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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АТЕ

Административно-териториални единици

ЗАТУРБ

Закон за административно-териториалното устройство на Р България

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ТЕ

Териториални единици

ТСБ

Териториално статистическо бюро
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І. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
Община Бойница е разположена в най-северозападната част на страната на площ от
165 700 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 изградено ГКПП, като най-близкото е Връшка Чука и отстои на 22 км от
Република Сърбия.
От общата площ - 165 700 дка, 126 987 дка са земеделски територии, 29 984 дка
горски територии, 5 415 дка населени места и др. урбанизирани територии, 500 дка водни
течения и водни площи и 2 814 дка територии за транспорт и инфраструктура.
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.
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. 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. Поради активен пренос на влажен и
неустойчив въздух, а също и допълнителна термична конвекция през втората половина на
май и през юни, се развива мощна гръмотевично-дъждовна облачност със силни валежи и
дори градушки. Снежната покривка се задържа средно около 135 дни. Преобладават
северните и северозападните ветрове с най-големи прояви през студеното полугодие.
В геоложко отношение теренът на община Бойница принадлежи към Дунавска
хълмиста равнина и е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и
долнокредни плиткоморски утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици,
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мергели, песъчливи варовици и др. В местата по долините на реките Бойнишка, Рабровска
и Тополовска преобладават неозойски наслаги и алувиални отложения.
В община Бойница не са разкрити полезни изкопаеми. Преди повече от 20 години в
района на с. Градсковски колиби са извършени сондажи, които в последствие са
запечатани и информация за открити находища не са оповестени.
Наличните водни ресурси на територията на община Бойница са формирани от
повърхностни и подземни води. Подземните води са важно звено във водния баланс на
разглежданата област. Най-благоприятни условия за събиране на грунтови води
съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси.
През общината протичат три по-малки реки с изразено пролетно пълноводие и
стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и Тополовска.
Най значим 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.
Районът се отводнява от реките Бойнишка, Рабровска и Тополовска. Наймноговодни са през периода март-юни следствие снеготопенето и пролетно-летния
валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките тук представлява 35-40%, а
снежното – 20-30%.
Почвите в региона са излужени черноземи смолници, алувиално-ливадни по
течението на реките.
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.
Административен център на общината е село Бойница. Административното
обслужване на населението се осъществява от общинската администрация в с. Бойница,
кметствата в селата Бориловец и Раброво и кметските наместници във селата Периловец,
Шишенци и Градсковски колиби. Село Шипикова махала административно се обслужва
от кметство с. Бориловец, а с. Каниц от кметство с. Раброво.
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По брой на населението – 1143 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 889
души към 31.05.2015 г.
39.0% 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 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 446 души и Раброво с население от 377 души. Останалите шест села от
общината попадат в категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като във
три от тях населението е под 50 души - с. Шипикова махала – 2 души, с. Каниц – 4 души и
с. Градсковски колиби 23 души.
Община Бойница заема 166 кв.км. или 0.15% от територията на страната. Гъстотата
на населението е 6.9 души/кв.км., което е около 10 пъти по-малко от гъстотата на
населението на страната (64.5 души/кв.км.) и около 4.5 пъти по-малко от гъстотата на
населението в област Видин (30.1 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.
Транспотното 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 задоволително.
В общината има добро покритие и на трите мобилни оператора, а в цялата община
има достъп до интернет.
Всички населени места в общината са електрофицирани. Във всички населени
места 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.
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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 две Фотоволтаични електро
централи за производство на енергия от възобновяеми източници в случая

слънчева

светлина - „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ Бойница‖ с мощност 3.6 мw с
инвеститор „ПИ ЕН ПИ СОЛАР‖ ООД и „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/‖
в землището на с. Раброво с мощност 0.501 мw с инвеститор „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010‖.
Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение
България‖ АД.
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. Дървесните видове в
парка и градинките на с. Бойница, и тези на тротоарите се подържат от общината.
Две от защитените зони по Натура 2000 попадат на територията на община
Бойница. 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.
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. Водоснабдителната мрежа на
територията на общината е остаряла и около 90% от нея се нуждае от подмяна и
реконструкция. По-голяма част от водоизточниците са строени преди 1970 година и имат
нужда от ремонтиране. На много места се използва питейна вода за напояване.
Канализация, изградена и функционираща, има само в централната част на с.
Бойница В селата се използват преди всичко септични ями и попивни кладенци.
Използването на септични ями и попивни кладенци води до замърсяването на подземните
води, замърсяване на реките, на питейните водоизточници по терасата на реката, след
вливането на отпадните води и следователно замърсяване на Дунавския басейн.
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За отвеждането на канализационните води е необходимо да се изгради мрежа с
приблизителна дължина 56 км.
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 през 2012 г.
Историческо развитие1. Центърът на общината - с. Бойница изгражда своя облик в
течение на столