

проекти и има възможности да обмени добри практики с организации от Сърбия и 

Румъния, по линия на програмите за ТГС.  

1.11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение, предвидени за реализация на територията на 

общината 

В „Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от 

ниво 2‖ за територията на община Бойница няма предвидени за реализация големи 

инфраструктурни проекти с регионално и национално значение. Като такива, които 

косвено засягат общината (реализират се извън територията ѝ) и за които в момента се 

изготвят инвестиционни проекти или е стартирало строителството, могат да бъдат 

посочени: 

 Скоростен път Видин – Ботевград 

Към края на 2020 г. е стартирано строителство в отсечка „Видин – п.в. Макреш‖ и 

„Мездра – Ботевград‖ със средства от държавния бюджет. Проектът ще допринесе за 

подобрение на трансграничните връзки и по-бърз достъп до границите със Сърбия и до 

моста с Румъния, както и този до столицата и съседните области. 

 Изграждане на тунел през Петрохан.  
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Към края на 2020 г. е извършено прединвестиционно проучване със средства от 

държавния бюджет. Съоръжението може да скъси с 45 км пътуването между Видин и 

София.  

 Модернизацията на пристанище „Видин―, включено в основната ТЕN-Т мрежа, 

което ще укрепи урбанизационната роля на областния център в системата от 

населени места, ще подкрепи местната и регионалната икономика – проектна идея, 

заложена в ИТСР на СЗР.  

 Изграждане на „Дунавски панорамен път― – реконструкция и модернизация на път 

II-11 (Видин–Димово–Лом–Оряхово) и ІІ-12 (Видин–Брегово–граница Р. Сърбия), 

обслужващ крайдунавската територия – проектна идея, заложена в ИТСР на СЗР.  

 

1.12. SWOT анализ 

Резултатите от направения анализ на факторите, оказващи влияние върху 

развитието на община Бойница, на отделните компоненти на средата, на секторите в 

икономиката, на здравеопазването, образованието и културата, на техническата, 

инженерната и туристическата инфраструктура са в основата на обобщените изводи за 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите. В допълнение е извършено и 

анкетно проучване сред идентифицираните заинтересовани страни във връзка с 

изготвянето на ПИРО Бойница 2021-2027 г. В настоящия SWOT-анализ са представени и 

резултатите от проучването. Анкетното проучване е проведено сред населението на 

община Бойница през януари 2021 г.  

Местна икономика 

Силни страни Слаби страни 

1. Подходящи климатични условия и плодородни 

почви, благоприятстващи развитието на хлебно 

и фуражно производство, лозарство, 

овощарство, овцевъдство, птицевъдство и 

говедовъдство.  

2. Наличие на свободни терени за съхранение на 

произведената земеделска продукция. 

3. Съчетание на потенциала на недвижимото 

наследство и силата на общностната памет и 

местни традиции с живописна природа. 

1. Намаляваща значимост на общинската 

икономика в икономическия комплекс на Област 

Видин – относителен дял от 0.6% на 

предприятията в община Бойница от тези в 

областта. 

2. Доминиращ на 100% дял на микро 

предприятията. 

3. Трайна тенденция на влошаване на основните 

показатели на предприятията от нефинансовия 

сектор. 

4. Разпокъсаност и маломерност на основната част 

от земеделските имоти – 16792 бр. ниви със 

средната площ от 6.07 дка. 
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5. Значителен дял на необработваемите земи – 

около 14500 дка. 

6. Липса на изградени съоръжения за изкуствено 

напояване на земеделските площи.  

7. Липса на модерна високоефективна земеделска 

техника (с изключение на крупните арендатори). 

8. Липса на земеделски борси на територията на 

общината.  

9. Ниска степен на механизация при 

животновъдството и незадоволително 

нарастване на средната продуктивност. 

10. Намаляващото структурно значение на горското 

стопанство в икономиката на общината. 

11. Слаба достъпност горите, поради липса на 

горски пътища. 

12. Липса на икономически дейности, свързани с 

развитие на промишлеността. 

13. Липса на действащи хотели и стаи-къщи за 

настаняване. Няма ресторанти и заведенията за 

хранене. 

14. Липса на преки чуждестранни инвестиции на 

територията на общината.  

15. Ограничен капацитет на местния бизнес - 

информационен, организационен, финансов, по 

отношение на достъпа и работата с финансиране 

на проекти по линия на ЕС. 

Възможности  Заплахи 

1. Оползотворяване на неизползваните земеделски 

площи за развитие на интензивно земеделие и 

производство на екологично чисти продукти с 

приложени методи на биологичното земеделие, 

което да стимулира изграждането на 

преработвателни мощности. 

2. Повишаване конкурентоспособността на 

местния бизнес, чрез възможностите по линия 

на ПКИП и СПОСП 2021-2027 г. 

3. Повишаване квалификацията на персонала, 

преквалификация и придобиване на нови 

професии, чрез възможностите по ПРЧР 2021-

2027 г.  

4. Включване на туристическите забележителности 

в община Бойница, след извършване на 

дейности по социализация, в туристически 

пакети, които  включват обекти от ,,Район 

Дунав‖ и са свързани с движението на туристи 

по р. Дунав. 

5. Повишаване на инвеститорския интерес към 

общината и привличане на инвестиции в 

земеделието и индустрията.  

1. Влияние на икономическата криза от КОВИД-19 

и по-нататъшно намаляване на инвестициите 

и/или затваряне или фалити на предприятия.  

2. Продължаващо намаление на стойностите, 

характеризиращи основните икономически 

показатели на общинско ниво. 

3. Липса на квалифицирана работна сила в 

съответствие на пазара на труда може да доведе 

до влошаване качеството на предлаганите 

услуги и спад в показателите на основните 

отрасли за общината.  

4. Влошаване на инвестиционната активност и 

липса на интерес от инвеститори, поради 

негативните тенденции на икономическите 

индекси за България.  
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Социална сфера и човешки ресурси 

Силни страни Слаби страни 

1. Сравнително добре развита мрежа от социални 

услуги за населението.  

1. Неблагоприятни демографски тенденции - 

трайно намаляване на населението и влошена 

възрастова структура, обезлюдяване на 

значителни части от територията, ограничен 

трудов потенциал.   

2. Бойница заема челните места, сред общините в 

страната, по неблагоприятни стойности на 

редица демографски показатели. 

3. По-високо ниво на безработица от средното за 

страната. Висок процент на трайно 

безработните.  

4. Намаляване броя на заетите лица през 

последните години и липса на желание за 

преквалификация. 

5. 94.4% заетост в  обществения сектор. 

6. Средната брутна месечна заплата в частния и 

публичния сектор е почти два пъти по-малка 

спрямо средната за страната. 

7. Незадоволително качествено на здравното 

обслужване на населението – липса на здравни 

специалисти, лошо състояние на сградния фонд 

и стара апаратура. 

8. Висока степен на зависимост на населението от 

социални помощи. 

9. Функциониращи обекти на образователната 

инфраструктура на минималните нормативни 

изисквания за брой деца/ученици. 

10. Висок относителен дял на отпадналите от 

образователната система ученици. 

11. Енергонеефективен сграден фонд на читалищата 

и остаряла материално-техническа база.  

12. Слабо развита инфраструктура за отдих и спорт.  

Възможности  Заплахи 

1. Създаване на партньорствата със здравните и 

лечебните заведения от областта за предоставяне 

на медико-социални услуги на населението.   

2. Повишаване качеството и разработване на 

механизми за ефективно финансиране на 

социалните услуги.  

3. Подобряване достъпа до заетост, намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното 

включване, чрез проектно финансиране по 

линия на ПРЧР 2021-2027г.   

4. Подобряване на образователното равнище на 

населението чрез инициативи и мероприятия в 

посока намаляване на отпадналите ученици, 

1. По-добри възможности за реализация на младите 

хора извън общината. 

2. Задълбочаването на демографската криза, 

отрицателният естествен прираст и 

застаряващото население;  

3. Липса на достатъчни финансови средства за 

реализиране на проекти, насочени за подобряване 

на демографския потенциал. 
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редуциране дела на населението с основно и по-

ниско образование;  

5. Развитие и подобряване на инфраструктурата за 

повишаване на качеството на социалната среда. 

Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 

Силни страни Слаби страни 

1. Реализирани мерки за подобряване на пътната 

мрежа.  

2. Реконструирана в голяма част външна 

водопроводна мрежа и приключен І и ІІ етап на 

вътрешен водопровод. 

3. Електроразпределителната мрежа в общината е 

добре развита и оразмeрена за поемане на по-

големи натоварвания. 

4. Община Бойница разполага с подходящи 

условия за използването на слънцето, вятъра и 

др. за изграждане на инсталации и 

превръщането им в алтернативна енергия. 

1. Единственият транспорт развит на територията 

на община Бойница е пътният. 

2. Прогресивна амортизация на уличните 

водопроводни мрежи и сградните водопроводни 

отклонения.  

3. В населените места от общината няма 

съществуващи канализационни мрежи и 

пречиствателни станции за отпадъчни води. 

4. На територията на общината няма изградена 

мрежа за фиксиран високоскоростен интернет.  

Възможности  Заплахи 

1. В непосредствена близост до общината, минават 

някои от основните комуникационни артерии в 

Европа. 

2. Подобряване състоянието на общинската пътна 

мрежа. 

3. Подобряване на уличната водопроводна мрежа 

за свеждане до минимум на загубите по нея. 

1. Влошаване на качеството на живот, поради 

липса на финансови средства за осъществяване 

на важни инфраструктурни проекти. 

2. Всички населени места в общината са с 

население под 500 жители, поради което в 

краткосрочен и средносрочен план, не са 

приоритетни по отношение на изграждане на 

нови канализационни системи и ПСОВ. 

Екологично състояние и рискове 

Силни страни Слаби страни 

1. Чиста околна среда – атмосферният въздух, 

водите и почвите на територията на община 

Бойница има висока степен на чистота. 

2. Липса на промишлени замърсители и активна 

стопанска дейност.  

3. На територията на общината има две защитени 

зони от екологичната мрежа „Натура 2000‖. 

4. Територията на община Бойница не е 

определена, като район със значителен 

потенциален риск от земетресения и 

наводнения. 

5. Добре организирано сметосъбиране,  редовно 

сметоизвозване. 

6. Организирано сметосъбиране във всички 

населени места на общината. 

1. Липса на надеждна информация и регулярни 

замервания.  

2. Липса на разделно сметосъбиране, рециклиране 

на отпадъци. 

3. Отопление на твърди горива от населението и 

последващо замърсяване на въздуха. 

Възможности  Заплахи 

1. Осигуряване на достъпност и популяризиране на 

биологично разнообразие и защитени зони от 

екологичната мрежа „Натура 2000‖.   

1. Нарушаване на биологичното разнообразие и 

намаляване на природните ресурси, поради 

неправомерна човешка дейност. 
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2. Активното развитие на екологичния туризъм в 

района на община Бойница.  

3. Имиграция на жители, привлечени от 

екологично чистия район.  

4. Разработването и реализацията на съвместни 

трансгранични екологични проекти, свързани с 

подобряването на екологичната обстановка в 

региона.  

5. Предприемане на мерки за интегриране на 

екологията със стопанската дейност, с цел 

опазване на природата, горския фонд и 

биологичното разнообразие. 

2. Влошаване на показателите на околната среда и 

климатичната сигурност в областта и страната 

ще доведат до екологични замърсявания, 

засягащи и жителите на община Бойница.  

3. Нерегламентираното събиране и съхранение на 

отпадъците от бита, строителството и 

промишлеността. 

4. Липсата на разнообразие и развитие на 

стопанската дейност води до ниски доходи, 

нисък стандарт на живот и опасност от 

нерегламентирано използване на природните 

ресурси. 

Административен капацитет 

Силни страни Слаби страни 

1. В общината е изградена добре работеща система 

за обслужване на гражданите. 

2. Изготвен нов Общ устройствен план. 

3. Изготвени секторни стратегии и програми.  

 

1. Финансова невъзможност на общинският  

бюджет да осигури необходимото 

съфинансиране в процеса на усвояване на 

структурните и европейски фондове.  

2. Липса на собствен финансов ресурс за 

осъществяване на по-големи инфраструктурни 

проекти.  

3. Липса на развит граждански сектор в общината. 

4. Нереализирани инфраструктурни проекти по 

линия на ЕСИФ за периода 2014-2020 г.  

5. Ниска степ на предоставяне на Електронни 

услуги. 

Възможности  Заплахи 

1. Внедряване на добри практики и обмяна на опит 

за повишаване на административния капацитет 

чрез междуобщински национални и 

транснационални проекти. 

2. Привличане на краткосрочна външна експертиза 

по трудови правоотношения чрез създаването на 

звена за разработване и управление на проекти.  

3. Дългосрочно разширение на структурата, чрез 

разделяне на хуманитарните и икономически 

дейности от дейностите по стратегическо 

планиране и управление на проекти. 

1. Забавяне в реализирането на ключови 

инфраструктурни проекти, поради външни за 

общината причини.  

 

Културно-историческо наследство 

Силни страни Слаби страни 

1. Наличие на обекти с далечна историческа 

стратификация. 

2. Изява на различни исторически периоди във 

формите на материалното наследство. 

3. Наличие на съхранени форми на нематериално 

наследство – традиции, фолклор, местни обичаи 

и религиозни празници, спомени и предания и 

др. 

1. Територията е слабо позната дори в границите 

на общината и областта. 

2. Липсва цялостна картина за наситеността на 

територията и актуална информация за почти 

всички недвижими обекти. 

3. Липса на адекватни условия за провеждане на 

археологически експедиции и аварийно 

съхранение на място на находки. 
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4. Развита читалищна дейност с традиции и 

тенденции за обогатяване. 

4. Липса на изявен – мащабен, популярен, знаков и 

емблематичен недвижим обект, който да служи 

за основен атрактив и популяризатор в 

територията. 

5. Списъците на недвижимите ценности в различни 

институции са с драстично разминаващи се 

данни и непълни данни, вкл. и за 

местоположението на обектите. 

6. Липса на адекватна материална среда за изява на 

елементите на движимото и нематериално и 

неосезаемо наследство. 

Възможности  Заплахи 

1. Непълната проученост на територията дава 

възможност за съхранение на все още 

неразкрити обекти. 

2. Наличие на близки до общината недвижими 

обекти от национална и регионална значимост. 

3. Съхранение и социализация на някои от все още 

запазените от преди около век жилищни и 

стопански постройки и улично-дворищни 

елементи в селищата. 

4. Създаване на местен културно-туристически 

продукт с приоритетна насоченост към формите 

на еко- и селски туризъм. 

5. Разширяване на програмата на провежданите 

традиционни празници и чествания. 

1. Недостатъчен интерес към района и историята 

му от страна на централни държавни институции 

– слаба вероятност за скорошна активация на 

такъв. 

2. Продължаваща разруха на недвижими ценности 

и забрава/загуба на нематериалните. 

3. Иманярство и спорадични и непланомерни 

човешки намеси (при стопански и битови 

дейности). 

4. Археологическите обекти не са локализирани в 

КВС. Днес, техни терени попадат под стопански 

и запустели извънселищни частни имоти, или 

горски. 

5. Заплахи от стихийни природни бедствия 

(повърхностна ерозия и спорадични поройни 

наводнения). 

6. Забрава. 

Селищна мрежа и жилищен сектор 

Силни страни Слаби страни 

1. Кадастрални планове имат всички населени 

места в общината, без с.Шипикова махала и 

с.Градсковски колиби.  

2. Общината има достатъчно жилищен фонд и 

площи, които могат да осигурят добри 

количествени характеристики на жилищен 

стандарт. 

 

1. Само две от населените места попадат в 

категорията  ,,малки села‖ с население от 250 до 

1000 души. Останалите шест села в категорията 

,,много малки села‖ с население до 250 души, 

като във четири от тях населението е под 50 

души. 

2. Само общинският център – с.Бойница е селища 

пета категория по ЗАТУРБ. Пет от 8-те селища 

са 8-ма категория. 

3. Покритие на кадастъра под 90%. 

4. Действащите ПУП са разработени преди повече 

от 40 години.  

5. Обитаваните жилища са по-малко от 

необитаваните.  

6. Преобладаващата част от жилищния фонд в 

общината е силно амортизиран. Средната 

възраст на фонда е над 65 години. 
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Възможности  Заплахи 

1. Обновяване на съществуващия фонд. 

2. Повишаване на използваемостта на наличния 

фонд. 

3. Осигуряване на социални жилища за 

маргиналните групи, чрез адаптиране на 

съществуващ сграден фонд. 

1. Остро обезлюдяване,  преобладаващи дялове 

необитавани жилища, събаряне (или по-скоро, 

самосъбаряне) на жилищния фонд и заличаване 

от статистическите бази. 

Връзка на общината със съседни територии 

Силни страни Слаби страни 

1. Обща граница с областния център – Видин.  1. В област Видин се проявява моделът „краен 

моноцентризъм‖ - отсъствие на голям град, 

който да балансира областния център. 

2. За всички общини от Област Видин (с някои 

изключения за областния център) са характерни: 

ниска гъстота на населението, географската 

изолираност, лоша транспортна достъпност, 

отдалечеността от местата за заетост и услуги, 

влошена демографска картина и т.н. 

3. Липса на ГКПП на територията на общината.  

Възможности  Заплахи 

1. Реализация на мащабни инфраструктурни 

проекти на територията на областния център, 

които биха оказали благоприятно влияние върху 

заобикалящите го територии. 

2. Реализация на съвместни проекти и инициативи, 

в т.ч. трансгранични  по линия на европейските 

фондове. 

1. Незаинтересованост от съседните на Бойница 

общини за подготовка на съвместни проекти. 

2. Незаинтересованост от страна на чуждестранни 

партньори за подготовка на проекти по 

програмите за трансгранично сътрудничество. 

 

На база на резултатите от SWOT анализа може да се изведе стратегията за развитие 

за периода 2021–2027 г. На фигурата по-долу е визуализирана тежестта на всеки от 

дяловете на анализа. В координатна система са разположени силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите. Стойностите по абсцисната ос са дефинирани въз основа на 

броя на силните и слабите страни, а по ординатната ос – на възможностите и заплахите. В 

случая на община Бойница графиката е изместена в най-голяма степен към слабите страни, 

следвани от възможностите. 
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Фигура № 19: Тежест на всеки от дяловете на SWOT анализа  

 

Източник: SWOT анализ  

След разполагането на получените от анализа данни на фигурата е видно, че 

комбинацията на външните и вътрешните фактори на средата в зависимост от тяхната 

сила, определят като подходяща за развитието на община Бойница стратегията от типа 

„Mini-Maxi―. Това е стратегия с доминиращи слаби страни и възможности, което 

предполага наличието на една територия с недостатъчен собствен капитал и благоприятни 

възможности на средата, които е необходимо да се оползотворяват. Целите следва да 

бъдат насочени към увеличаване силата на организацията в синхрон с предлаганите от 

средата възможности. 

Обобщените изводи от направения SWOT анализ показват, че най-сериозният 

проблем за територията на общината е демографският. Задълбочаващата се демографската 

криза е най-изявеният ограничаващ фактор за социално-икономическото развитие. 

Силното обезлюдяване на населените места, застаряването на населението, в допълнение 

на ниската степен на грамотност и липсата на работна ръка с подходяща квалификация са 

сред причините за слабата инвестиционна привлекателност на общината. Именно поради 

тази причина, към предложените мерки за икономическо съживяване, е изключително 

важно да се добавят и мерки за преквалификация на работната ръка. Неоползотвореният 

потенциал на територията, който съчетава благоприятно разположение на общината в 

близост до р. Дунав и на границата ни с Р. Сърбия, с традициите в трансграничното 
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сътрудничество и с недостатъчно познатите и използвани природни и културни ценности, 

ще бъде използван като стимулиращ развитието на общината фактор. 

1.13. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от 

проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите 

на национално ниво 

Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) 

представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, 

демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава 

основните тенденции в тях. Също така се и дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той 

е структуриран в 3 основни части.  

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното 

развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет 

за провеждането им и за изпълнение на проекти.  

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени 

промените, настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и 

програми и са систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, 

за установените трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.  

Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил, допълвайки базовата информация за актуализирането и 

разработването на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

от ново поколение. 

Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа 

припокриват темите, изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и 

Анализа на районите – съдържанието.  

Освен това темите в Анализа на районите – демография, социално развитие и т.н., 

са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО Бойница за 
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открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част от изводите, 

направени в Анализа на районите и този за целите на ПИРО. 

В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и 

заключенията в ПИРО. Този подход дава възможност за бързо очертаване на 

взаимовръзката между двата анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Бойница 

са валидни и за национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. 

заключенията за община Бойница са по-негативни или обратното – благоприятни).  

Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

 

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. 

За община Бойница е характерно 

постоянно намаляване на общия 

брой на населението. 

Неблагоприятните стойности на 

един от основните демографски 

показатели в общината се дължи 

на ниската раждаемост и 

високата смъртност, в следствие 

на което естествения прираст на 

общината е с отрицателни 

стойности. 

Общината е със същите 

характеристики, но с по-лоши 

показатели. Бойница заема 

челните места, сред общините в 

страната, по неблагоприятни 

стойности на анализираните в 

двата документа демографски 

показатели. 

 

Намаляване на дела на населението в 

трудоспособна възраст. 

Застаряване на населението и 

намаляване на населението в 

трудоспособната възраст.  

Общината е със същата 

характеристика, но с по-лоши 

показатели. За разлика от по-

горните териториални равнища, 

както и от повечето общини в 

област Видин, повече от 

половината (54.4%) от 

населението на община 

Бойница е на възраст 65+ 

години. 

Изчерпан демографски потенциал на 

селата, които до неотдавна са били 

източник на миграция към градовете. 

Шест от осемте села на  

общината попадат в категорията 

,,много малки села‖ с население 

до 250 души, като във четири от 

тях населението е под 50 души.  

Общината е със същата 

характеристика, но с по-лоши 

показатели. 

Гъстотата на населението много 

слабо намалява през 2019 г. спрямо 

2011 г. както в страната, така и във 

всички региони за планиране от ниво 

2. 

Гъстотата на населението в 

община Бойница намалява с 

28.8% през 2019 г. спрямо 2011 г.  

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. Гъстотата на 

населението на община 

Бойница е 5.2 души/кв.км., 

което е около 12 пъти по-малко 

от средната гъстота на 

населението на страната (62.6 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

 

души/кв.км.). 

ПАЗАР НА ТРУДА 

Коефициентът на икономическа 

активност нараства. 

Отчетена е тенденцията за 

намаляване броя на заетите в 

местната икономика и 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. 

 

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 броя на заетите в 

местната икономика и 

намаляване на населението в 

трудоспособна възраст. 

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. 

 

Коефициентът на безработица 

намалява. 

Отбелязва спад по отношение на 

броя на регистрираните 

безработни лица. 

Общината е със същите 

характеристики, но с по-лоши 

показатели. Равнището на 

безработица в общината към 

31.12.2018 г. от 11.9% е по-

високо от това за страната 

(6.1%). 

ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ 

Общините в България са 

класифицирани като: силно 

урбанизирани (централни), средно 

урбанизирани (междинни) и слабо 

урбанизирани (периферни) – 

на малък град или село (rural), при 

която над 50% от населението е в 

населени места под 5 хил. жители 

или общината е с център град под 5 

хил. жители – 152 общини.  

Община Бойница е  определена 

като „слабо урбанизирана 

(периферна)―. 

 

Община Бойница попада в 

групата на слабо 

урбанизираните (периферни) 

общини. 

 

В Анализа на районите са 

определени агломерационни 

образувания по дадени критерии. 

Община Бойница не попада в 

агломерационен ареал. 

 

Община Бойница не попада в 

агломерационен ареал. 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

БВП и БВП на глава от населението 

нараства. 

На ниво „община― не се 

поддържа информация за БВП, но 

за област Видин показателите 

нарастват. 

Относителните дялове на 

основните икономически 

показатели за община Бойница, 

от тези за област Видин, ясно 

очертават тенденция на 

намаляваща значимост на 

общинската икономика за 

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. 
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Взаимовръзка 

 

анализирания период. 

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). 

Доминиращ на 100% дял на 

микропредприятията. 

 

На територията на общината 

няма малки, средни и големи 

предприятия. 

След 2013 г. се наблюдава 

сравнително постоянен темп на 

нарастване на разходите за 

придобиване на ДМА в 

предприятията от нефинансовия 

сектор. 

Най-значителен спад се 

наблюдава в показателите ,,заети 

лица‖, ,,разходи за 

възнаграждения‖ и ,,дълготрайни 

материални активи за текущата 

година‖. Инвестициите в ДМА 

през 2019 г. са с 58.2% по-малко 

спрямо 2014 г. 

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. 

На национално ниво, обемът на ПЧИ 

с натрупване, макар и бавно има явна 

тенденция на повишаване.  

За периода 2014-2019 г. на 

територията на общината не са 

реализирани преки чуждестранни 

инвестиции.  

Общината е с противоположна 

характеристика от тази на 

национално ниво. 

Запазват се различията между най-

високите средногодишни заплати в 

Югозападен регион и най-ниските в 

Северозападен регион. 

Средната брутна месечна заплата 

в община Бойница в частния и 

публичния сектор е почти два 

пъти по-малка спрямо средната за 

страната. 

 

По показателя Бойница е с едни 

от най-ниските стойности сред 

общините в  Северозападен 

регион и страната като цяло. 

Атрактивността на българския 

туризъм се формира от културно-

историческо наследство, природни 

ценности, разнообразни пейзажи, 

качествени услуги и добра 

свързаност/достъпност. 

Община Бойница притежава 

движими и недвижими културни 

ценности и природни дадености, 

които могат да се използват за 

развитие на туризма, които все 

още не са валоризирани. 

Включване на туристическите 

забележителности от община 

Бойница, след извършване на 

дейности по социализация, в 

туристически пакети, които  

включват обекти от ,,Район 

Дунав‖ и са свързани с 

движението на туристи по р. 

Дунав, както е посочено в 

Анализа на районите.  

СОЦИАЛНА СФЕРА 

Основен проблем в предучилищното 

и основното образование е 

недостатъчното 

финансиране, което възпрепятства 

привличането на млади 

преподаватели, 

обновяването на материалната база и 

оборудването на кабинетите и 

лабораториите за 

модерно и съответстващо на 

Затруднения по осигуряване на 

финансови ресурси за 

поддържане и обновяване на 

съществуващата инфраструктура 

на образованието. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 
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ПИРО 

Взаимовръзка 

 

равнището на технологиите 

обучение. 

Обхватът на деца в предучилищно 

образование е намалял до степен, че 

всяко пето дете не посещава детска 

градина. 

Местата в детските градини в 

община са достатъчни, за да 

обхванат всички деца. 

 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

 

Броят на учениците в страната 

намалява ежегодно с близо 1,5%. 

Закриват се училища, предимно в 

малките населени места.  

Броят на учениците намалява 

през годините. 

С Решение на общински съвет 

Бойница 31.08.2018 г. и 

последващо решение на 

министъра на образованието и 

науката, училището в с.Раброво е 

закрито. 

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%. 

Висок относителен дял на 

отпадналите от образователната 

система ученици. 

 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

 

Основните проблеми на 

сектор ,,здравеопазване‖ са свързани 

с необходимостта от подобряване на 

транспортната инфраструктура в 

отдалечените територии, подмяната и 

съвременното и пълноценно 

оборудване на подвижния състав и 

осигуряването на квалифициран 

медицински персонал. 

Качественото на здравното 

обслужване на населението на 

община Бойница е 

незадоволително. Затрудненията 

са свързани с недостиг на 

финансови средства, с 

осигуряване на кадрова 

обезпеченост с 

общопрактикуващи лекари, с 

незадоволително състояние на 

сградния фонд, със стара 

апаратура и др. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

 

Капацитетът на предоставяните 

услуги е недостатъчен за 

удовлетворяване на все по- 

нарастващите потребности, въпреки 

немалкия размер на средствата за 

предоставяне на социални услуги, 

включително и с европейско 

финансиране.  

Увеличава се броят и нуждите на 

възрастните хора – необходимост 

от разширяване на мрежата от 

специализирани заведения. 

Общината е със същата 

характеристика като 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. 

 

През последните години са вложени 

над 355 милиона лева и в момента 

страната 

В общината не се развива спортна 

дейност. В с.Бойница има 

изграден спортен комплекс с 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 
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разполага с добра база за подготовка 

на спортистите по повечето от 

спортовете. 

футболно игрище, писта и плувен 

басейн, които от години не се 

експлоатират и се рушат.  

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

По-ниската степен на изграденост на 

пътната мрежа от висок клас в 

северните, периферните и гранични 

части на страната ограничава 

възможностите за икономическо 

развитие на териториите, които са 

отдалечени от нея, понижава 

качеството на живота и 

инвестиционната им 

привлекателност. 

През територията на общината 

преминава само един път от 

Републиканската пътна мрежа – 

Път ІІІ-121 Иново – Градец – 

Периловец – Шишенци – 

Бойница – Кула. 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Бойница. 

 

Изградената жп мрежа в страната е в 

състояние да задоволи намаляващото 

търсене на транспортни услуги 

(особено пътнически), но 

експлоатационното ѝ състояние е 

незадоволително, поради просрочени 

ремонти. 

Община Бойница няма изградена 

железопътна инфраструктура. 

Най-близкия железопътен възел 

от националната жп мрежа е гр. 

Видин. 

 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

 

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. 

Не е развита на територията на 

община Бойница. 

 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Бойница. 

 

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. 

В селата Бойница и Раброво са 

изградени и работят три 

фотоволтаични електро централи 

за производство на енергия от 

възобновяеми източници. 

Обектите са присъединени към 

електроразпределителната мрежа 

на „ЧЕЗ Разпределение България‖ 

АД. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

 

България е сред страните в ЕС с 

много добри позиции в областта на 

свръх високоскоростния 

широколентов достъп и има добра 

основа за предстоящото широко 

разгръщане на мрежите за този 

На територията на общината няма 

изградена мрежа за фиксиран 

високоскоростен интернет. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

 

достъп. 

Изключително високо ниво на загуби 

на вода (средно около 60%) 

 

Основен проблем във 

водоснабдяването в Община 

Бойница е прогресивната 

амортизация на уличните 

водопроводни мрежи и сградните 

водопроводни отклонения, която 

обуславя високи нива на загубите 

на вода – средно за Общината 

около 62%. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

 

Процесът на отвеждане и 

пречистване на отпадъчните води 

изостава. Въпреки два пъти 

увеличения брой ПСОВ за периода 

2013-2018 г., съществуват цели 

области, където практически липсва 

пречистване на отпадъчните води 

(Видин). 

В населените места от общината 

няма съществуващи 

канализационни мрежи и 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води. 

 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Бойница. 

 

Често срещан е проблема с „режим 

на водоснабдяване―, който силно 

влошава качеството на живот на 

населението. 

В община Бойница няма населени 

места с режим на 

водоснабдяване.  

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

 

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 Бойница се 

характеризира с нисък потенциал 

на замърсяване - климатични 

условия не благоприятстват 

събиране на атмосферни 

замърсители в приземния 

въздушен слой. На територията 

на общината няма предприятия, 

от чиято производствена дейност 

да се емитират вредности в 

атмосферата. битовото отопление 

е определящ фактор за 

замърсяването на атмосферния 

въздух. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното 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. 

Делът на обслуженото население от 

системи за организирано 

сметосъбиране във всички региони се 

увеличава. Общо 20 области са 

достигнали 100% обслужено 

население от системи за 

Община Бойница сама 

организира  събирането, 

транспортирането, 

оползотворяването или 

обезвреждането на отпадъците, 

произвеждани в населените 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Бойница. 
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

 

организирано сметосъбиране. места, като сметопочиства и 

сметоизвозва всички отпадъци от 

територията на община Бойница 

до „Регионално депо за битови 

отпадъци – Видин‖. 

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. 

Нереализирани инфраструктурни 

проекти по линия на ЕСИФ за 

периода 2014-2020 г. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от 

националното ниво. 

 

Силна зависимост от европейските 

фондове и помощи. 

Липса на собствен финансов 

ресурс за осъществяване на по-

големи инфраструктурни 

проекти. 

Изводите, направени в Анализа 

на районите, са валидни и за 

община Бойница. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН В АНАЛИЗА НА РАЙОНИТЕ 

Развитие 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 ниско образовано 

население и най-малко население с 

висше образование. Конкретните 

предложения са свързани с 

изграждане инфраструктурата на 

бизнес зона „Тележене― на гр. Ловеч 

и разширяване и инфраструктурно 

осигуряване на Северната 

промишлена зона Видин. Районът, 

който има значителен потенциал за 

развитие на туризма извежда на 

първо място проекта за туристически 

маршрут „Виа Траяна Балканика―, 

Всички предложения са отчетени 

при изготвянето на ПИРО 

Бойница. 

 

Не е приложимо  
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Заключения от Анализа на 

районите 

Заключения от социално-

икономическия анализа на 

ПИРО 

Взаимовръзка 

 

който обвързва няколко общини, и 

изграждане на спортно-туристически 

комплекс „Берковски балкан― заедно 

с довеждащата инфраструктура. 

Изграждане на три тунела под Стара 

планина (Петрохан, Беклемето и 

Шипка). 

Всички предложения са отчетени 

при изготвянето на ПИРО 

Бойница. 

Не е приложимо  

Грижата за възрастното население 

логично е изведена като приоритет за 

Северозападния, Северен Централен 

и Югозападния район, но тази тема 

присъства и в останалите райони, 

поради концентрацията на население 

на възраст повече от 65 години в 

националната периферия 

Всички предложения са отчетени 

при изготвянето на ПИРО 

Бойница. 

Не е приложимо  

В Северозападен регион се 

предвижда реализиране на 

интегрирани териториални проекти 

за превенция на наводненията от 

реки и водни съоръжения и защита 

на населението. 

Всички предложения са отчетени 

при изготвянето на ПИРО 

Бойница. 

Не е приложимо  
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Част II. Цели и приоритети за развитие на община Бойница за 

периода 2021-2027 

Структурата на стратегическата част на ПИРО Бойница съответства на 

изискванията на „Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за 

периода 2021-2027 г.― на МРРБ и на постановките на Закона за регионалното развитие и 

Правилника за неговото прилагане за съдържанието на плановете за интегрирано развитие 

на общините, както и на основните законови актове в сферите на устройство на 

територията, опазване на околната среда, културното наследство и др.  

Стратегическата рамка е съобразена и е в съответствие с целите и стратегиите на 

Националната програма за развитие: България 2030, Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г., Работният проект на 

ИТСР за развитие на СЗР, национални и регионални секторни стратегии и планове, както 

и целите на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие в периода 2021–2027 г. 

и постановките на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Дунавския район. 

Предложената стратегия за развитие на общината има за задача да определи 

стратегическата рамка от политики и мерки и да фокусира необходимите интервенции, 

като създаде възможности Бойница да преодолее значителния демографския и 

икономически упадък. Тези политики и мерки са насочени към осигуряване на 

необходимото въздействие за подобряване и изявяване на местните потенциали, 

съживяване на общинската икономика и преодоляване на острите социални проблеми.  

Стратегическата рамка на община Бойница се базира на: 

 изготвения социално-икономически и SWOT анализ;  

 проведеното анкетно проучване сред местните жители за целите на 

разработване на ПИРО 2021-2027 г.; 

 успешните начинания на ОПР Бойница за периода 2014-2020 г. като насочва 

усилията и ресурсите в посока към надграждане на успешните инициативи и 

преодоляване на негативните тенденции в социално-икономическото, 

културното и пространственото развитие на общината; 

 основните изводи на Междинната оценка на изпълнението на ОПР на Бойница 

за периода 2014-2020 г.; 
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 предвижданията на обнародвания през 2018 г. Общ устройствен план на 

община Бойница.  

Изготвянето на стратегическата част на ПИРО Бойница е хармонизирано със 

следните принципи за стратегическо планиране на местното развитие:  

 отчитане на ситуационната характеристика и оценка, свързани с формулиране 

на изводи и проблеми в резултат от социално-икономическия анализ на 

състоянието и потенциалите на община Бойница;  

 формулиране на реалистични цели и необходими действия за прилагане на 

интегрирани териториални инвестиции и определяне на водещите функции и 

необходимостта от последваща реализация на проекти и програми за развитие и 

обновяване на физическата среда;  

 интегриране на всички възможни ресурси (финансови, човешки и др.) за 

реализация на проектите и програмите – предмет на ПИРО Бойница, при 

отчитане интересите на всички заинтересовани страни;  

 постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др. 

инструменти (документи със стратегически и планов характер, конкретни 

проекти и др.), водещи до развитие, както на отделните зони на въздействие, 

така и на цялата територия на община Бойница;   

 информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

местно развитие;  

 съответствие с правилата за прилагане на структурните инструменти в областта 

на регионалната политика на ЕС;  

 съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други 

публични източници;  

 отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира ПИРО. 

 партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите 

намерения.  
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Структурата на стратегическата част обединява визията за развитие на общината до 

2027 г., три стратегически цели, четири приоритетни области, специфични цели към всеки 

един от приоритетите и необходимите конкретни мерки, дейности и инициативи, за 

постигането им. 

Фигура № 20: Стратегическа рамка на ПИРО Бойница за периода 2021-2027 г.  

 

2.1. Визия  

В тълкувателно отношение Визията се разглежда като предизвикателна 

формулировка, кратко формулирано послание за нещо желано, което си представяме и 

което искаме да се случи. В съдържателно отношение Визията за общината е трайната 

представа за качествените ѝ характеристики, за нейния облик, който искаме тя да 

притежава през следващите години. Другото принципно изискване е Визията да не се 

променя често. Тя е с по-дългосрочен характер от 7 годишните периоди, за които се 

изработват общинските планови документи. 

В общинския план за развитие на община Бойница за периода 2014-2020 г. 

формулираната Визия за общината отговаря на изискването за „трайна представа‖, поради 

което тя търпи незначителни корекции и е следната: 

Визия

Стратегически 
цели - 3 бр.

Приоритети за 
развитие - 4 бр. 

Специфични цели - 12 бр.  

Мерки - 20 бр. и съставни на тях 
дейности и проекти 
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„Община Бойница – територия с подобрено качество на живота, съхраняваща 

и ефективно използваща своя потенциал за преодоляване на същественото социално-

икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми“.  

Извършените корекции, спрямо ОПР 2014-2020 г., са в следствие на обществена 

дискусия със заинтересованите страни и резултатите от допитването до населението и 

цялата местна общественост. Приетата визия, представлява желаното и постижимо 

състояние на община Бойница към 2027 г. и определя насоката за структуриране на 

стратегическата част на плана и рамката за неговото изпълнение.  

2.2. Стратегически цели 

Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване 

конкретната специфика на община Бойница. Те са съобразени с предназначението на 

ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната 

общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. 

Ключовите проблеми и нужди на развитието в община Бойница, като значителното 

изоставане на общината в икономически и социален план, значителните демографски 

проблеми, инфраструктурите дефицити и липсата на достатъчно собствен потенциал за 

обръщане на негативните тенденции и реализиране на ускорен догонващ растеж, поставят 

общината в силна зависимост от реализираните външни намеси и подкрепа от страна на 

държавата и по линия на Кохезионната политика и фондовете на ЕС. 

Стратегически цели на ПИРО Бойница са следните:  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: СЪЖИВЕНА ИКОНОМИКА 

Основната потребност на община Бойница е от работещи конкурентноспособни 

МСП. Развитието на промишлени производства на територията на общината е 

необходимост, тъй като ще осигури по-висока добавена стойност, по-високи доходи и 

нови работни места. Към настоящия момент развитието на земеделието не може да 

осигури тези резултати. Нещо повече, на основа на пазарните отношения са настъпили 

видими деформации в развитието на сектора, които само задълбочават негативните 

тенденции. Целта е насочена към създаване на предпоставки за превръщане на община 

Бойница в перспективен район за развитие на земеделието, с възможност за кръгова 

икономика и развитие на хранително-вкусовата промишленост и търговията. 
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Към настоящият момент, безспорно, най-значимият ресурс на общината е 

плодородната земя. Ползването й през последните десетилетия се е „деформирало― към 

слети култури, почти заличавайки зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и 

животновъдство. А именно в тези сфери се съдържа огромен потенциал – както за 

увеличено и диверсифицирано производство, така и за осезателен сектор на трудова 

заетост, макар и сезонна. Нещо повече, успешното развитие на сектора би могло да 

стимулира изграждането на преработвателни мощности. Създаването на модерно 

високоефективно земеделие в Община Бойница, обаче налага използването на нови 

организационни практики, свързани с модернизирането на съществуващия машинен парк, 

използване на висококачествени сортове и породи, окрупняване на земеделски стопанства, 

нови видове торове и квалифицирани кадри, които умеят да управляват аграрните 

процеси. Земеделието трябва да се превърне от поминък за лично потребление и 

биологично оцеляване в доходен бизнес.  

Община Бойница разполага с все още непопулярно културно-историческо 

наследство, което е време да стане разпознаваемо и да бъде в основата на създаването на 

местен културно-туристически продукт с приоритетна насоченост към формите на еко- и 

селски туризъм. След извършване на необходимите дейности по социализация, този 

продукт може да бъде включен в туристически пакети, които  включват обекти от ,,Район 

Дунав‖ и са свързани с движението на туристи по р. Дунав. Необходимостта от 

включването на този силно недоизползван потенциал в общинския растеж е важна задача 

на новото развитие.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЗАПАЗВАНЕ, ГРИЖА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ 

Целта е насочена към подобряване качеството и стандарта на живот, насърчаване 

на образованието и социалното включване. Фокусирането на политики, дейности и мерки 

за изпълнението на тази цел се обосновава с необходимостта от решаване на 

констатираните, продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното 

развитие, които поставят община Бойница в изключително неблагоприятна позиция в 

сравнение с останалите общини в страната.  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, КЛИМАТА И  

БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

Тази цел е третата стратегическа опора на ПИРО Бойница в триадата „икономика – 

хора – инфраструктура и среда―. Доброто състояние на околната среда и разумното 

съобразяване с климатичните промени е задължително условие за пълноценно социално и 

икономическо развитие. Фундаменталният, интегрален характер на тази цел означава, че 

приложените за нея ресурси са насочени към всички приоритетни направления. Важен 

аспект представлява управлението на водните ресурси, развитието на селското и горското 

стопанства, туризма, развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и 

инвестиционна привлекателност. Тази цел е обърната и към благоустрояването на 

жизнената среда, което е свързано с развитие на инфраструктурите за свързаност и 

достъпност на териториите; качеството на въздуха и други мерки, инициативи и 

конкретни проекти в тази сфера на дейности. Целта е насочена също към 

пространственото развитие на общината. Балансираната пространствено-функционална 

структура изисква доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и 

съоръжения на техническите инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, 

насочени към тяхната по-добра свързаност и достъпност. 

2.3. Приоритети и мерки за развитие 

Четирите приоритетни направления представляват областите за действие, където се 

концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен 

период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и 

подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една 

цел. Те са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, разкриващи 

какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са отворени и следва да 

се конкретизират с допълнителни проекти през целия програмен период (2021-2027 г.). В 

този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в 

Програмата за реализация на ПИРО. Тук се насочват и всички останали инициативи в 

общината до 2027 г. На тази основа са дефинирани четири приоритета: 

 Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика на основата на наличния потенциал; 

 Приоритет 2: Подобряване на средата за живот и бизнес в общината; 
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 Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси; 

 Приоритет 4: Добро управление в услуга на населението и устойчивото 

местно развитие. 

Кумулативно изпълнението на приоритетите ще доведе до разностранни 

положителни ефекти.  От една страна ще се подобри качеството на бизнес и жизнената 

среда чрез изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура и съхраняване 

чистотата на околната среда. От друга страна ще се осигури подкрепяща среда и достоен 

живот на жителите на общината чрез инвестиции в образование, култура и социални 

дейности.  Ефектите, които се търсят са свързани със задържане на малкото останали 

млади хора, задържане на работещите и привличане на нови предприемачи в земеделски и 

неземеделски бизнес, връщане на достойнството на хората в неравностойно положение.  

 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика на основата на наличния потенциал 

Първият приоритет е насочен към развитие на земеделието и горското стопанства, 

и свързаната с тях преработваща промишленост. Необходимо е постигане на иновативно, 

ефективно използване на ресурсите и конкурентоспособно производство. Приоритетни ще 

бъдат инвестициите в производството на плодове, зеленчуци, както и в животновъдството 

и биологичното производство, в които общината има традиции и потенциал. В приоритета 

специално внимание е обърнато и на възможностите за насърчаване и развитие на туризма.  

Реализацията ще се осъществява посредством активизиране на инвестиционния 

процес, насочен към модернизиране и създаване на нови производствени структури - 

фермерски стопанства и преработватели на селскостопанска продукция, както и 

внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща 

инфраструктура. Усилията ще бъдат фокусирани върху повишаване на предприемаческата 

активност на местно ниво за създаване на нови микро, малки и средни предприятия от 

една страна, както и реализиране на дейности, свързани с привличането на нови външни 

инвестиции (местни и чуждестранни). По този начин създаването/привличането на нови 

предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост, 

увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната 

мотивация да останат в общината. 

С изпълнението на приоритета се цели да се постигне: 
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Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделското 

производство и горското стопанство.  

Специфична цел 1.2: Повишаване на привлекателността на общината като място 

за инвестиции и развитие на бизнес, с акцент върху преработвателната промишленост. 

Специфична цел 1.3: Повишаване на предприемаческата активност на местно 

ниво. 

Специфична цел 1.4: Създаване на предпоставки за развитие на туристическия 

отрасъл на територията на общината. 

 

Мярка 1.1. Развитие на земеделието и горското стопанство при устойчиво 

управление на природните ресурси 

Реализирането на мярката ще доведе до подобряване конкурентоспособността на 

земеделието и горското стопанство, като същевременно ще гарантира повишаването на 

степента на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси. Приоритетните 

дейности са насочени към структурното балансиране на земеделския отрасъл, 

преодоляването на технологичното изоставане, повишаване общата производителност, 

подобряването и опазването на околната среда.  

Обхватът на дейностите/ проектите за подкрепа включва: 

Земеделие: 

 модернизиране и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в 

отрасъла;  

 стимулиране на инвестициите за модернизация и технологии за прецизно 

земеделие, които са от съществено значение за подобряването на ефективността 

на производството в сектора и за повишаване на неговия потенциал за по-

екологично и с по-малко ресурси производство на храни, както и за развитие на 

веригата за създаване на стойност;  

 насърчаване развитието на биологичното земеделие;  

 подобряване на професионалната квалификация и информираност на 

земеделските производители;  

 проучване на възможностите за изграждане на хидромелиоративна 

инфраструктура в землищата на с.Бойница и с.Раброво;  
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 подготовка на квалифицирана работна ръка за аграрния сектор;  

 насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и 

услуги, свързани с климата.  

 насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците 

във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни. 

Горско стопанство: 

 лесовъдски, агротехнически и биологични мероприятия, осигуряващи 

предпазване, ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на 

вредители, болести и други повреди, пречещи на развитието на флората и 

фауната; 

 система от мероприятия и мерки за запазване на горските екосистеми при 

обогатяване на тяхното значение в екологичен, социален и икономически 

аспект за подобряване живота на хората и професионално управление на горите; 

 залесяване на изоставени и ерозирали земи, осигуряване на съвременно 

оборудване и технологии за залесяване и сеч;  

 развитие на производството от горскоплодни насаждения;   

 развитие на производството на ценни дървесни видове. 

 

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и развитие на 

икономически дейности в нови МСП 

Обхватът на дейностите, адресиращи този мярка, включва:  

 подкрепа за създаване на нови микро и малки фирми на територията на община 

Бойница;  

 подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански производители;  

 създаване на нова предприемаческа култура;  

 насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, 

включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с 

увреждания и лица от групи в неравностойно положение.  

 

Мярка 1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработваща 

промишленост и други стопански дейности 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

| Част II. Цели и приоритети за развитие на община Бойница за периода 2021-2027 160 

 

Един от основните дефицити на община Бойница е липсата на инвестиции, в т.ч. 

чуждестранни. Съществува дълготрайна тенденция Бойница да бъде на едно от 

последните места по привлечени местни инвестиции, сред общините в страната. За 

изминалия програмен период на територията ѝ не са реализирани чуждестранни 

инвестиции. Процесът на привличане на нови инвестиции и развитие на 

предприемачество трябва да бъде насочен основно към инвестиции в преработваща 

промишленост, обслужваща земеделието (ХВП) и ВЕИ.  

 Обхватът на дейностите, адресиращи тази мярка, включва:  

 разработване на система от преференции за развитие на нов бизнес на 

територията на общината, при разкриването на определен брой работни места;  

 подкрепа на бизнес инициативите на стопанските субекти и потенциални 

инвеститори;  

 съдействие при административните процедури и стриктно спазване на 

минимални срокове за издаване на документи;  

 предоставяне на свободни терени (например бившите селскостопански дворове) 

за инвестиционни проекти при преференциални условия, с ангажимент за 

разкриване на работни места;  

 разработване на „бизнес профил на община Бойница‖, съдържащ подробна и 

актуална информация, насочена към потенциалните инвеститори; 

 провеждане на кампании за промоции и реклама на възможностите за бизнес в 

Община Бойница. 

 

Мярка 1.4. Създаване на предпоставки за развитие на туристическия отрасъл на 

територията на общината  

Природните ресурси и културното наследство са важна част от специфичния 

потенциал на община Бойница. Неговите възможности не са усвоени и включени в 

производство на добавена стойност и генериране на нови работни места. Необходими са 

значителни усилия и реализиране на мерки и успешни практики за устойчиво развитие и 

усвояване на природния и специфичен културно-исторически потенциал на общината. 

Усилията следва да бъдат насочени към включване на забележителности от територията 
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на общината в регионални туристически пакети, които да стимулират регионалния 

икономически растеж и заетост. Обхватът на дейностите, адресиращи тази мярка, включва:  

 маркетингово представяне на общината като средище на природни дадености и 

културно-историческо наследство;  

 включване на туристическите забележителности от община Бойница, след 

извършване на дейности по социализация, в туристически пакети, които  

включват обекти от ,,Район Дунав‖ и са свързани с движението на туристи по р. 

Дунав. 

Обектите от ,,Район Дунав‖ имат всички шансове да се превърнат в нова българска 

туристическа дестинация. За тази цел, освен подкрепа на туристическата инфраструктура 

особено важна е държавната подкрепа в рекламата. Местните организации, в т.ч. община 

Бойница нямат финансови и материални ресурси да представят региона, така че той не 

може да се рекламира сам на национално и международно ниво. При липса на масирана 

реклама и промоция на национално ниво, усилията на местните собственици на отделни 

туристически обекти не водят до пазарен и познавателен успех. 

  

Приоритет 2: Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

Приоритетът е насочен към поддържането и изграждането на местната 

инфраструктура, обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и 

опазването на местното културно и природно наследство - създаване, подобряване и 

разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, въвеждане и използване на 

възобновяеми енергийни източници; енергийна ефективност, инфраструктура за отдих, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и селския 

ландшафт и др. 

Общинската инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса 

и икономическото приобщаване на цялата територия. Обновяването и доизграждането на 

местната инфраструктура е източник за създаване на нови работни места.  

Приоритет 2 е директно насочен към подобряването на жизнената и бизнес среда. 

Следваният  подход включва два основни компонента: 

 Качествената жизнена среда – посредством интервенции в техническа 

инфраструктура. 
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 Околната среда – посредством интервенции за опазване на водата, земята и 

горския фонд, благоустрояване на зелените публични пространства,  превенция 

на риска и др.  

С изпълнението на приоритета се цели да се постигне: 

Специфична цел 2.1: Обновяване и подобряване на техническата 

инфраструктурата, обслужваща населението и бизнеса на общината. 

Специфична цел 2.2: Разширение и модернизация на инфраструктурата, 

осигуряваща чиста и здравословна околна среда. 

Специфична цел 2.3: Създаване на условия за спортуване и обогатяване на 

културния живот. 

Специфична цел 2.4: Повишаване привлекателността на местните 

забележителности.  

 

Мярка 2.1. Подобряване на мобилността и свързаността с областния център и 

съседните общини 

Реконструкцията и модернизацията на транспортната инфраструктура включва 

пътища, осигуряващи достъп до европейските транспортни коридори, пътища, 

осигуряващи вътрешно-общинските връзки, създаване на ефективна организация на 

пътното движение, инвестиране в трайно подобряване на експлоатационното състояние на 

общинските пътища. Тази инфраструктура, от една страна създава икономически стимули 

в общината, а от друга хомогенизира пространственото й развитие.   

Нормалното стопанско ползване на земеделските земи и горите, от своя страна 

изисква развита и добре поддържана мрежа от полски и горски пътища. Залагането на тази 

проектна линия в ПИРО Бойница е мотивирано не толкова с екологични, колкото със 

стопански съображения. 

За изпълнение на мярката са предвидени проекти за: 

 рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІІ клас;  

 рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа;  

 изграждане и поддръжка на полски и горски пътища. 

 

Мярка 2.2. Благоустрояване на физическата среда  

За изпълнение на мярката са предвидени дейности/проекти за: 
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 реконструкция на уличните мрежи в селата Бойница, Раброво, Шишенци и 

Бориловец,  включително въвеждане на енергоефективно осветление; 

 Облагородяване на площада в с.Раброво; 

 Изграждане на нови детски и спортни площадки в селата Бойница и Раброво.  

 

Мярка 2.3. Повишаване на енергийна ефективност на административни и жилищни 

сгради   

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 прилагане на мерки за енергийна ефективност на новото крило на сградата на 

общинска администрация Бойница; 

 прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на кметство Раброво; 

 прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1 и №2 

с.Бойница;  

 прилагане на мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни 

сгради на територията на селата Бойница и Раброво; 

 подобряване на отоплението на частните жилища със замяна на печките на 

твърди горива. 

 

Мярка 2.4. Реконструкция на ВиК мрежа 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 реконструкция на външен водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Каниц – 

1,7км ф125мм АЦ тръби; 

 реконструкция на външен водопровод от каптажи „Раброво― до черпателен 

резервоар на ПС „Раброво―; 

 подмяна и реконструкция на улични водопроводни мрежи в населените места.  

 

Мярка 2.5. Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 реконструкция на язовир „Нишор‖ с.Бойница; 

 укрепване на свлачищни терени и възстановяване на засегнатата 

инфраструктура; 
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 почистване и поддържане на речните корита и дерета; 

 залесяване на ерозирано опасни неземеделски земи в община Бойница; 

 подобряване на превантивните дейности за борба с горски пожари. 

 

Мярка 2.6. Осигуряване на условия и инфраструктура за развитие на спорта и 

културните дейности 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 реконструкция на спортния комплекс в с.Бойница и изграждане на Закрито 

стрелбище;  

 съхраняване на народните традиции и празници;  

 подобряване на материално-техническата база на читалищата, включително 

прилагане на мерки за ЕЕ;  

 ремонт на църквите в селата Бойница и Бориловец;  

 дейности по социализация на местните забележителности. 

 

Мярка 2.7. Инвестиционна обезпеченост на проектните инициативи  

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности: 

 разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност. 

 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси 

Приоритет 3 визира един много важен аспект на политиката на сближаване, а 

именно социалното сближаване, което е пряк резултат от развитието на територията и се 

изразява в развитие на човешкия капитал – образованост, социално включване, заетост.  

Формулирането на приоритета се обосновава с необходимостта от решаване на 

констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие, които 

поставят Бойница в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини в страната. 

Тези проблеми са свързани с:  

 негативното демографско развитие и свързаният с това процес на обезлюдяване 

на територията;  

 влошените характеристики на населението – възрастова и образователна 

структура;  
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 неблагоприятните характеристики на пазара на труда по отношение качествата 

на работната сила, високото равнище на безработица и др.;  

 степента на развитост на социалната инфраструктура и възможностите за 

задоволяване на социалните потребности на населението. 

Приоритетните дейности са ориентирани към разширяване на достъпа до 

качествено образование; създаване на условия за качествена заетост, гарантираща 

социално включване; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и 

здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на 

социалното включване. 

Изпълнението на приоритета ще доведе до постигане на следните средносрочни 

специфични цели:  

Специфична цел 3.1: Осигуряване на качествено и достъпно образование; 

Специфична цел 3.2: Осигуряване на достоен живот и социално включване на 

хората в неравностойно положение. 

 

Мярка 3.1. Подобряване на  образователната и здравната инфраструктура  

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на 

МТД на училищната сграда в с.Бойница;  

 рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на 

МТД на сградата на детската градина в с.Бойница; 

 рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на 

МТД на сградата на здравната служба в с.Бойница. 

 

Мярка 3.2. Изграждане и развитие на подкрепяща среда за включващо образование 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 образователна интеграция на изолирани групи от населението; 

 работа с родители на ученици от ромски произход; 

 повишаване на квалификацията на учители за работа с деца в неравностойно 

положение и в мултиетническа среда. 
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Мярка 3.3. Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща социалното 

включване 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 преустройство на 1 етаж от жилищен блок №1 за ЦНСТ. 

 

Мярка 3.4. Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за социално включване 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 обучение на персонал за предоставяне на почасови услуги в домашна среда. 

 продължаване предоставянето на  услуги в подкрепа за достоен живот в 

общността. 

 продължаване предоставянето на  услугите "Обществена трапезария" и 

"Домашен социален патронаж". 

 

Мярка 3.5. Осигуряване на заетост 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 изпълнение на проекти за временна заетост на безработното население. 

 

Приоритет 4: Добро управление в услуга на населението и устойчивото местно 

развитие 

Подобряването на институционалния капацитет и достъпът до ефективни публични 

услуги са необходими условия за създаването на благоприятна социална и бизнес среда. 

За постигане на оптимално добро управление и развитие на общината, в рамките на 

приоритета ще се предприемат действия за подобряване на процеса на стратегическо 

планиране и подготовка и управление на проекти, контрол и мониторинг на местно ниво, 

както и за предоставяне на пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса.  

Предвидени са дейности насочени към насърчаване на публично-частното 

партньорство за реализация на стратегии за местно развитие - улесняване на изпълнението 

на интегрирани стратегии за местно развитие с формирането на местни инициативни 

групи. Основен резултат от дейността на местните инициативни групи ще бъде 

реализацията на стратегии за местно развитие, чрез мобилизиране на икономическия, 

социален и екологичен потенциал на територията, като се насърчават всички форми на 

между териториално или транснационално сътрудничество. Община Бойница също така е 
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избираема територия за участие и реализиране на проекти по програмите за 

трансгранично сътрудничество (България-Сърбия и Румъния-България). В тази връзка в 

приоритета са планирани дейности насочени към оползотворяване на възможностите за 

развитие на трансграничното сътрудничество и постигане на взаимноизгодно интегрирано 

икономическо, социално и териториално развитие на съседни териториални общности от 

двете страни на границата. 

Изпълнението на приоритета ще доведе до постигане на следните средносрочни 

специфични цели:  

Специфична цел 4.1: Повишаване на качеството на предоставяните общински 

услуги; 

Специфична цел 4.2: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики за местно развитие. 

 

Мярка 4.1. Подобряване ефективността на процесите в общинската администрация 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 извършване на функционален анализ на общинската администрация, 

включително изпълнение на препоръките;  

 въвеждане на електронни услуги - закупуване на нова софтуерна система за 

електронизация и синхронизиране на процесите в администрацията; 

електронизация на административното обслужване по кметствата, обединяване 

на деловодните записи и касови операции с общинския център; цифровизация 

на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни; 

въвеждане на възможност за проверка на дължими местни данъци и такси по 

интернет; въвеждане на възможност за плащане на задължения по местни 

данъци и такси чрез интернет и др. 

 

Мярка 4.2. Прилагане на интегриран подход в планирането на социално-

икономическото развитие и устройството на територията 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 изработване на подробни устройствени планове;  

 актуване на всички имоти общинска собственост в землища с влязъл в сила нов 

кадастрален план. 
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Мярка 4.3. Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на 

политики за местно развитие 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 повишаване капацитета на общинската администрация и подобряване на 

професионалната компетентност на служителите, в т.ч. участие в обучения, 

семинари, конференции, пътувания с учебна цел, съвместни срещи и др.; 

 повишаване на институционалния капацитет и ефективността от действията на 

общинската администрация за развитие на уменията за управление на проекти и 

усвояване на средства от Европейските фондове;  

 изграждане на междуобщински партньорства за решаване на общи проблеми, в 

т.ч. създаване на МИГ;  

 обмяна на опит и добри практики с други административни структури. 

 извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението на ПИРО. 

 разработване на концепции за ИТИ с общини от СЗР.  

 

Мярка 4.4. Международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи 

проблеми 

За изпълнение на мярката са предвидени следните дейности/проекти: 

 изграждане на международни сътрудничества и партньорства за решаване на 

общи проблеми, в т.ч. за: 

o мобилните здравни и социални услуги;  

o иновативни младежките дейности;  

o организиране на съвместни културни празници; 

o превенция на риска от природни бедствия;   

o съвместни туристически продукти.  
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Част III. 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 

3.1. Основание за изготвяне 

Настоящата комуникационна стратегия е изготвена във връзка с разработването на 

ПИРО Бойница за периода 2021-2027 г. и изискванията, заложени в Методическите 

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

периода 2021-2027 г. 

3.2. Същност, цел и обхват  

Комуникационната стратегия като управленска категория включва всички 

инструменти и процеси, които помагат да се достави правилното послание към точните 

хора по максимално ефективен начин. Съставни части на всяка комуникационна стратегия 

са: целева аудитория; цел на комуникационната стратегия; комуникационно послание; 

принципи на стратегията; форми и канали на комуникация. 

Целева аудитория на Комуникационната стратегия е населението на община 

Бойница. Комуникационната стратегия трябва да повиши информираността на целевата 

аудитория за визията, целите, приоритетите и мерките на Плана за интегрирано развитие 

на община Бойница за периода 2021-2027 г. 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Бойница при разработването, приемането и 

изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г.  

Комуникационната стратегия се разработва в помощ на развитието и поддържането 

на ефективни взаимоотношения с местното население, бизнеса, който развива своята 

дейност на територията на общината и представителите на образователни, социални и 

културни институции. Комуникационното послание е, че ПИРО се разработва в интерес 

на всички групи от населението, за да се превърне община Бойница в територия с 
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подобрено качество на живота, съхраняваща и ефективно използваща своя потенциал за 

преодоляване на същественото социално-икономическо изоставане и сериозните 

структурни и демографски проблеми.  

Основните принципи на комуникационната стратегия са: публичност и създаване 

на условия за провеждане на дебат; предоставяне на балансирана и обективна информация 

на целевата аудитория; осигуряване на възможност заинтересованите страни да изразяват 

своите очаквания и предложения; защита на обществения интерес; изграждане на 

съпричастност в населението и структурите на гражданското общество към проблемите на 

общината и мотивирането им за участие в нейното управление; прозрачност и 

информираност; ефективност на дейностите по стратегията. 

Форми на комуникация при осъществяване на комуникационната стратегия са 

публични дискусии, презентации, печатни материали, а основни комуникационни канали 

са интернет страницата на общината и регионалните медии. 

Съгласно ЗРР, основни принципи, на които се основава провеждането на 

държавната политика за регионално развитие, са принципите на партньорство, публичност 

и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, програмирането, 

финансирането, наблюдението и оценката за изпълнение на плановите документи. В 

съответствие със закона, основен принцип при разработването на ПИРО Бойница 2021-

2027 г. е принципът на партньорство, а чрез осигурената информация и публичност се 

гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа. В съответствие с нормативните 

постановки ПИРО Бойница 2021-2027 г. се разработва, обсъжда и съгласува със 

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

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

развитието на общината. Главната цел на действията за прилагане на принципа на 

партньорството е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни 

и участниците в процеса на изработването и изпълнението на ПИРО за очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на неговата реализация. 

Реалното участие на всички заинтересовани страни във всички етапи на 

разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализация на ПИРО Бойница се 

препоръчва като задължително условие за успешната му реализация, защото: 
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 партньорите могат да имат важни знания в определена икономическа и 

социална сфера на развитие, която може да бъде слабо позната на общинските 

служители, които не са се сблъсквали често с конкретните проблеми; 

 партньорите контролират капитала и човешките ресурси; 

 партньорите са заинтересовани от развитието на своята община, защото 

икономическият растеж в общината означава и увеличение на техните доходи; 

 участието на партньорите при подготовката, съгласуването, обсъждането и 

контрола на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност 

и реалистичност на ПИРО; 

 чрез участието на партньорите, ПИРО се обогатява, както с друга гледна точка, 

освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, 

които се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в 

управлението на общината. 

Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде възможност в 

процеса на изпълнение да се постигне по-голяма икономическа целесъобразност и да се 

укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства.  

3.3. Изпълнение на комуникационната стратегия 

Планът за интегрирано развитие на община Бойница се разработи чрез прилагане 

на принципа на партньорство. Даде се възможност за изразяване на мнения и представяне 

на предложения, както чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг 

участници, така и чрез провеждане на целево анкетно проучване. Обменът на мнения и 

информация се допълни, чрез вземане на интервюта, допитвания и отзиви от 

представители на общинската администрация, кметски наместници в населените места в 

общината, общински съветници, представители на образователни, социални и културни 

институции. 

Спазването на принципите на партньорство и осигуряване на информация и 

публичност се осъществи  чрез следните конкретни действия: 

 представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на ПИРО за 

периода до 2027 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение 

определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и 
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очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, в областта на 

човешките ресурси, на инфраструктурата и околната среда; 

 разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори и 

гражданското общество, за осигуряване висока ефективност при изпълнението 

на ПИРО; 

 разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране за 

развитието на общината, за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; 

 привличане вниманието на заинтересованите страни за формиране на позитивно 

обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и 

подкрепата на ръководството на общината за реализация на ПИРО. 

Основната цел на прилагането на принципите на информираност и публичност във 

връзка с ПИРО е да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността 

относно предвижданите мерки за местно развитие.  

В началния етап на разработване на плана обществеността беше приканена да 

споделя предложения за разработването на ПИРО, чрез провеждане на целево анкетно 

проучване. За целта на сайта на общината бяха публикувани съответни съобщения, 

информиращи обществеността за стартирането на процеса на планиране, анкетна карта за 

предварително проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни 

проблеми и проблемите на човешките ресурси в общината и за нагласите на жителите на 

общината за визията, основните цели и приоритетите на ПИРО. Заинтересованите страни 

имаха възможност да представят конкретни проектни идеи за развитие на населените 

места и общината като цяло. Предложенията на обществеността бяха взети под внимание 

при разработване на Програмата за реализация на ПИРО (обобщени резултати от 

проведеното анкетно проучване, в т.ч. предложени проектни идеи,  са представени в 

Приложение № 7).  

Проектът на ПИРО, в неговата цялост, беше поместен на сайта на общината, като 

беше дадена възможност на заинтересованите страни да изразят мнения, становища и 

предложения, преди планът да бъде предложен за одобрение от общинския съвет. Освен 

това, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР, беше организирано публично обсъждане 
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на плана, като за целта на интернет сайта на общината и на информационните табели в 

административните сгради по населени места беше поместена покана, съдържаща мястото 

и датата за неговото провеждане. Процесът на публично обсъждане беше протоколиран, с 

отразени становища от заинтересованите страни. 

Такъв подход трябва да се следва и при актуализирането и усъвършенстването на 

ПИРО Бойница 2021-2027 г. Възможностите на модерните телекомуникационни средства 

могат успешно да се използват в процеса на приобщаване на партньорите и широката 

общественост към приоритетите и целите на ПИРО. Откритите обсъждания, в т.ч. онлай,  

на ПИРО Бойница 2021-2027 г. във всеки етап от неговото изпълнение могат да бъдат 

обявявани в пресата. Самият ПИРО и неговите изменения следва да бъдат публикувани в 

интернет страницата на общината - http://obshtina-boinica.com/bg, други публични 

институции, например сайта на Областна администрация Видин - 

https://www.vidin.government.bg, както и на Портала за обществени консултации към МС - 

http://www.strategy.bg.    

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО, имат Кметът на 

общината и Общинският съвет, в съответствие с техните компетенции. На във всички 

етапи следва да участват и да се разпределят отговорностите между отделните 

заинтересовани страни: местни и териториални административни структури на 

изпълнителната власт, икономически и социални партньори, граждански сдружения, 

широка общественост, като в зависимост от етапа, нивото на съучастие ще бъде в 

различна степен. Следва да се прилагат и трите форми на взаимодействие между 

посочените групи: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно 

участие.  

В процеса на изпълнение на ПИРО Бойница 2021-2027 г. основните инструменти за 

осигуряване на информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, 

както и последващата оценка след края на периода на действие на ПИРО. Те следва да 

бъдат изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на 

взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност: 

информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие на всички 

заинтересувани страни. Годишните доклади и оценките на ПИРО се публикуват на 

http://obshtina-boinica.com/bg
https://www.vidin.government.bg/
http://www.strategy.bg/
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страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

Важен фактор са действията на партньорите в процеса на реализация на ПИРО за 

избягване на потенциалните екологични рискове. В етапите на наблюдение и оценка на 

плана e желателно активно участие на местните и регионалните екологични власти и НПО 

с екологична насоченост, с цел своевременно координиране и комуникиране при 

разрешаване на потенциални „конфликти‖ между социално-икономическото развитие на 

общината и околната среда. 
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Част IV. Определяне на зони за прилагане на интегриран 

подход  

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние и нуждите за 

развитие на община Бойница показва, че еднакви проблеми има във всички населени 

места. Въпреки това, на база на анализа на силните и слабите страни на общинската 

територия, както и на потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за 

въздействие на територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено 

изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. 

Водещ критерии при определяне на зоните за въздействие са демографските 

процеси, които протичат на територията на община Бойница - ниска раждаемост, висока 

смъртност, отрицателен естествен прираст и миграция на населението. Тези са и 

основните фактори, довели до намаляване на населението. Само две от населените места 

на общината попадат в категорията  ,,малки села‖ с население от 250 до 1000 души, в 

съответствие с параграф 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 22 

декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. Това са селата Бойница, с население от 359 души и Раброво, с 

население от 286 души към 31.12.2019 г. Останалите шест села от общината попадат в 

категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като в четири от тях 

населението е под 50 души - с.Шипикова махала – 2 души, с.Каниц – 4 души, 

с.Градсковски колиби - 10 души и с.Периловец - 31 души. Към тази категория може да 

бъде отнесено и с.Шишенци с население от 62 души.  

Наличието само на малки и много малките села свидетелства за отражението на 

остаряването на населението на общината и депопулацията ѝ върху селищното развитие. 

Това се потвърждава от анализа на възрастовата структура на населението, който показва 

задълбочаване на процеса на застаряване, но вътрешните структурни различия дават 

основание за обособяване на две групи села:  

 Първа група – села с влошена възрастова структура – Бойница и Раброво; 

 Втора група –  6 села със силно влошена възрастова структура. 

Тези данни категорично показват тенденцията за концентрация на населението към 

по-големите с изградена инфраструктура селища -  Бойница и Раброво и рамкират 
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възможните посоки за развитие на общината като цяло. Те поставят и редица въпроси за 

функционирането, ефективността и качеството на редица социални услуги в сферата на 

здравеопазването, образованието, комуникациите, чиито отговори се търсят чрез 

програмата за реализация на плана. Опустяващите населени места изискват ясна стратегия 

на общината за тяхното бъдеще и като сграден фонд и като неизползвани потенциални 

възможности, поради тази причина в ПИРО са предвидени конкретни териториално 

обособени локации, към които да се насочат немалка част от инвестициите. 

Съгласно Методическите указания представените по-долу зони са зони за 

въздействие със специфични характеристики. Представените зони са в пълно съответствие 

с приетия Общ устройствен план на община Бойница, обнародван през 2018 г.  

 

Зона за интегриран подход – с.Бойница  

С.Бойница е административен център на общината, с най-развита инфраструктура 

за публични услуги. Разположено е ексцентрично в територията на общината, в южната ѝ 

част. Към него непосредствено гравитират селата Шишенци, Бориловец и Периловец, 

формирайки малка селищна група. Единствено за общинския център с.Бойница е отчетено 

ясно формирано групиране на административни, културни и обслужващи дейности. 

Общинският център е предназначен предимно за осигуряване на обекти за обществено-

обслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, 

административни и делови услуги, търговия и информационно обслужване. 

 

Зона за интегриран подход – с.Раброво   

С.Раброво е второто по-големина населено място в общината. То се намира в 

северната част на общината и формира друга малка селищна група със с.Каниц. Селото 

разполага с действащи кметство, църква, читалище и магазини. Селото е електрифицирано 

и водоснабдено. По-голямата част от улиците са асфалтирани. Има изградено и 

функциониращо улично осветление, покритие на всички мобилни оператори и автобусен 

транспорт до гр. Видин и околните села. 

Проблемите пред развитието на двете селища (зони за въздействие) са общи с тези 

за общината като цяло и са свързани най-вече с малобройното им бедно население, 

крехките им екосистеми и местните особености, сред които транспортната изолираност и 
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инфраструктурната изостаналост, ограничените размери и слабата икономика, 

изоставащото здравеопазване и образование. 

 

Определянето на двете приоритетни зони за въздействие не ограничава 

инвестициите в териториите, които са извън тези зони (това е видно от програма за 

реализация на ПИРО), а е отражение на идентифицираните при анализа територии с най-

голям специфичен потенциал за развитие. 
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Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на 

интегрирания подход за развитие 

5.1. Програма за реализация на ПИРО  

ПИРО представлява стратегически документ относно политиката за постигане на 

устойчиво интегрирано развитие на общината, докато програмата за неговата реализация 

има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните 

дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието. 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. В тях са включени дейности, обединени по териториален, 

технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и предвиден синергичен 

ефект. Всяка предвидена интервенция може да обхваща комплекс от дейности, 

подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, средства от различни 

програми на ЕС или от други източници, като не за всички идентифицирани мерки е 

необходим финансов ресурс.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията 

и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.  

Заложените мерки в ПИРО Бойница са приложими, постижими и реалистични, с 

конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Това означава, че 

включените в програмата за реализация мерки не са „пожелателни― или „потенциални― (в 

случай че бъде осигурено финансиране в неопределен бъдещ момент), а представляват 

реално планирани дейности и поети ангажименти от страна на общината или партньорите. 

Оформянето на мерките е тясно обвързано с провеждането на предвидената 

комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи. Мерките не са 
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ограничени само до проекти или проектни идеи, а могат да представляват или да включват 

различни дейности (включително и политики) за реализация на приоритетите на плана. 

Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Бойница 

2021-2027 г. е представена в табличен вид, по-долу: 
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Програма за реализация на ПИРО Бойница за периода 2021-2027 г. 

Мярка 

Дейност 

/проектн

а идея* 

Кратко описание 

Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход 

Индика-

тивен 

бюджет 

(хил.лв.) 

Източник 

на финан-

сиране 

Срок за 

изпълне-

ние 

Административна 

структура, 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика на основата на наличния потенциал 

Мярка 1.1. Развитие на 

земеделието и горското 

стопанство при 

устойчиво управление 

на природните ресурси 

Дейности  

Дейностите са насочени към структурното балансиране на 

земеделието и горското стопанство, преодоляването на 

технологичното изоставане, повишаване общата 

производителност, подобряване на професионалната 

квалификация и информираност на земеделските 

производители, подобряването и опазването на околната 

среда.  

Цялата 

община 
0.00 СПОСП 2022-2027 

Местен бизнес;  

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Проучване на възможностите за изграждане на 

хидромелиоративна инфраструктура в землищата на 

с.Бойница и с.Раброво. 

ЗВ с.Бойница 

и ЗВ 

с.Раброво  

5.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2021-2022 

Общинска 

администрация 

Бойница; 

Напоителни 

системи ЕАД - 

клон Видин 

Мярка 1.2. Насърчаване 

на предприемачеството, 

стартиране и развитие на 

икономически дейности 

в нови МСП 

Дейности  

Дейностите са насочени към подкрепа за създаване на нови 

микро и малки фирми на територията на община Бойница, в 

т.ч. подкрепа за изграждане на сдружения на 

селскостопански производители.  

Цялата 

община 
0.00 

СПОСП; 

ПРЧР; 

ПКИП  

2022-2027 

Местен бизнес;  

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Провеждане на информационни мероприятия на 

територията на общинския център, относно възможностите 

за стартиране на нов бизнес, с финансовата подкрепа на 

Европейските фондове.  

ЗВ с.Бойница 0.00 ПТП 2022-2027 

ОИЦ - Видин; 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 1.3. Привличане 

на местни и 

чуждестранни 

инвестиции в 

преработваща 

промишленост и други 

стопански дейности 

Дейности  

Дейностите са насочени към разработване на система от 

преференции за развитие на нов бизнес на територията на 

общината, подкрепа за  бизнес инициативите на стопанските 

субекти и потенциални инвеститори, съдействие при 

административните процедури, предоставяне на свободни 

терени (например бившите селскостопански дворове) за 

инвестиционни проекти при преференциални условия, с 

ангажимент за разкриване на работни места.  

Цялата 

община 
3.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Разработване на „бизнес профил на община Бойница‖, 

съдържащ подробна и актуална информация, насочена към 

потенциалните инвеститори. 

Цялата 

община 
5.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  
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Мярка 1.4. Създаване на 

предпоставки за 

развитие на 

туристическия отрасъл 

на територията на 

общината  

Дейности  

*Дейностите са насочени към маркетингово представяне на 

общината като средище на природни дадености и културно-

историческо наследство,  включване на туристическите 

забележителности от община Бойница, след извършване на 

дейности по социализация, в туристически пакети, които  

включват обекти от ,,Район Дунав‖ и са свързани с 

движението на туристи по р. Дунав. 

Цялата 

община 
0.00 

СПОСП; 

ПРР 
2022-2027 

Местен бизнес;  

Общинска 

администрация 

Бойница  

Приоритет 2: Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

Мярка 2.1. Подобряване 

на мобилността и 

свързаността с 

областния център и 

съседните общини 

Проектна 

идея 

*Рехабилитация на част от път III-121 Иново-Градец –

Периловец- Шишенци-Бойница- Кула участък 11км от 

разклона Раброво до Бориловец. 

Цялата 

община 
15000.00 

Републикан

ски бюджет/ 

ПРР 

2022-2027 

АПИ; 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

*Реконструкция на четвъртокласната общинска пътна 

мрежа: път VID 1020 /IV 12105/; VID 1021 /IV 12106/; VID 

2022 /IV 12116 - IV 12114/; VID 2023 /IV 12118/. 

Цялата 

община 
3500.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Възстановяване на полски и горски пътища на територията 

на община Бойница.  

Цялата 

община 
30.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 2.2. 

Благоустрояване на 

физическата среда  

Дейности  

*Реконструкция на уличните мрежи в селата Бойница и 

Раброво, включително въвеждане на енергоефективно 

осветление. 

ЗВ с.Бойница 

и ЗВ 

с.Раброво  

5000.00 

СПОСП; 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 
*Облагородяване на площада в с.Раброво. ЗВ с.Раброво  50.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
*Изграждане на нови детски и спортни площадки в селата 

Бойница и Раброво.  

ЗВ с.Бойница 

и ЗВ 

с.Раброво  

20.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 2.3. Повишаване 

на енергийна 

ефективност на 

административни и 

жилищни сгради   

Проектна 

идея 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на новото 

крило на сградата на общинска администрация Бойница. 
ЗВ с.Бойница  40.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата 

на кметство Раброво. 
ЗВ с.Раброво  80.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

 Проектн

а идея 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен 

блок №1 и №2 с.Бойница 
ЗВ с.Бойница  230.00 ПВУ 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

еднофамилни жилищни сгради на територията на селата 

Бойница и Раброво, в т.ч. замяна на печките на твърди 

ЗВ с.Бойница 

и ЗВ 

с.Раброво  

240.00 ПВУ 2022-2027 

Собственици, 

Общинска 

администрация 
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горива. Бойница  

Мярка 2.4. 

Реконструкция на ВиК 

мрежата 

Проектна 

идея 

Реконструкция на външен водопровод от Водна кула 

„Раброво― до с.Каниц – 1,7км ф125мм АЦ тръби. 

Цялата 

община 
150.00 

Републикан

ски бюджет 
2022-2025 

 „ВиК – Видин‖ 

ЕООД, Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Реконструкция на външен водопровод от каптажи „Раброво― 

до черпателен резервоар на ПС „Раброво―.  
ЗВ с.Раброво  300.00 

Републикан

ски бюджет 
2022-2025 

 „ВиК – Видин‖ 

ЕООД, Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Подмяна и реконструкция на улични водопроводни мрежи в 

населените места.  

Цялата 

община 
1400.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 2.5. Подобряване 

на инфраструктурата за 

превенция на риска 

Проектна 

идея 

Реконструкция на язовир „Нишор‖ с.Бойница. 

 
ЗВ с.Бойница  300.00 

Републикан

ски бюджет 
2022-2027 

МРРБ - „ВиК – 

Видин‖ ЕООД 

Дейности  
Укрепване на свлачищни терени и възстановяване на 

засегнатата инфраструктура. 

Цялата 

община 
300.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  Почистване и поддържане на речните корита и дерета. 
Цялата 

община 
20.00 ПУДООС 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Залесяване на ерозирано опасни неземеделски земи в 

община Бойница. 

Цялата 

община 
350.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Подобряване на превантивните дейности за борба с горски 

пожари. 

Цялата 

община 
150.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 2.6. Осигуряване 

на условия и 

инфраструктура за 

развитие на спорта и 

културните дейности 

Проектна 

идея 

*Реконструкция на спортния комплекс в с.Бойница и 

изграждане на Закрито стрелбище. 
ЗВ с.Бойница  150.00 СПОСП 2022-2025 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  *Съхраняване на народните традиции и празници.  
Цялата 

община 
30.00 ТГС  2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
*Подобряване на материално-техническата база на 

читалищата, включително прилагане на мерки за ЕЕ. 

Цялата 

община 
150.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 
*Ремонт на църквите в селата Бойница и Бориловец.  

Цялата 

община 
650.00 СПОСП 2022-2025 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  *Дейности по социализация на местните забележителности. 
Цялата 

община 
250.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  
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Мярка 2.7. 

Инвестиционна 

обезпеченост на 

проектните инициативи  

Дейности  
*Разработване на инвестиционни проекти в пълна степен на 

проектна готовност. 

Цялата 

община 
50.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2021-2025 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси 

Мярка 3.1. Подобряване 

на  образователната и 

здравната 

инфраструктура  

Проектна 

идея 

Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на МТБ на училищната сграда в 

с.Бойница. 

ЗВ с.Бойница 150.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница 

Проектна 

идея 

Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на МТБ на сградата на детската 

градина в с.Бойница. 

ЗВ с.Бойница 100.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на МТБ на сградата на 

здравната служба в с.Бойница. 

ЗВ с.Бойница 80.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Проектна 

идея 

Рехабилитация, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност и подобряване на МТБ на здравния пункт в 

с.Раброво. 

ЗВ с.Раброво  30.00 СПОСП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 3.2. Изграждане и 

развитие на подкрепяща 

среда за включващо 

образование 

Дейности  
Образователна интеграция на изолирани групи от 

населението. 

Цялата 

община 
55.00 ПО 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  Работа с родители на ученици от ромски произход 
Цялата 

община 
25.00 ПО 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Повишаване на квалификацията на учители за работа с деца 

в неравностойно положение и в мултиетническа среда 
ЗВ с.Бойница  30.00 ПО 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 3.3. Осигуряване 

на подходяща 

инфраструктура, 

подпомагаща 

социалното включване 

Проектна 

идея 
Преустройство на 1 етаж от жилищен блок №1 за ЦНСТ. 

Зона за 

въздействие 

с.Бойница  

140.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2021-2022 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 3.4. Предоставяне 

на подкрепящи услуги и 

форми за социално 

включване 

Дейности  
Обучение на персонал за предоставяне на почасови услуги в 

домашна среда. 

Цялата 

община 
15.00 ПРЧР 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Продължаване предоставянето на  услуги в подкрепа за 

достоен живот в общността. 

Цялата 

община 
100.00 ПРЧР 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Продължаване предоставянето на  услугите "Обществена 

трапезария" и "Домашен социален патронаж". 

Цялата 

община 
110.00 ПРЧР 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 3.5. Осигуряване 

на заетост 
Дейности  

Изпълнение на проекти за временна заетост на безработното 

население. 

Цялата 

община 
85.00 ОСПОЗ 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  
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Приоритет 4: Добро управление в услуга на населението и устойчивото местно развитие 

Мярка 4.1. Подобряване 

ефективността на 

процесите в общинската 

администрация 

Проектна 

идея 

Извършване на функционален анализ на общинската 

администрация, включително изпълнение на препоръките. 

Цялата 

община 
30.00 ПТП 2022-2023 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  

Въвеждане на електронни услуги - закупуване на нова 

софтуерна система за електронизация и синхронизиране на 

процесите в администрацията; електронизация на 

административното обслужване по кметствата, обединяване 

на деловодните записи и касови операции с общинския 

център; цифровизация на старите актови книги и регистри и 

обвързването им като база данни; въвеждане на възможност 

за проверка на дължими местни данъци и такси по интернет; 

въвеждане на възможност за плащане на задължения по 

местни данъци и такси чрез интернет и др. 

Цялата 

община 
100.00 ПТП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 4.2. Прилагане на 

интегриран подход в 

планирането на 

социално-

икономическото 

развитие и устройството 

на територията 

Дейности  
Изработване на подробни устройствени планове. 

  

Цялата 

община 
30.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Актуване на всички имоти общинска собственост в землища 

с влязъл в сила нов кадастрален план. 

Цялата 

община 
10.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 4.3. 

Усъвършенстване на 

капацитета за 

разработване и 

изпълнение на политики 

за местно развитие 

Дейности  

Повишаване капацитета на общинската администрация и 

подобряване на професионалната компетентност на 

служителите, в т.ч. участие в обучения, семинари, 

конференции, пътувания с учебна цел, съвместни срещи и 

др. 

Цялата 

община 
50.00 ПТП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  

Повишаване на институционалния капацитет и 

ефективността от действията на общинската администрация 

за развитие на уменията за управление на проекти и 

усвояване на средства от Европейските фондове.  

Цялата 

община 
30.00 ПТП 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
*Изграждане на междуобщински партньорства за решаване 

на общи проблеми, в т.ч. създаване на МИГ.  

Цялата 

община 
10.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2024 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Обмяна на опит и добри практики с други административни 

структури. 

Цялата 

община 
10.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Дейности  
Извършване на междинна и последваща оценка на 

изпълнението на ПИРО. 

Цялата 

община 
10.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  
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Дейности  *Разработване на концепции за ИТИ с общини от СЗР.  
Цялата 

община 
10.00 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

2022-2024 

Общинска 

администрация 

Бойница  

Мярка 4.4. 

Международни 

сътрудничества и 

партньорства за 

решаване на общи 

проблеми 

Дейности  

*Изграждане на международни сътрудничества и 

партньорства за решаване на общи проблеми, в т.ч. за: 

- мобилните здравни и социални услуги;  

- иновативни младежките дейности;  

- организиране на съвместни културни празници; 

- превенция на риска от природни бедствия; 

- съвместни туристически продукти.  

Цялата 

община 
300.00 ТГС 2022-2027 

Общинска 

администрация 

Бойница  
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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.  

Той е изготвен по образец от Методически указания и е представен в табличен вид 

по-долу. Тъй като проектите по своята същност могат да представляват мерки или част от 

мерки за реализация на отделните приоритети, включените в индикативния списък 

проекти, по съответните мерки, фигурират и в Програмата за реализация на ПИРО. 

Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в индикативния 

списък е общината съвместно с партньорите да са преценили, че: 1) съответният проект е 

от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и  

2) съответният проект да има известна степен на проектна готовност.  

В тази връзка е възможно след изготвяне на ПИРО, когато общината има готовност 

с друг проект, той да бъде добавен по-късно, при актуализация на програмата за 

реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно обвързани с ключовите 

приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован приносът им към тях. 

Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при 

спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната 

стратегия. 

Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от ПИРО 

Бойница 2021 - 2027 г., попадащи в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС или извън 

тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, могат да бъдат одобрени само след 

положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС или решение за преценяване 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. 
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Приоритет Мярка Проекти 
Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея (в хил. лв.) 

Допълнителна 

информация 

Приоритет 1: 

Развитие на 

местната 

икономика на 

основата на 

наличния 

потенциал 

Мярка 1.1. Развитие на 

земеделието и горското 

стопанство при устойчиво 

управление на природните 

ресурси 

Проучване на възможностите за 

изграждане на 

хидромелиоративна 

инфраструктура в землищата на 

с.Бойница и с.Раброво. 

идейна фаза 6 5.00 НП 

Мярка 1.3. Привличане на 

местни и чуждестранни 

инвестиции в преработваща 

промишленост и други 

стопански дейности. 

Разработване на „бизнес профил 

на община Бойница‖, съдържащ 

подробна и актуална 

информация, насочена към 

потенциалните инвеститори. 

идейна фаза 6 5.00 НП 

Приоритет 2: 

Подобряване на 

средата за 

живот и бизнес 

в общината 

Мярка 2.1. Подобряване на 

мобилността и свързаността 

с областния център и 

съседните общини 

Рехабилитация на част от път III-

121 Иново-Градец –Периловец- 

Шишенци-Бойница- Кула 

участък 11км от разклона 

Раброво до Бориловец. 

идейна фаза 12 15000.00 НП 

Реконструкция на 

четвъртокласната общинска 

пътна мрежа: път VID 1020 /IV 

12105/; VID 1021 /IV 12106/; VID 

2022 /IV 12116 - IV 12114/; VID 

2023 /IV 12118/. 

за някои от 

участъците 

има 

инвестицион

ен проект  

24 3500.00 НП 

Мярка 2.2. Благоустрояване 

на физическата среда  

Реконструкция на уличните 

мрежи в селата Бойница, 

Шишенци, Раброво и Бориловец. 

възложено 

проектиране 
12 800.00 

Осигурено 

финансиране от 

МС 

Мярка 2.5. Подобряване на 

инфраструктурата за 

превенция на риска 

Реконструкция на язовир 

„Нишор‖ с.Бойница. 

 
идейна фаза 18 300.00 НП 

Мярка 2.6. Осигуряване на 

условия и инфраструктура за 

Реконструкция на спортния 

комплекс в с.Бойница и 
идейна фаза 12 150.00 НП 
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развитие на спорта и 

културните дейности 

изграждане на Закрито 

стрелбище. 

Ремонт на църквите в селата 

Бойница и Бориловец. 
идейна фаза 18 650.00 НП 

Мярка 2.7. Инвестиционна 

обезпеченост на проектните 

инициативи  

Разработване на инвестиционни 

проекти в пълна степен на 

проектна готовност 

в процес на 

възлагане  
12 50.00 НП 

Приоритет 3: 

Развитие на 

човешките 

ресурси 

Мярка 3.1. Подобряване на  

образователната и здравната 

инфраструктура  

Рехабилитация, прилагане на 

мерки за енергийна ефективност 

и подобряване на МТБ на 

сградата на здравната служба в 

с.Бойница. 

идейна фаза 12 80.00 НП 

Рехабилитация, прилагане на 

мерки за енергийна ефективност 

и подобряване на МТБ на 

здравния пункт в с.Раброво. 

идейна фаза 12 30.00 НП 

Мярка 3.3. Осигуряване на 

подходяща инфраструктура, 

подпомагаща социалното 

включване 

Преустройство на 1 етаж от 

жилищен блок №1 за ЦНСТ. 

в процес на 

изпълнение 
12 140.00 НП 

Приоритет 4: 

Добро 

управление в 

услуга на 

населението и 

устойчивото 

местно развитие 

Мярка 4.2. Прилагане на 

интегриран подход в 

планирането на социално-

икономическото развитие и 

устройството на територията 

Изработване на подробни 

устройствени планове. 

  

идейна фаза 24 30.00 НП 

Мярка 4.3. Усъвършенстване 

на капацитета за 

разработване и изпълнение 

на политики за местно 

развитие 

Изграждане на междуобщински 

партньорства за решаване на 

общи проблеми, в т.ч. създаване 

на МИГ.  

идейна фаза 12 10.00 НП 

Общо 20750.00   
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5.2. Описание на интегрирания подход за развитие   

Стратегическа част на ПИРО Бойница отчита проблемите и третира отделните 

аспекти на развитие: техническа инфраструктура, селищна среда, екология, социален 

сервиз. Освен инвестиционни инициативи, предложеният стратегически пакет съдържа и 

логични неинвестиционни мерки свързани с развитие на човешките ресурси, които 

намират място в програмата за реализация.  

Чрез обособяване на две зони за въздействие – селата Бойница и Раброво е 

направен опит да се избегне принципа на ,,тотално искане‖, а именно всичко за всички 

населени места в общината. Очевидна е невъзможността проблемите на една община и 

съставните ѝ селища да бъдат решени в рамките на период от 7 години и то не само 

поради финансови ограничения. Това, което се предлага е прилагането на интегриран 

подход чрез синхронно въздействие върху всички същностни аспекти на развитието, в 

двете май-големи села на общината.  По този начин се постигат едновременно няколко 

цели: 1) Работи се за съживяване и превръщане на двете населени места в предпочитано 

място за живеене и работа. 2) Прилага се основен принцип в структурните фондове на ЕС, 

а именно, да се насърчат инвестициите в селища, които да послужат като „мотор на 

развитието‖ на територията.  

Програмата за реализация на ПИРО по отношение на двете села е развита в два 

взаимно обвързани и условно обособени раздела. Първият насочен към икономическото 

развитие (съживяване) на населените места, а вторият към инфраструктурата, селищната 

среда, екологията и социалния сервиз. Заложените мерки и проекти в подкрепа на 

икономическото развитие, освен към традиционното ,,земеделие‖, са насочени и към 

развитие и създаване на алтернативна трудова заетост. Идеята е да се съкрати 

изоставането с доходите от урбанизираните територии. Предложени са и 

неинвестиционни проекти, насочени към осигуряване на текуща информация за отворени 

схеми за финансиране на проектни идеи от Европейските фондове, както и създаване на 

актуална база данни за свободни земеделски земи и предоставяне на информация на 

потенциални инвеститори. 

Предвидените интервенции за развитие по темата ,,инфраструктура, селищна среда, 

екология и социален сервиз‖ са в следните направления: 

 Реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на приоритетни отсечки от 

републиканската и общинската пътна мрежа.  
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 Реконструкция, разширяване и доизграждане на водоснабдителните мрежи.  

 Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, включително тротоари, 

бордюри, осигуряване на достъпна архитектурна среда и реконструкция на уличното 

осветление. 

 Подобряване на околните пространства, достъпността и безопасността на 

училището и детската градина в с.Бойница. 

 Повишаване качеството на образованието чрез осигуряване на адекватна 

материално-техническа база. 

 Реализиране на мерки за прибиране и задържане на подлежащите на задължително 

училищно обучение деца. 

Мерките и проектите свързани с осигуряване на качествени и достъпни социални и 

здравни услуги за населението, утвърждаване на общинските читалища в съвременни 

духовни центрове за разпространение на информация и знания, и възможностите за 

развитие на туризъм, обхващат територията на цялата община. 

По този начин ПИРО Бойница осигурява подходяща рамка за интегрирани 

решения, приспособени към реалните икономически, социални и културни дадености и 

естествени преимущества на общината, познанията и предпочитанията на местната 

общественост. Систематизираната на териториален принцип информация от 

стратегическия пакет на ПИРО дава достатъчна основа, в последствие гъвкаво и с лекота 

да могат да се сменят мащабите на зоните/териториите за интервенция в зависимост от 

ограниченията на ресурсите за изпълнение на плана. 

5.3. Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица представлява обща оценка на необходимите 

ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка на поетите 

ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното 

развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от 

общинската администрация.  

Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за 

реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В 

този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, 
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получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и 

частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще 

допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и 

целите на ПИРО Бойница.  

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в 

зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените 

в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на 

предвидените средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на 

аргументирани промени в предвидените мерки и проекти.  

Програмата за реализация и индикативната финансова таблица подлежат на 

периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или 

източници на финансиране. 
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Индикативна финансова таблица на ПИРО Бойница за периода 2021-2027 г. в хил.лв. 

Период  

2021 - 2027 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Републи- 

кански 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял 

(%) 

Други 

източ- 

ници 

Отн. 

дял 

(%) 

ОБЩО 

в лв. 

ОБЩО в 

отн. дял 

(%) 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика на 

основата на наличния потенциал 
13.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13.00 100% 

Мярка 1.1. Развитие на земеделието и горското стопанство 

при устойчиво управление на природните ресурси 
5.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 5.00 100% 

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране 

и развитие на икономически дейности в нови МСП 
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0% 

Мярка 1.3. Привличане на местни и чуждестранни 

инвестиции в преработваща промишленост и други 

стопански дейности 

8.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 8.00 100% 

Мярка 1.4. Създаване на предпоставки за развитие на 

туристическия отрасъл на територията на общината  
0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0% 

Приоритет 2: Подобряване на средата за живот и бизнес 

в общината 
1570.00 5.5% 17430.50 61.3% 9439.50 33.2% 0.00 0.0% 28440.00 100% 

Мярка 2.1. Подобряване на мобилността и свързаността с 

областния център и съседните общини 
500.00 2.7% 15450.00 83.4% 2580.00 13.9% 0.00 0.0% 18530.00 100% 

Мярка 2.2. Благоустрояване на физическата среда  1070.00 21.1% 600.00 11.8% 3400.00 67.1% 0.00 0.0% 5070.00 100% 

Мярка 2.3. Повишаване на енергийна ефективност на 

административни и жилищни сгради   
0.00 0.0% 88.50 15.0% 501.50 85.0% 0.00 0.0% 590.00 100% 

Мярка 2.4. Реконструкция на ВиК мрежата 0.00 0.0% 660.00 35.7% 1190.00 64.3% 0.00 0.0% 1850.00 100% 

Мярка 2.5. Подобряване на инфраструктурата за превенция 

на риска 
0.00 0.0% 440.00 39.3% 680.00 60.7% 0.00 0.0% 1120.00 100% 

Мярка 2.6. Осигуряване на условия и инфраструктура за 

развитие на спорта и културните дейности 
0.00 0.0% 184.50 15.0% 1045.50 85.0% 0.00 0.0% 1230.00 100% 

Мярка 2.7. Инвестиционна обезпеченост на проектните 

инициативи  
0.00 0.0% 7.50 15.0% 42.50 85.0% 0.00 0.0% 50.00 100% 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси 225.00 24.5% 104.25 11.3% 590.75 64.2% 0.00 0.0% 920.00 100% 

Мярка 3.1. Подобряване на  образователната и здравната 

инфраструктура  
0.00 0.0% 54.00 15.0% 306.00 85.0% 0.00 0.0% 360.00 100% 

Мярка 3.2. Изграждане и развитие на подкрепяща среда за 

включващо образование 
0.00 0.0% 16.50 15.0% 93.50 85.0% 0.00 0.0% 110.00 100% 

Мярка 3.3. Осигуряване на подходяща инфраструктура, 

подпомагаща социалното включване 
140.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 140.00 100% 

Мярка 3.4. Предоставяне на подкрепящи услуги и форми за 

социално включване 
0.00 0.0% 33.75 15.0% 191.25 85.0% 0.00 0.0% 225.00 100% 

Мярка 3.5. Осигуряване на заетост 85.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 85.00 100% 
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Индикативна финансова таблица на ПИРО Бойница за периода 2021-2027 г. в хил.лв. 

Период  

2021 - 2027 

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Републи- 

кански 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял 

(%) 

Други 

източ- 

ници 

Отн. 

дял 

(%) 

ОБЩО 

в лв. 

ОБЩО в 

отн. дял 

(%) 

Приоритет 4: Добро управление в услуга на населението 

и устойчивото местно развитие 
86.00 14.6% 70.50 11.9% 433.50 73.5% 0.00 0.0% 590.00 100% 

Мярка 4.1. Подобряване ефективността на процесите в 

общинската администрация 
0.00 0.0% 19.50 15.0% 110.50 85.0% 0.00 0.0% 130.00 100% 

Мярка 4.2. Прилагане на интегриран подход в планирането 

на социално-икономическото развитие и устройството на 

територията 

40.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 40.00 100% 

Мярка 4.3. Усъвършенстване на капацитета за разработване 

и изпълнение на политики за местно развитие 
40.00 33.3% 12.00 10.0% 68.00 56.7% 0.00 0.0% 120.00 100% 

Мярка 4.4. Международни сътрудничества и партньорства 

за решаване на общи проблеми 
6.00 2.0% 39.00 13.0% 255.00 85.0% 0.00 0.0% 300.00 100% 

ОБЩО 1894.00 6.3% 17605.25 58.8% 10463.75 34.9% 0.00 0.00% 29963.00 100.00% 
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5.4. Програма за развитие на туризма 

Програмата за развитие на туризма на община Бойница е част от ПИРО Бойница в 

съответствие с разпоредбите от Закона за туризма (чл. 11). Общинската програма за 

развитие на туризма следва да бъде съобразена с областната такава и да предвижда 

проекти, включващи мероприятия за:  

 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 

територията на общината, включително и местните пътища;  

 мероприятия за изграждане и функциониране на общински туристически 

информационни центрове и организация на информационното обслужване на 

туристите;  

 изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост 

или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;  

 организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма;  

 провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 

общината;  

 реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 

туристически борси и изложения;  

 взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район;  

 подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически 

обекти;  

 благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - общинска 

собственост.  

Поради отсъствието на актуална стратегия за развитието на туризма за област 

Видин към момента на разработването на ПИРО Бойница не е възможно настоящата 

програма да бъде съобразена с областната такава, което обосновава и необходимостта от 

актуализация на плана, когато стратегията за развитие на туризма на областно ниво е 

изготвена, за да може да има приемственост между плановите документи. 
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В ПИРО Бойница са заложени дейности и проекти, допринасящи за развитието на 

туризма, във всички приоритетни направления. В рамките на Приоритет 1 е налице мярка, 

акцентираща върху туризма – Мярка 1.4. ,,Създаване на предпоставки за развитие на 

туристическия отрасъл на територията на общината‖. Дейностите са насочени към 

маркетингово представяне на общината като средище на природни дадености и културно-

историческо наследство и включване на туристическите забележителности от община 

Бойница, след извършване на дейности по социализация (посредством Мярка 2.6. 

,,Осигуряване на условия и инфраструктура за развитие на спорта и културните дейности‖ 

от Приоритет 2), в туристически пакети, които  включват обекти от ,,Район Дунав‖ и са 

свързани с движението на туристи по р. Дунав. 

Програмата за развитие на туризма в община Бойница е интегрирана изцяло в 

общата Програма за реализация на ПИРО Бойница. Проектите и дейностите, които 

допринасят за развитието на туризма в общината са индексирани с ,,*‖. Същите не са 

отделяни в самостоятелен раздел/таблица, тъй като би се получило голямо дублиране на 

проекти и дейности. Почти всеки проект/дейност от Програмата за реализация на ПИРО 

Бойница има комплексен характер и допринася за едновременното постигане на различни 

цели – икономически, социални, екологични и т.н. 

От съществено значение за развитието на туризма на територията на общината е:  

 включването на Общината и местните общности в дейностите по опазване на 

природното и културно наследство;  

 партньорството със съседни общини за разработване на общи туристически 

маршрути и пакети, обща реклама и изпълнение на проекти за интегрирани 

териториални инвестиции;  

 използването на възможностите по линия на ТГС за развитие на туризма. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

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

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 
196 

 

Част VI. Мерки за ограничаване изменението на климата и 

мерки за адаптиране към климатичните промени и за 

намаляване на риска от бедствия 

Измененията в климатичните фактори – глобалното затопляне, природните 

бедствия, рисковите територии и зони, дават отражение и върху разработваните 

концепции и стратегии за пространствено планиране, върху управлението на водите, 

земята и природните ценности. 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално ниво 

поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на климата и адаптация 

към климатичните промени, които следва да бъдат съобразени с характерните особености 

и проблеми на всеки регион, област и община. През 2019 г. прaвитeлcтвoтo на Р България 

oдoбри Нaциoнaлнa cтрaтeгия за aдaптaция към измeнeниeтo на климaтa и План за 

дeйcтвиe, като на нaциoнaлнo нивo рaзрaбoтвaнeтo нa cтрaтeгиятa e зaлeгнaлo в Зaкoнa за 

oгрaничaвaнe измeнeниeтo нa климaтa. Дoкумeнтът oчeртaвa cтрaтeгичecкaтa рaмкa и 

приoритeтитe пo oтнoшeниe нa aдaптaциятa към измeнeниeтo нa климaтa дo 2030 г. Цeлтa 

e дa ce нaмaли уязвимocттa нa cтрaнaтa cпрямo пocлeдицитe oт измeнeниeтo нa климaтa и 

дa ce пoдoбри кaпaцитeта зa aдaптaция нa eкoлoгичнитe, coциaлнитe и икoнoмичecкитe 

cиcтeми към въздeйcтвиятa нa измeнeниeтo нa климaтa. 

Нaциoнaлнaтa cтрaтeгия зa aдaптaция към измeнeниeтo нa климaтa oбхвaщa дeвeт 

ceктoрa - „Ceлcкo cтoпaнcтвo―, „Гoри―, „Биoлoгичнo рaзнooбрaзиe и eкocиcтeми―, „Вoди―, 

„Eнeргeтикa―, „Трaнcпoрт―, „Грaдcкa cрeдa―, „Чoвeшкo здрaвe― и „Туризъм―. Чacт oт 

дoкумeнтa e и рaзрaбoтeният Плaн зa дeйcтвиe, в кoйтo ca oпрeдeлeни цeлитe и 

приoритeтитe зa пoдoбрявaнe нa кaпaцитeтa зa aдaптaция. В плaнa дeтaйлнo ca рaзпиcaни 

дeйнocти зa вceки oт ceктoритe, в тoвa чиcлo нeoбхoдим финaнcoв рecурc, oчaквaни 

рeзултaти, oтгoвoрни инcтитуции зa тяхнoтo прилaгaнe. Зa първи път в България e 

изгoтвeн и мaкрoикoнoмичecки aнaлиз, в който ca oцeнeни coциaлнo-икoнoмичecкитe 

пocлeдици oт въздeйcтвиятa oт измeнeниe нa климaтa. Изчиcлeниятa пoкaзвaт, чe aкo нe ce 

прeдприeмaт дeйcтвия, измeнeниeтo нa климaтa щe oкaжe нeгaтивнo влияниe във 

финaнcoвo oтнoшeниe, кaтo e възмoжнo дa ликвидирa икoнoмичecкия рacтeж нa cтрaнaтa 

дo 2050 г. 
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Адаптирането на подходите в планирането към измененията на климата в община 

Бойница ще осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и 

намаляването на рисковете от природни бедствия. 

В община Бойница през 2018 г. е направена екологична оценка на Общия 

устройствен план, която определя доколко и по какъв начин процесите на регионалното и 

пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на 

живот на територията на общината, какви са основните проблеми, свързани с изменението 

на климата и какви са мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяване 

на ОУП. 

Доколкото Общият устройствен план е документ с дългосрочна визия за развитие 

за 15-20 години напред, а ПИРО е с хоризонт 7 години, може да се приеме, че анализите, 

оценките, прогнозите и мерките в Доклада за екологична оценка на ОУПО относно 

ограничаване изменението на климата, адаптиране към климатичните промени и 

намаляване на риска от бедствия, са актуални и по отношение на ПИРО Бойница за 

плановия период 2021 – 2027 г. Макар да не се предвижда разработване на предварителен 

доклад за екологична оценка на ПИРО, следва да се отбележи, че в съответствие с 

действащата нормативна уредба, при изпълнението на всяка от мерките на Програмата за 

реализация на плана, свързана с реализация на инвестиционни проекти, за които е 

задължителна ОВОС, такава ще бъде извършвана преди икономическата оценка, 

финансиране и стартиране на съответните обекти. 

В Доклада за екологична оценка на ОУПО анализът на текущото състояние на 

околната среда е направен по основни компоненти на средата: въздух; води; почви; 

ландшафт; биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и 

защитени територии; отпадъци; вредни физични фактори. В този доклад са предвидени 

редица адекватни мерки за ограничаване изменението на климата, както и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия. 

Стратегическата част на ПИРО, като цяло, е напълно съобразена с набелязаните в 

Доклада за екологична оценка на ОУПО мерки за ограничаване изменението на климата, 

както и с мерките за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 

бедствия. В ПИРО са набелязани и конкретни мерки в тази насока. Те основно са 
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включени в Приоритет 1 и Приоритет 2 -  Мярка 1.1. ,,Развитие на земеделието и горското 

стопанство при устойчиво управление на природните ресурси‖; Мярка 2.3. ,,Повишаване 

на енергийна ефективност на административни и жилищни сгради‖;  Мярка 2.5. 

,,Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска‖. 
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Част VII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и 

оценка на ПИРО 

7.1. Организация на наблюдението и оценката на изпълнението на 

ПИРО 

За целите на наблюдението и оценката на ПИРО се изгражда система, която 

включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, 

органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването 

на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 

дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

включени в Програмата за реализация и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка.  

В рамките на Договор № 17 от 04.03.2014г. между Община Бойница и „Българо-

австрийска консултантска компания― АД,  финансиран по Оперативна програма 

„Административен капацитет 2007-2013‖ с ДБФП № 13-13-99/25.11.2013г. е разработена 

система за наблюдение и контрол на ОПР 2014-2020г.  За целите на ПИРО Бойница 2021-

2027 г. системата е актуализирана и съобразена с новите поставки в ЗРР и ППЗРР.   

Системата като отчита изискванията на Правилника за прилагане на ЗРР, а също и 

специфичните изискванията на община Бойница, включва следните компоненти:  

 Органи и средства за наблюдение, методи на работа;   

 Анализ, сравняване и оценка на резултатите и предложение за корекции при 

значими отклонения;  

 Система на докладване и предприемане на корекции при значими 

отклонения. 

Структурите за наблюдение на изпълнението на ПИРО са: 
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Общински съвет на община Бойница: 

 Обсъжда и приема, по предложение на кмета на общината, ПИРО и други  

стратегически документи за развитие на общината; 

 По предложение на Кмета на общината приема актуализираните документи на ПИРО и 

на други стратегически документи; 

 Одобрява годишните програми за реализация на ПИРО и годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ПИРО (до 31 март на всяка следваща година), 

предложени от кмета на общината; 

 В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО осигурява участието на 

заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на ПИРО. 

 Приема списък с физически лица и представители на юридически лица, които имат 

отношение към развитието на община Бойница и които да бъдат включвани в процеса 

по формиране на местна политика и в Групата за наблюдение на изпълнението на 

ПИРО; 

 Определя свой представител в Групата за наблюдение на изпълнението на ПИРО. 

 

Кмет на община Бойница: 

 Организира изработването на ПИРО и други  стратегически документи и ги внася за 

обсъждане и приемане от общинския съвет; 

 Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на ПИРО; 

 Организира наблюдението на изпълнението на ПИРО; 

 Представя годишна програма за реализация на ПИРО и годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на ПИРО за одобряване от общинския съвет; 

 Определя състава на групата по наблюдение на ПИРО; 

 Предлага  списък на физически лица и представители на юридически лица, които имат 

отношение към развитието на общината, които да бъдат включвани в процеса по 

формиране на местна политика и в Групата за наблюдение на изпълнението на ПИРО; 

 Утвърждава системата от индикатори за наблюдение на ПИРО; 
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 Разглежда предложенията (ако има такива) на Групата за наблюдение на изпълнението 

на ПИРО за актуализация на ПИРО, одобрява ги и ги внася за окончателно одобрение 

от Общинския съвет. 

 Изпраща копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО до 

председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното 

одобряване. 

 

Група за наблюдение на изпълнението на ПИРО 

Групата има 5 членен състав, включващ: 

 Секретаря на общината; 

 Експерт от дирекция „Специализирана администрация―; 

 Експерт от дирекция „Обща администрация―; 

 Представител на общинския съвет; 

 Представител на  физическите лица или юридическите лица, който има отношение към 

развитието на общината. 

Функциите на групата са: 

 Участва в разработването на ПИРО и други  стратегически документи, включително и  

системата от индикатори за наблюдение на ПИРО – съгласува документите, 

разработени от общинската администрация, като осигурява вътрешната им 

съгласуваност с другите действащи стратегически/секторни документи;  

 Периодично (на всеки 12 месеца) прави преглед на системата от индикатори за 

наблюдение на изпълнението на плана; 

 Прави предложения пред Кмета на общината, свързани с нуждата от актуализация на 

системата от индикатори, методиката за събиране на информация по индикатори и т.н.; 

 Периодично (на всеки 12 месеца) извършва преглед на постигнатия напредък; 

 Периодично (на всеки 12 месеца) разглежда резултатите от изпълнението на мерките и 

степента на достигането на целите; 

 Разглежда резултатите от оценките, ако такива са възложени; 

 Прави предложения пред Кмета на общината за актуализация на ПИРО; 

 Организира публично обсъждане на годишния доклад за изпълнението на плана и на 

докладите от междинната и последващата оценка; 
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 Участва в изготвянето на годишна програма за реализация на ПИРО; 

 Участва в изготвянето на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на плана; 

 Въз основа на информацията за постигнатите индикатори на ниво приоритет и мярка 

извършва анализ и оценка на постигането на индикаторите от Матрицата на 

индикаторите за наблюдение и контрол на ПИРО; 

 В случаи на отклонения от планираните стойности или риск от неизпълнение прави 

предложения за корекции на ПИРО.  

 

Дирекция „Специализирана администрация“ 

 Играе водеща роля в общинската администрация при изработването на ПИРО и 

други  стратегически документи, включително и  системата от индикатори за 

наблюдение на ПИРО; 

 Съвместно с Групата за наблюдение на изпълнението на ПИРО изготвя годишна 

програма за реализация на ПИРО;  

 Съвместно с Групата за наблюдение на изпълнението на ПИРО изготвя годишен 

доклад за наблюдението на изпълнението на плана;  

 Извършва текущо наблюдение на изпълнението на ПИРО – при отчитане на всеки 

един проект от Програмата за реализация на ПИРО; 

 Всяка година преди изготвянето на Годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на ПИРО изготвя информация за постигнатите индикатори на ниво 

приоритет и мярка;  

 Представя на Групата по наблюдение на ПИРО информация за постигнатите 

индикатори на  ниво приоритет и мярка. 

 

Средствата за наблюдение на изпълнението на ПИРО са: 

Таблица за наблюдение на ниво проект – Приложение № 8 

Използва се за следене на постигането на индикаторите по всеки проект от 

Програмата за реализация на ПИРО.  

Съдържа информация за наименованието на проекта, принадлежността му към 

мярка и приоритет от Програмата за реализация на ПИРО, бюджета на проекта и 

изпълнението на индикаторите. 
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Изготвя се от Дирекция „Специализирана администрация― след като бъде одобрен 

отчет за изпълнението на даден проект – периодичността е определена в Договора с 

Изпълнителя. 

 

Таблица за наблюдение на ниво стратегическа цел, приоритет, мярка – Приложение 

№ 9 

Използва се за регистриране на постигнатия напредък по изпълнението на целите 

и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение, определени в 

Матрицата на индикаторите за наблюдение и контрол на ПИРО. 

Форматът на таблицата следва този на Матрицата на индикаторите за наблюдение 

и контрол на ПИРО. Попълва се въз основа на информацията от Таблицата за наблюдение 

на ниво проект и показва постигнатия напредък на годишна основа. 

Изготвя се от Дирекция „Специализирана администрация― преди подготовката на 

Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО. 

 

Таблица за оценка за степента на постигане на индикаторите – Приложение № 10   

Използва се за оценка на степента на постигане на индикаторите и като се отчетат 

потенциални бъдещи проекти и свързаните с тях индикатори се оценява вероятността за 

постигане на индикаторите. 

Попълва се от Групата по наблюдение на ПИРО въз основа на Таблицата за 

наблюдение на ниво стратегическа цел, приоритет, специфична цел, мярка. 

В случай на вероятност даден индикатор да не бъде постигнат се описват 

причините за това и се правят предложения за корективни действия. 

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план  

Изготвя се един път в годината съгласно разпоредбите на Правилника за 

прилагане на ЗРР. 

Съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз 

основа на индикаторите за наблюдение; 
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3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т. ч.: 

 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 

и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през 

съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ПИРО; 

 мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

 мерките за прилагане принципа на партньорство; 

 резултатите от извършени оценки към края на съответната година (ако е 

приложимо); 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното 

финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

ПИРО. 

7.2. Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

на ПИРО 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 

2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите, съгласно методическите указания на 

МРРБ. За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки 

индикатор е посочена мерната единица, в която ще се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност (където е 

приложимо) за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата 

стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 
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регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС 

през периода 2021-2027 г.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на 

събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики.  

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) 

по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие. Използвани са 

два вида индикатори: за продукт и за резултат.  

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от 

приоритетите те се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно 

значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област. 

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 периода до 2027 г.  

За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони за 

прилагане на интегриран подход са определени индикатори, чрез които да се оцени 

приносът на интервенциите, както към развитието на конкретната територия в рамките на 

зоната, така и към развитието на цялата община.  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнение на ПИРО е представена в 

табличен вид по-долу. 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева  

стойност 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика на основата на наличния потенциал 

Мярка 1.1. Развитие на земеделието и горското 

стопанство при устойчиво управление на природните 

ресурси. 

RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства. 

бр. ИСУН, МЗХГ Годишно 4 

Мярка 1.2. Насърчаване на предприемачеството, 

стартиране и развитие на икономически дейности в нови 

МСП. 

RCO 05 — Стартиращи предприятия, които получават 

подкрепа. 

бр. ИСУН, МТСП, 

МИ,  МЗХГ 

Годишно 5 

RCO 16 — Заинтересовани страни, участващи в процеса на 

опознаване на сферата на предприемачеството. 

бр. Община Бойница Годишно 15 

Мярка 1.3. Привличане на местни и чуждестранни 

инвестиции в преработваща промишленост и други 

стопански дейности. 

RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова 

подкрепа. 

бр. Община Бойница Годишно 6 

Мярка 1.4. Създаване на предпоставки за развитие на 

туристическия отрасъл на територията на общината.  

Туристическите забележителности от община Бойница, 

включени в туристически пакети, които  включват обекти 

от ,,Район Дунав‖.  

бр. Община Бойница Годишно 2 

Приоритет 2: Подобряване на средата за живот и бизнес в общината 

Мярка 2.1. Подобряване на мобилността и свързаността 

с областния център и съседните общини. 

RCO 46 — Дължина на реконструираните или 

модернизирани пътища — други. 

км. ИСУН, Община 

Бойница, 

АПИ 

Годишно 21 

Мярка 2.2. Благоустрояване на физическата среда.  Ремонтирана улична мрежа. км. ИСУН, Община 

Бойница, 

АПИ 

Годишно 12 

Проекти за благоустрояване на населените места.  бр. Община Бойница Годишно 6 

Мярка 2.3. Повишаване на енергийна ефективност на 

административни и жилищни сгради.   

RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за 

подобряване на енергийните им характеристики. 

бр. ИСУН, Община 

Бойница 

Годишно 2 

Жилищни сгради с подобрени енергийни характеристики. бр. ИСУН, Община 

Бойница 

Годишно 11 

RCO 18 — Домакинства, получили подкрепа за 

подобряване на енергийните характеристики на жилището 

си. 

бр. ИСУН, Община 

Бойница 

Годишно 21 

Мярка 2.4. Реконструкция на ВиК мрежата.  

 

RCO 30 - Дължина на новите или консолидираните тръби 

за битови нужди. 

км. ИСУН, Община 

Бойница, „ВиК – 

Видин‖ ЕООД 

Годишно 21.7 

Мярка 2.5. Подобряване на инфраструктурата за 

превенция на риска. 

 

RCO 25 - Новопостроени или реконструирани защитни 

съоръжения по крайбрежни ивици, речни и езерни брегове 

и свлачища за защита на хора, активи и естествената 

бр. ИСУН, Община 

Бойница 

Годишно 3 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева  

стойност 

околна среда. 

Население, облагодетелствано от почистени/поддържани 

речни корита. 

бр. НСИ, 

Община Бойница 

Годишно 869 

RCO 28 - Зони, обхванати от мерки за защита срещу 

горски пожари. 

дка Община Бойница Годишно 4800 

RCO 99 - Площ извън защитените зони по „Натура 2000―, 

обхванати от мерки за опазване и възстановяване. 

дка Община Бойница Годишно 800 

Мярка 2.6. Осигуряване на условия и инфраструктура за 

развитие на спорта и културните дейности. 

Лица, ползващи рехабилитираната спортна 

инфраструктура. 

бр. НСИ, 

Община Бойница 

Годишно 869 

Рехабилитирани спортни обекти. бр. Община Бойница Годишно 1 

Обекти от културната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики. 

бр. Община Бойница Годишно 4 

Обекти от културната инфраструктура  с подобрена МТБ. бр. Община Бойница Годишно 4 

Лица, ползващи рехабилитираната културна 

инфраструктура. 

бр. НСИ, 

Община Бойница 

Годишно 869 

Социализирани забележителности. бр. Община Бойница Годишно 3 

Мярка 2.7. Инвестиционна обезпеченост на проектните 

инициативи.  

Изготвени инвестиционни проекти. бр. Община Бойница Годишно 10 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси 

Мярка 3.1. Подобряване на  образователната и здравната 

инфраструктура. 

RCO 69 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура за 

здравни грижи.  

бр. НСИ, 

Община Бойница 

Годишно 869 

RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната 

инфраструктура за грижи за деца (нови или 

модернизирани). 

бр. НСИ, 

Община Бойница 

Годишно 100 

Обекти от образователната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики. 

бр. Община Бойница Годишно 2 

Обекти от здравната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики. 

бр. Община Бойница Годишно 2 

Обекти от образователната инфраструктура  с подобрена 

МТБ. 

бр. Община Бойница Годишно 2 

Обекти от здравната инфраструктура  с подобрена МТБ. бр. Община Бойница Годишно 2 

Лица, ползващи се от рехабилитираните обекти на бр. НСИ, Годишно 100 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Целева  

стойност 

образователната инфраструктура. Община Бойница 

Мярка 3.2. Изграждане и развитие на подкрепяща среда 

за включващо образование. 

Деца/ученици включени в дейности за образователна 

интеграция. 

бр. Община Бойница Годишно 100 

Учители с допълнителна подготовка за работа с деца в 

неравностойно положение. 

бр. Община Бойница Годишно 16 

Мярка 3.3. Осигуряване на подходяща инфраструктура, 

подпомагаща социалното включване. 

Обекти от социалната инфраструктура  с подобрени 

енергийни  характеристики. 

бр. Община Бойница Годишно 1 

Обекти от социалната инфраструктура  с подобрена МТБ. бр. Община Бойница Годишно 1 

RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от жилищна). 

бр. Община Бойница Годишно 12 

Мярка 3.4. Предоставяне на подкрепящи услуги и форми 

за социално включване. 

Обучен персонал за предоставяне на подкрепящи услуги и 

форми за социално включване. 

бр. Община Бойница Годишно 12 

Лица, ползващи се от социални услуги. бр. Община Бойница Годишно 200 

Мярка 3.5. Осигуряване на заетост. Население, включено в проектите за временна заетост. бр. Община Бойница Годишно 210 

Приоритет 4: Добро управление в услуга на населението и устойчивото местно развитие 

Мярка 4.1. Подобряване ефективността на процесите в 

общинската администрация 

Нововъведени общински услуги. бр. Община Бойница Годишно 3 

Подобрени общински услуги. бр. Община Бойница Годишно 3 

Административни услуги, предоставяни по електронен 

път. 

бр. Община Бойница Годишно 30 

Мярка 4.2. Прилагане на интегриран подход в 

планирането на социално-икономическото развитие и 

устройството на територията 

Разработени ПУП. 

 

бр. Община Бойница Годишно 10 

Актувани имоти общинска собственост в землища с влязъл 

в сила нов кадастрален план. 

бр. Община Бойница Годишно 85 

Мярка 4.3. Усъвършенстване на капацитета за 

разработване и изпълнение на политики за местно 

развитие 

Обучения, свързани с въвеждането на електронното 

управление. 

бр. Община Бойница Годишно 3 

Обучени служители  във връзка с въвеждането на 

електронното управление. 

бр. Община Бойница Годишно 12 

Обучения/обмяна на опит за усъвършенстване на 

капацитета. 

бр. Община Бойница Годишно 5 

Обучени служители на общинската администрация.  бр. Община Бойница Годишно 12 

Извършени оценки на ОПР бр. Община Бойница Годишно 2 

Разработени концепции за ИТИ  бр. Община Бойница Годишно 2 

Мярка 4.4. Международни сътрудничества и 

партньорства за решаване на общи проблеми 

Брой реализирани проекти с трансграничен характер  бр. Община Бойница Годишно 3 
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Източник  

на информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стратегическа цел 1: 

Съживена икономика 

Относителен дял на нетните приходи от 

продажни на предприятията в община 

Бойница от тези в област Видин. 

% 

 

НСИ 2 пъти за 

периода 

0.3 0.7 

Относителен дял на предприятията от 

нефинансовия сектор в община Бойница от 

тези в област Видин 

% 

 

НСИ 2 пъти за 

периода 

0.4 0.8 

Стратегическа цел 2: 

Запазване, грижа и развитие 

на човешкия капитал 

Относителен дял на лицата с достъп до 

подобрени здравни услуги 

% 

 

Община Бойница 2 пъти за 

периода 

НП 100 

Годишен брой на децата/учениците, 

използващи подкрепяната образователна 

инфраструктура 

брой Община Бойница Годишно 0 80 

% на средната работна заплата в община 

Бойница от тази в област Видин  

 

% 

 

НСИ 2 пъти за 

периода 

65 80 

Степен на въвеждане на електронното 

управление 

% 

 

Община Бойница 2 пъти за 

периода 

НП 30 

Стратегическа цел 3: Грижа 

за околната среда, климата и  

благоустроена жизнена среда 

Относителен дял на населението с подобрена 

инфраструктура 

% 

 

Община Бойница 2 пъти за 

периода 

НП 100 

Намаляване на потреблението на  енергия от 

обновените сгради административни и 

жилищни сгради  

% 

 

Община Бойница Годишно 0 25 
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Част VIII. Преценка на необходимостта от извършване на 

екологична оценка по реда на ЗООС 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за 

биологичното разнообразие, както и предвид разпоредбите на чл.32 от ЗРР, Община 

Бойница е внесла в РИОСВ – Монтана, Уведомление за изготвяне на план, съгласно чл.8, 

ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми  (Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1) и Искане за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка (ЕО), съгласно изискванията на чл.8а, ал.1 от 

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

(Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1).  

Издадено е Решение № МО 10 - ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Бойница за 

периода 2021 - 2027 г. 
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Обобщена справка, включваща анализ на съответствието на ,,План за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) Бойница за периода 2021-2027 г.”  с 

условията в Решение № МО 10 - ЕО/2021 г. 

Условие, поставено в Решение № МО 10 - 

ЕО/2021 г. 

Предприети действия 

1. В окончателния проект на ПИРО 

Бойница (2021 - 2027 г.) следва да се 

прецизира текста на стр. 69 - „В населените 

места на община Бойница няма 

съществуващи канализационни мрежи и 

Пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Единственото изключение е един 

канализационен клон за битови отпадъчни 

води в с. Бойница, с дължина около 0.5 км и 

диаметър ф300 мм. Този клон събира 

битовите отпадъчни води от два жилищни 

блока и училището, отвежда ги до 

съществуващо пречиствателно съоръжение 

(септична яма), след което ги зауства в 

дере." Да се има предвид, че всички 

зауствания на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти трябва да се 

извършват регламентирано, на основание 

издадено от директора на БДДР - Плевен 

разрешително за заустване по реда на чл. 

46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. В 

противен случай общината трябва да 

предприеме действия за прекратяване на 

зауствания на отпадъчни води в 

кализационния колектор. 

На стр. 69 от ПИРО Бойница (2021-2027) 

текстът е коригиран, както следва: ,,В 

населените места от Община Бойница няма 

съществуващи канализационни мрежи и 

Пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Всички населени места в Община Бойница 

са с население под 500 жители, поради 

което в краткосрочен и средносрочен план, 

не са приоритетни по отношение на 

изграждане на нови канализационни 

системи и ПСОВ. 

Към края на 2020 г. община Бойница не 

разполага с разработени инвестиционни 

проекти в областта на канализацията и 

пречистването на отпадъчните води‖.  

  

2. Да се коригира текста на стр. 77 2. Текстът на стр. 77 от ПИРО Бойница 
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Условие, поставено в Решение № МО 10 - 

ЕО/2021 г. 

Предприети действия 

„Контролът върху качеството на водите се 

осъществява от РИОСВ - Монтана". 

Обръщам внимание, че РИОСВ - Монтана 

осъществява контрол само на качеството на 

отпадъчните води. Мониторингът на 

повърхностните и подземни води на 

територията на общината, предвид 

разпоредбите на чл. 169, ал. 2 от Закона за 

водите, се осъществява по утвърдени 

програми за мониторинг на водите, 

разработени от БДДР - Плевен. Данните от 

анализа на водните проби се обобщават и 

анализират от БДДР - Плевен и са основа за 

оценката на състоянието на водните тела. 

(2021-2027) е коригиран, както следва: 

,,Мониторингът на повърхностните и 

подземни води на територията на общината, 

предвид разпоредбите на чл. 169, ал. 2 от 

Закона за водите, се осъществява по 

утвърдени програми за мониторинг на 

водите, разработени от БДДР - Плевен. 

Данните от анализа на водните проби се 

обобщават и анализират от БДДР - Плевен 

и са основа за оценката на състоянието на 

водните тела.  РИОСВ - Монтана 

осъществява контрол върху на качеството 

на отпадъчните води‖. 

3. Планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, произтичащи 

от ПИРО Бойница 2021 - 2027 г., попадащи 

в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на 

ЗООС или извън тях, и попадащи под 

разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, могат да 

бъдат одобрени само след положително 

решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС или 

решение за преценяване 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. 

3. В Част V. Програма за реализация на 

ПИРО и описание на интегрирания подход 

за развитие от ПИРО Бойница (2021-2027), 

на 186 стр. е добавен следния текст: 

,,Планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, произтичащи 

от ПИРО Бойница 2021 - 2027 г., попадащи 

в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на 

ЗООС или извън тях, и попадащи под 

разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, могат да 

бъдат одобрени само след положително 

решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС или 

решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС/ЕО, с което е 

преценено да не се извършва ОВОС/ЕО, и 
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Условие, поставено в Решение № МО 10 - 

ЕО/2021 г. 

Предприети действия 

при съобразяване с препоръките в 

извършените оценки, както и с условията, 

изискванията и мерките, разписани в 

решението/становището‖. 
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Използвани източници на информация 

 Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025. 

МРРБ, 2019 г. 

 Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в община Бойница 2012-2022 г. 

 Закон за биологичното разнообразие. 

 Закон за защитените територии. 

 Закон за опазване на околната среда. 

 Закона за регионалното развитие. 

 Закон за управление на отпадъците. 

 Закона за устройство на територията. 

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България. 

 Концепция за туристическо райониране на България. МТ, 2015г. 

 Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от                                  

възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Бойница 2018 - 2020 г. 

 Методически указания за разработване на Планове за интегрирано развитие на 

община за периода 2021-2027 г. МРРБ, 2020 г.  

 Нaциoнaлнa cтрaтeгия зa aдaптaция към измeнeниeтo нa климaтa и Плaн зa 

дeйcтвиe. МС, 2019 г.  

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. МРРБ, 2011 г. 

 НСИ, текуща статистика.  

 Областен план за защита при бедствия на област Видин. 

 Общ устройствен план на община Бойница и екологична оценка. 

 Общински план за развитие на община Бойница за периода 2014-2020 г.  

 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община бойница 2017 – 2019 г. 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда. РИОСВ Видин. 2019 г.  

 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на ―В и К‖ ЕООД, гр. Видин (РГП за ВиК-Видин) - 2038 г. 

 Правилника за прилагане на Закон за регионалното развитие. 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
http://kj.government.bg/2013/Plan_Bedstvia_Kardzhali.pdf
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 Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен 

регион за периода 2021-2027. МРРБ, 2020 г.  

 Проекти на Програми финансирани от ЕС за периода 2021-2027 г.  

 Програма за енергийна ефективност на община Бойница за периода 2018-2020 г. 

 Програма за опазване на околната среда в община Бойница 2016-2020 г. 

 Програма за развитие: България 2030. МС, 2020 г.  

 Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в 

община Бойница 2018 г.- 2020 г. 

 Програма за управление на отпадъците на община Бойница 2016-2020 г. 

 Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на 

регионите за планиране от ниво 2 в Република България. МРРБ, 2020 г. 

 Социално –икономически  анализ на развитието на селските райони. МЗХГ, 2020 г.  

 Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в община 

бойница 2020-2023 г. 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за периода 2014 

- 2030 г.  

 http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

 https://infostat.nsi.bg  

 http://natura2000.moew.government.bg/ 

 https://www.eufunds.bg/bg 

 https://265obshtini.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/21/proekt_na_sotsialno-ikonomicheski_analiz_na_razvitieto_na_selskite_raioni_01_2020.pdf
http://eea.government.bg/zpo/bg/
https://infostat.nsi.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
https://www.eufunds.bg/bg
https://265obshtini.bg/
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Приложения  
 

Приложение №1: Баланс на земеделските земи, гори и земи в ГФ в община Бойница 

по начин на трайно ползване.  

с. БОЙНИЦА ЕКАТТЕ 05195 

No Код ЕК Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 1100 Нива 5810 42313 .318 73   .555 

2  1200 Тр. насаждения. 6 41 .999 0. .073 

3  1211 Овощна градина 1 9 .000 0. .016 

4  1213 Лозе 8 697 .505 1. .213 

5  1239 Гора в зем.земи 19 47 .389 0. .082 

6 1400 Пасище, мера 89 2469 .781 4. .293 

7  1401 Пасище с храсти 62 178 .641 0. .311 

8  1570 Стопански двор 2 4 .372 0. .008 

9  1710 Полски път 16 102 .652 0. .178 

10  1922 Храсти 55 145 .708 0. .253 

11 2100 Дървопроизе.пл. 1429 11228 .417        19  .519 

12  2112 Широколист.гора 1 10 .479 0. .018 

13  3332 Химическа пром. 1 7 .004 0. .012 

14  4111 Вътрешна река 1 74 .904 0. .130 

15  6115 Път IV кл. 1 186 .858 0. .325 

16 8410 Дере 1 7 .817 0. .014 

 ВСИЧКО 7502 57525 .844 100. 000 

с. ШИШЕНЦИ ЕКАТТЕ 83329 

No Код ЕК      Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1  1100 Нива 2990 22852 .230 83. 137 

2  1213 Лозе 285 325 .462 1. 184 

3  1230 Изосшав.тр.нас. 17 163 . 161 0. 594 

4  1239 Гора в зем.земи 52 221 .450 0. 806 

5  1300 Ливада 36 115 .459 0. 420 

6  1400 Пасище, мера 80 653 .002 2. 376 

7  1401 Пасище с храсти 22 114 .717 0. 417 

8  1500 Стопански двор 2 9 .786 0. 036 

9  1510 Машинна станция 2 4 .485 0. 016 

10  1570 Стопански двор 6 26 .139 0. 095 

11 1590 Др.произв.база 1 7 .865 0. 029 

12  1920 Др. сел.ст.тер. 4 7 .750 0. 028 

13 1922 Храсти 33 95 .143 0. 346 

14  1929 Др. селскост.т. 4 37 . 112 0. 135 

15  2100 Дървопроизв.пл. 630 2844 .531 10. 348 

16  3311 Пр.ел.енергия 1 9 .262 0. 034 

 ВСИЧКО 4165 27487 .554 100. 000 
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с. ПЕРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 55868 

No Код ЕК      Начин шр.ползване Имоти 

бр. 

Площ в дка  Площ % 

1 1100 Нива 1194 6307 .888 75 .822 

2  1211 Овощна градина 1 2 .959 0 .036 

3  1213 Лозе 135 130 .976 1 .574 

4  1239 Гора в зем.земи 17 37 .433 0 .450 

5  1300 Ливада 79 268 .107 3 .223 

6  1310 Използв. ливада 6 15 .112 0 .182 

7  1400 Пасище, мера 25 77 .294 0 .929 

8  1401 Пасище с храсти 5 17 .434 0 .210 

9  1600 Животнов. ферма 2 36 .871 0 .443 

10  1922 Храсти б 32 .103 0 .386 

11 1929 Др. селскост.т. 15 60 .298 0 .725 

12  2100 Дървопроизв.пл. 325 1332 .917 16 .022 

 ВСИЧКО 1810 8319 .392 100 .000 

с. БОРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 05428 

No Код ЕК      Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка  Площ % 

1 1100 Нива 1164 6493 .759 70 .293 

2  1147 Из.ниеа-жп.кан. 1 1 .095 0 .012 

3  1200 Тр. насаждения 1 5 .286 0 .057 

4  1211 Овощна градина 1 4 .996 0 .054 

5 1213 Лозе 170 210 .193 2 .275 

6 1230 Изостае.тр.нас. 1 4 .219 0 .046 

7  1239 Гора е зем.земи 30 138 .860 1 .503 

8  1300 Ливада 46 187 .412 2 .029 

9  1400 Пасище, мера 107 661 .570 7 .161 

10  1401 Пасище с храсти 47 260 .190 2 .816 

11 1922 Храсти 25 92 .606 1 .002 

12  1929 Др. селскост.т. 29 95 .004 1 .028 

13  2100 Дървопроизв.пл. 298 1065 .749 11 .536 

14 2221 Поляна 3 17 .135 0 .185 

 ВСИЧКО 1923 9238 .074 10 0.000 

с. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ ЕКАТТЕ 17 614 

No Код ЕК      Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка  Площ % 

1  1100 Нива 662 4960 .705 56 .932 

2  1200 Тр. насаждения 1 0 .498 0 .006 

3  1211 Овощна градина 9 36 .351 0 .417 

4  1213 Лозе 84 120 .526 1 .383 

5  1239 Гора в зем.земи 23 78 .338 0 .899 

6  1300 Ливада 110 523 . 551 6 .009 

7  1310 Използв. ливада 4 21 .452 0 .246 

8  1400 Пасище, мера 84 334 .729 3 .842 
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9  1401 Пасище с храсти 11 51 .756 0 .594 

10  1922 Храсти 7 32 .153 0 .369 

11 1929 Др. селскост.т. 13 66 .991 0 .769 

12  2100 Дьрвопроизв.пл. 365 2429 .127 27 .878 

13  2216 Залесена нива 1 9 .102 0 .104 

14  3100 Жил. територия 7 29 .935 0 .344 

15 3200 Обществен терен 2 4 .428 0 .051 

16  3900 Др.селищна тер. 1 11 .742 0 .135 

17  6114 Път III кл 1 2 . 039 0 .023 

 ВСИЧКО 1385 8713 .423 100 .000 

с. ШИПИКОБА MAXA/IA ЕКАТТЕ 83185 

No Код ЕК Начин шр.ползване Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1  1100 Нива 329 2086 .561 81.280 

2  1149 Др. изост. нива 2 59 .416 2.315 

3  1200 Тр. насаждения. 1 5 .003 0.195 

4 1213 Лозе 40 33 .060 1.288 

5 1239 Гора в зем.земи 11 69 .227 2.697 

б 1300 Ливада 3 9 .698 0.378 

7  1400 Пасище, мера 12 25 .589 0.997 

8 1401 Пасище с храсти 1 1 .534 0.060 

9 1922 Храсти б 46 .238 1.801 

10  1929 Др. селскост.т. 1 1 .087 0.042 

11 2100 Дървопроизв.пл. 46 171 .760 6.691 

12  3000 Населено място 1 57 .945 2.257 

 ВСИЧКО 453 2567 .118 100.000 

с. РАБРОВО ЕКАТТЕ 61039 

No Код ЕК Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 1100 Нива 4915 20127 .945 64 .087 

2  1112 Зеленч.култура 41 4 .188 0 .013 

3  1142 Ерозирана нива 1 14 .866 0 .047 

4  1146 Унищ.нива-пром. 1 0 .758 0 .002 

5  1147 Из.ниеа-жп.кан. 1 0 .348 0 .001 

6 1200 Тр. насаждения 1 3 .026 0 .010 

7  1213 Лозе 507 600 .791 1 .913 

8  1230 Изостае.тр.нас. 2 16 .835 0 .054 

9  1239 Гора в зем.земи 58 353 .834 1 .127 

10  1300 Ливада 124 311 .559 0 .992 

11 1333 Наводнен.ливада 1 0 .410 0 .001 

12  1339 Др.изост.ливада 1 7 .466 0 .024 

13  1400 Пасище, мера 710 3389 .949 10 .794 

14  1401 Пасище с храсти 23 123 .944 0 .395 

15  1570 Стопански двор 27 139 .079 0 .443 

16  1590 Др.произв.база 3 47 .713 0 .152 

17  1700 Полски път 1 4 .410 0 .014 
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18  1922 Храсти 57 163 .945 0 .522 

19  1929 Др. селскост.т. 7 35 .090 0 .112 

20  2100 Дървопроизв.пл. 828 5958 .070 18 .970 

21 2221 Поляна 3 18 .636 0 .059 

22  4111 Вътрешна река 1 84 .251 0 .268 

 ВСИЧКО 7313 31407 .113 100 .000 

с. КАНИЦ ЕКАТТЕ 36049 

No Код ЕК Начин тр.ползване Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 1100 Нива 728 2495 .365 40 .722 

2  1130 Врем.неизп.нива 1 1 .366 0 .022 

3  1200 Тр. насаждения 2 7 .010 0 .114 

4  1213 Лозе 48 53 .473 0 .873 

5 1230 Изостав.тр.нас. 9 14 .566 0 .238 

6  1239 Гора в зем.земи 11 48 .127 0 .785 

7  1300 Ливада 22 48 .534 0 .792 

8 1400 Пасище, мера 176 706 .645 11 .532 

9  1401 Пасище с храсти 9 33 .115 0 .540 

10  1700 Полски път 3 8 .065 0 .132 

11 1922 Храсти 14 43 .996 0 .718 

12  1929 Др. селскост.т. 2 11 .629 0 .190 

13  2100 Дървопроизв.пл. 204 2555 .723 41 .707 

14  2221 Поляна 3 53 616 0 .875 

15  2223 Просека 1 6 .181 0 .101 

16  6115 Път IV кл. 1 40 .410 0 .659 

 ВСИЧКО 1234 6127 .821 100 .000 

Източник: ОУПО Бойница.  

Приложение №2: Баланс на земеделските земи, гори и земи в ГФ в община Бойница 

по видове собственост.  

с. БОЙНИЦА ЕКАТТЕ 05195 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1. държавна частна 530 3660 . 974 6 .364 

2 . частна 3046 20082 . 638 34 . 911 

3 . на религиозни организации 2 27 .301 0 .047 

4 . общинска частна 86 6511 .298   11.319 

5 . на чуждестранни лица 62 477 .414 0 .830 

6. смесена 2 27 .753 0 .048 

7 . на юридически лица 3308 24819 .307   43.145 

8 . стопанисван от общината 446 1541 .646 2 . 680 

9 . държавна публична 2 80 .186  0 .139 

10 . общинска публична 18 297 .327 0.517 
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 ВСИЧКО 7502 57525 .844   100.000 

с. ШИШЕНЦИ ЕКАТТЕ 83329 

 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1. държавна частна 743 5452 .696 19 .837 

2 . частна 1941 10804 .753 39 .308 

3 . на религиозни организации 2 14 .656          0 . 053 

4 . общинска частна 30 1040 .219 3 .784 

5 . на чуждестранни лица 148 1480 .072 5 .385 

6 . на юридически лица 1012 7704 .674  28.030 

7 . стопанисван от общината 288 982 .619 3 .575 

8 . държавна публична 1 7 .865 0.029 

 ВСИЧКО 4165 27487 .554 100 . 000 

с. ПЕРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 55868 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 . държавна частна 258 1578 .803 18 . 977 

2 . частна 835 3220 .085 38.706 

3 . общинска частна 29 371 .293          4 .463 

4 . на чуждестранни лица 17 113 .922 1.369 

5 . смесена 4 17 .469 0 .210 

6. на юридически лица 553 2493 .612 29 . 973 

7 . стопанисван от общината 114 524 .208 6 .301 

 ВСИЧКО 1810 8319 .392 100 . 000 

с. БОРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 05428 

 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 . държавна частна 248 1281 .482 13.872 

2 . частна 751 3575 . 517 38.704 

3 . общинска частна 31 291 .769 3 .158 

4 . на чуждестранни лица 6 37 .288 0 .404 

5 . на юридически лица 566 2815 .495 30 .477 

6 . стопанисван от общината 321 1236 .523 13 .385 

 ВСИЧКО 1923 9238 .074 100.000 

с. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ ЕКАТТЕ 17614 

 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 . държавна частна 150 1347 .029 15.459 

2 . частна 658 3306 .006 37.942 
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3 . общинска частна 6 147 .169 1 .689 

4 . на чуждестранни лица 121 1445 .100 16.585 

5 . смесена 6 20 .498 0.235 

6 . на юридически лица 325 2022 .009 23.206 

7 . стопанисван от общината 118 413 .870 4.750 

8 . държавна публична 1 11 .742 0 .135 

 ВСИЧКО 1385 8713 .423 100 . 000 

с. ШИПИКОБА МАХАЛА ЕКАТТЕ 83185 

 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1. държавна частна 150 900 .111 35.063 

2 . частна 131 601 .056 23 .414 

3 . общинска частна 1 6 .291 0 .245 

4. смесена 1 57 .945 2 .257 

5 . на юридически лица 123 815 .321 31.760 

6. стопанисван от общината 47 186 .394 7 .261 

 ВСИЧКО 453 2567 .118 100 . 000 

с. РАБРОВО ЕКАТТЕ 61039 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 . държавна частна 1446 8337 .095 26 . 545 

2 . частна 3169 11812 .741 37 . 612 

3 . на религиозни организации 1 172 .000 0.548 

4 . общинска частна 74 1160 .396         3 . 695 

5 . на юридически лица 1621 6475 . 913 20 .619 

6 . стопанисван от общината 1000 3441 .533 10.958 

7 . общинска публична 2 7 .435 0 .024 

 ВСИЧКО 7313 31407 . 113 100 . 000 

с. КАНИЦ ЕКАТТЕ 36049 

 

No Вид собственост Имоти бр. Площ в дка Площ % 

1 . държавна частна 165 1509 .886 23.234 

2 . частна 632 2169 .141 33 .379 

3 . смесена 1 127 .374 1.960 

4 . на юридически лица 247 865 .015 13.311 

5. стопанисван от общината 200 795 .077 12 .235 

6. общинска публична 82 1032 .121 15.882 

 ВСИЧКО 1327 6498 .614 100.000 

Източник: ОУПО Бойница.  
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Приложение №3: Водоизточниците в Община Бойница 

№ 

  

  

  

  

Вид 

  

  

  

Местопо-

ложение 

  

  

  

Дебит  

л/с 

  

  

№ и дата на 

разрешителното 

за водоползване 

  

Срок 

до 

  

  

Наличие  

на 

учредена 

СОЗ 

1 

  

  

  

ПС "Раброво" 

 

 

 

Каптирани 

извори - 

4бр. 

 

 

 

с.Раброво 

 

 

 

5 

 

 

 

11510704/10.10.2011 

11510702/10.10.2011 

10510703/10.10.2011 

10510705/10.10.2011 

10.10.2021 

10.10.2021 

10.10.2021 

10.10.2021 

Не 

 

 

 

2 ПС 

"Шишенци" 

Дренажи – 

 2бр. 

с.Шишенци 1,8 0234/19.04.2001 19.4.2026 Не 

3 ПС 

"Периловец" 

Каптиран 

извор - 1бр. 

с.Периловец 1,5 11510349/15.06.2009 15.6.2012 Не 

4 ПС 

"Бориловец" 

Каптиран 

извор - 1бр. 

с.Бориловец 1,2 100928/25.04.2005 25.4.2010 Не 

Източник: ОУПО Бойница. 
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Приложение №4: Финансирани проекти на община Бойница по Оперативни програми 2007-2013 г. и Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. 

№ Финансираща 

програма 

Наименование на проекта Бенефициент Роля на 

Община 

Бойница 

Обща 

стойност на 

финансиране 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

(%) 

Период 

1 ОП Развитие на 

човешките ресурси                        

BG051PO001-

5.1.04-0177-C0001 

За достоен и независим живот Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

140,855.00 100% БФП 11.2012 

- 

06.2014 

2 ОП Развитие на 

човешките ресурси                        

BG051PO001-

5.2.04-0116-C0001 

Подобряване качеството на живот 

и преодоляване на социалната 

изолация на лица с трайни 

увреждания и самотноживеещи 

лица  

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

70,129.00 94% БФП          

6% соб. 

06.2009 

- 

10.2012 

3 ОП Развитие на 

човешките ресурси                        

BG051PO001-

5.2.04-0116-C0001  

Помощ на хора в неравностойно 

положение 

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

87,656.86 94% БФП          

6% соб. 

10.2009 

- 

09.2010 

4 ОП 

Административен 

капацитет                     

BG051PO002/13/1.3-

07 

Бойница 2020 Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

51,026.62 100% БФП 03.2014 

- 

11.2014 

5 ПРСР - Мярка 321 Община Бойница – преобразуване 

на инвестиции в мобилност и 

достъп до културни и социални 

услуги за местното население 

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

3,995,256.00 100% БФП 10.2009 

- 

12.2013 

6 ПРСР - Мярка 322 Рехабилитация на улици с. 

Бойница и с. Раброво община 

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

1,365,590.40 100% БФП 07.2011 

- 
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Бойница 12.2013 

7 ПРСР - Мярка 223 Залесяване на неземеделска земя Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

521,140.80 100% БФП 06.2010 

- 

12.2013 

 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА ПО 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2007-2013 Г., ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. 

6,231,654.68   

Източник: ИСУН, Данни от ОА на община Бойница 

 

Приложение №5: Финансирани проекти на община Бойница по Оперативни програми 2014-2020 г. и Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

№ Финансираща 

програма 

Наименование на проекта Бенефициент Роля на 

Община 

Бойница 

Обща 

стойност на 

финансиране 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

(%) 

Период 

1 ОП Развитие на 

човешките ресурси                        

BG05M9OP001-

2.002 Независим 

живот 

 

Грижа и подкрепа в 

семейството 

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

430 024.88 100% БФП 01.01.2016 

- 

01.12.2017 

2 ОП за храни 2014-

2020 г.                      

BG05FMOP001-

3.002 "Осигуряване 

на топъл обяд - 

2016-2020" 

Предоставяне топъл обяд - 

Бойница 

Община 

Бойница 

 Водеща 

организация 

284 261.26 100% БФП 04.07.2016 

–  

31.12.2019 

Източник: ИСУН2020, Данни от ОА на община Бойница

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/ab79b20a-33a1-4a64-a2d9-625c3344fe1b
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/ab79b20a-33a1-4a64-a2d9-625c3344fe1b
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/ab79b20a-33a1-4a64-a2d9-625c3344fe1b
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/4af9f632-0abd-46d8-b6f6-5adebc023e1e
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/4af9f632-0abd-46d8-b6f6-5adebc023e1e
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/4af9f632-0abd-46d8-b6f6-5adebc023e1e
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/4af9f632-0abd-46d8-b6f6-5adebc023e1e
http://2020.eufunds.bg/bg/0/282/Project/BasicData?contractId=SZXyvzK2%2BFA%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/282/Project/BasicData?contractId=SZXyvzK2%2BFA%3D&isHistoric=False
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Приложение №6: Жилища в община Бойница по начин на използване с техните характеристики към 01.02.2011 г. 

Области                                       

Общини                    

Населени места 

Общо 

Жили

ща 

Жилищн

и 

помещен

ия 

Стаи Полезн

а площ 

Жилищн

а площ 

Живу

щи 

лица 

Домак

инства 

Семе

йства 

Средно 

живущ

и лица 

Общо за 

страната 

38871

49 

1400284

9 

114244

58 

2838334

36 

21519663

3 

706896

7 

279257

6 

2098978 1.8 

ВИДИН 67436 255623 212778 5112044 3906068 97843 41350 28622 1.5 

БОЙНИЦА 1892 6670 5055 124995 81745 1309 716 339 0.7 

С.БОЙНИЦА 633 2211 1773 42373 27783 447 254 122 0.7 

С.БОРИЛОВЕЦ 180 631 474 11338 7473 188 73 37 1.0 

С.ГРАДСКОВС

КИ КОЛИБИ 

80 235 156 4626 2494 38 23 8 0.5 

С.КАНИЦ 36 132 98 2270 1537 10 6 3 0.3 

С.ПЕРИЛОВЕЦ 110 407 300 8513 4877 66 45 12 0.6 

С.РАБРОВО 520 1988 1483 36294 25265 437 237 122 0.8 

С.ШИПИКОВА 

МАХАЛА 

24 74 50 1448 914 5 3 2 0.2 

С.ШИШЕНЦИ 309 992 721 18133 11402 118 75 33 0.4 

Области                                       

Общини                    

Населени места 

Жилище за постоянно (обичайно) пребиваване 

Жилищ

а 

   

Жилищни 

помещени

я 

Стаи Полезна 

площ 

Жилищн

а площ 

Живущ

и лица 

Домаки

нства 

Семей

ства 

Средно 

живущ

и лица 

Общо за 

страната 

266673

3 

9950326 802636

8 

2038352

79 

1543558

86 

706896

7 

279257

6 

209897

8 

2.7 

ВИДИН 40246 162076 131945 3278916 2487673 97843 41350 28622 2.4 

БОЙНИЦА 718 2829 2185 54381 36681 1309 716 339 1.8 

С.БОЙНИЦА 254 1012 805 19679 12869 447 254 122 1.8 
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С.БОРИЛОВЕЦ 75 313 246 5362 3770 188 73 37 2.5 

С.ГРАДСКОВС

КИ КОЛИБИ 

23 78 56 1473 836 38 23 8 1.7 

С.КАНИЦ 6 19 14 340 235 10 6 3 1.7 

С.ПЕРИЛОВЕЦ 45 185 143 3934 2484 66 45 12 1.5 

С.РАБРОВО 237 969 738 18448 13245 437 237 122 1.8 

С.ШИПИКОВА 

МАХАЛА 

3 11 8 185 140 5 3 2 1.7 

С.ШИШЕНЦИ 75 242 175 4960 3102 118 75 33 1.6 

Области                                       

Общини                    

Населени места 

Жилището е необитавано 

Жилища Жилищни 

помещени

я 

Стаи Полезна 

площ 

Жилищн

а площ 

- - - - 

Общо за 

страната 

122041

6 

4052523 339809

0 

7999815

7 

6084074

7 

- - - - 

ВИДИН 27190 93547 80833 1833128 1418395 - - - - 

БОЙНИЦА 1174 3841 2870 70614 45064 - - - - 

С.БОЙНИЦА 379 1199 968 22694 14914 - - - - 

С.БОРИЛОВЕЦ 105 318 228 5976 3703 - - - - 

С.ГРАДСКОВС

КИ КОЛИБИ 

57 157 100 3153 1658 - - - - 

С.КАНИЦ 30 113 84 1930 1302 - - - - 

С.ПЕРИЛОВЕЦ 65 222 157 4579 2393 - - - - 

С.РАБРОВО 283 1019 745 17846 12020 - - - - 

С.ШИПИКОВА 

МАХАЛА 

21 63 42 1263 774 - - - - 

С.ШИШЕНЦИ 234 750 546 13173 8300 - - - - 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.
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Информация за респондента 

Вашият пол е /по желание/ - % 

 

Към коя от изброените групи се определяте (възможен е повече 

от един отговор)? - % 

 

 

 

Населено място, в което живеете/ развивате дейност - % 

 

Завършено образование - % 

 

 

69.6

30.4

жена

мъж

4.3

17.4

4.3

8.7

60.9

0

4.3

0

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70

Учащ

Работник

Упражняващ свободна професия

Работодател

Служител в държавна/общинска …

Безработен

Пенсионер

Представител на неправителствена …

Представител на общински съвет 

87.0

8.7

4.3
Бойница

Раброво

Шишенци

Бориловец

Периловец

Градсковски колиби

Каниц

Шипикова махала

69.6

30.4
Висше

Полувисше

Средно

Основно

Не желая да отговоря

Приложение №7: Обобщени резултати от проведено анкетно проучване за целите на ПИРО Бойница 2021-2027 г. 
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Възраст - % 

 

Запознати ли сте с приоритетите за развитие на община 

Бойница за периода 2014-2020 година? 

 

 

Считате ли, че е необходима нова визия и стратегия за развитие 

на Община Бойница в периода 2021-2027г.? Визията на община 

Бойница за периода 2014-2020г. е : „Община Бойница – 

територия с подобрено качество на живота, съхраняваща и 

ефективно използваща своя потенциал за постигане на 

устойчиво развитие и създаване на нови работни места― - % 

 

Ако отговорът на горния въпрос Ви е положителен, моля 

посочете в кои области според Вас са необходими промени: 

 откриване на работни места за безработните лица; 

 да се работи върху демографските проблеми като най-важни за 

общината; 

 заетост; 

 осигуряване на допълнителни възможности за развитие на местен 

бизнес в областта на селското стопанство; 

 повече социално ориентирана политика, предвид демографията.  

4.3

39.2

52.2

4.3

до 29 год.

30–49 год.

50–65 год.

над 65 год.

95.7

4.3

да

не

52.2

21.7

21.7

4.3

не, досегашната 

визия и стратегия 

са подходящи

необходими са 

някои промени

да, визията и 

стратегията трябва 

да бъдат коренно 

променени
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В каква посока се промени община Бойница в последните 7 

години? - % 

 

Как определяте икономическото състояние на община Бойница: 

- % 

 

 

Кои са най-изявените социални проблеми на територията на 

Община Бойница? /възможен е повече от един отговор - % 

 

Кои са основните проблеми, които характеризират Вашата 

община в момента (Посочете не повече от 5 отговора) - % 

 

 

43.5

52.2

4.3 Общината се промени 

бързо към по- добро

Общината се подобри към 

по- добро, но с по-бавни 

темпове от очакваните

Нищо не се е променило

Общото състояние на 

общината се влоши

47.8

26.1

17.4

8.7

добро

задоволително

незадоволително

лошо

изключително лошо

87.0

52.2

17.4

13.0

0.0

34.8

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

влошени демографски показатели

миграция на населението

продължителна безработица

ниска образованост на населението

престъпност и нарушения на 

обществения ред

ниско качество или затруднен достъп до 

здравеопазване

ниско качество или затруднен достъп до 

образование

13.0

4.3

4.3

65.2

4.3

4.3

47.8

47.8

73.9

0.0

0.0

0.0

0.0

47.8

13.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Лоша улична инфраструктура в населените места …

Лоша ВиК инфраструктура

Лошо състояние на образователната инфраструктура

Лоша транспортна достъпност

Не добро състояние на околната среда

Лошо сметосъбиране, сметоизвозване и депониране …

Лошо икономическо състояние на селата в общината

Слаба инвестиционна активност

Влошаваща се демографска ситуация

Лоша социална грижа за хората в неравностойно …

Висока престъпност

Не добре развита социална сфера и сектор на …

Липса на зелени площи, места за отдих и спорт

Недостъпно или недостатъчно качествено здравеопазване

Слабо развити неправителствен сектор и граждански …
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Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието 

в общината и оценете тяхната значимост за Вас: - %  

 

Кои фактори биха могли да бъдат двигател за развитието на 

община Бойница? /възможен е повече от един отговор/- % 

 

Кой е най-важния проект/и за Вашето населено място, който 

трябва да бъде реализиран до 2027 год.?: 

 Инфраструктура и Транспортна достъпност. 

 Проект, който да привлече млади хора от големите градове и 

чужбина за завръщане в родните места от общината. 

 Пътищата и уличната инфраструктура. 

 Развитие на сектор услуги. 

 Разкриване на допълнителни социални услуги. 

 Подобряване улици и тротоари и откриване на нов ЦНСТ . 

 Рехабилитация на улиците в община Бойница. 

 Решаване на демографския проблем. 

 Изграждане път 3-121 Раброво - Периловец – Бориловец. 

 Създаване на заетост. 

 Проект за борба с безработицата посредством повишаване на 

квалификацията на населението в работоспособна възраст.  

 Инвестиции. 

 Подобряване на третокласна пътна мрежа -Бориловец/Периловец. 

 Изграждане на Път III-121 Раброво - Периловец- Бориловец. 

 Проекти в области даващи предпоставки за достъп на 

инвеститори в региона в областта на земеделието и услугите.  

 Асфалтиране на отсечка между селата Бориловец, Периловец до 

разклона за с.Раброво. 

 Подобряване на уличната инфраструктура. 

 Достъп до здравеопазване. 

 Предприятие за преработване и съхранение на селскостопанска 

продукция. 

6

15

12

2 2

5

15

11

2

6 6

11

7

10

14

10

12

8

10

15
14

13

4

0 0

6
7

2

0
1

3

1

4

2
1 1 1

4 4

0
1

3
2

0

Много важна Важна Не е важна Нямам мнение

73.9

43.5

8.7

21.7

52.2

13.0

43.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

Привличане на инвеститори

Развитие на земеделието

Развитие на индустриалния сектор

Развитие на сектора услугите

Повишаване на капацитета на местната 

общност за кандидатстване и изпълнение …

Повишаване на образованието и 

квалификацията на човешките ресурси

Подобряване на техническата 

инфраструктура
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Какъв проект/и може да реализира община Бойница съвместно 

със съседните общини, който да допринесе за развитието на 

целия регион?/Моля, напишете имената на конкретните общини, 

проектна идея или сфера на партньорство/: 

 Може би няма такива общи проекти. 

 Кула. 

 Трудно се работи съвместно. 

 Подобряване на достъпността с общини Кула, Видин и др.  

 Преди години създадохме МИГ между общините Кула, Бойница, 

Брегово и Грамада, който не проработи. Опита показва, че 

изпълнението на съвместни проекти между две или повече 

общини на практика е невъзможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кои според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещо 

развитие на община Бойница? /възможен е повече от един 

отговор/ - % 

 

 

 

21.7

78.3

60.9

17.4

43.5

47.8

4.3

0 20 40 60 80 100

култура и образование, включително

опазване и възстановяване на културно-

историческо наследство, условия за…

социални въпроси (интеграция на хората в

неравностойно положение, борба с

безработицата, подобряване на…

здравеопазване (подобряване на

извънболнична и болнична помощ,

осигуреност с медицински кадри и др.)

околна среда ( ВиК и пречистване на води,

въздух, управление на отпадъци и др.)

подобряване на техническата

инфраструктура, включително улична и

тротоарна мрежа, алеи, масов обществен…

привличане на инвеститори, подкрепа и

стимулиране на МСП

подобряване на средата на живот – зелени

площи, места за отдих, спортни

съоръжения и площадки и др.
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Приложение №8: Таблица за наблюдение на ниво проект  

Наименование на 

проекта 

М П Изпълнение на 

бюджета 

Изпълнение на индикаторите 

Договоре

на сума 

Разпла- 

тена сума 

Индикатор 1 Индикатор 2 Индикатор 3 

наименова-

ние 

ЦС ИС наименова-

ние 

ЦС ИС наименова-

ние 

ЦС ИС 

              

              

              

              

 

М – номер на мярка, съгласно Програмата за реализация на ПИРО 

П – номер на приоритет, съгласно Програмата за реализация на ПИРО  

ЦС – целева стойност 

ИС – изпълнена стойност 

 

Приложение №9: Таблица за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка  

Приоритет, Специфична цел, Мярка Индикатор 

/наименование/ 

Мярка Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Изпълнена 

стойност 

 Стратегическа цел  

  Приоритет 1........... 

   Специфична цел 1.1..... 

    Мярка 1.1.............      

     Мярка 1.1.............      

  Приоритет 2................... 

   Специфична цел 2.1................ 

    Мярка 2.1.................      

    Мярка 2.1................      
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Приложение №10: Таблица за оценка за степента на постигане на индикаторите 

Приоритет, Специфична цел, Мярка Индикатор 

/наименование/ 

Мярка Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Изпълнена 

стойност 

Има ли 

вероятност за 

непостигане 

на индикатора 

Да*/Не 

  

 Стратегическа цел  

  Приоритет 1...........  

   Специфична цел 1.1....  

    Мярка 1.1..............       

     Мярка 1.1..............       

  Приоритет 2...................  

   Специфична цел 2.1................  

    Мярка 2.1..................       

    Мярка 2.1................       

*Попълва се ако съществува вероятност от непостигане на индикатора 

Причини за непостигане на индикатора: 

1. Съществени промени на икономическите и социалните условия в общината – да се поясни 

2. Промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС – да се поясни 

3. Съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на ПИРО - да се поясни 

4. Друго - да се поясни 

Предложения за корективни действия 

 

 


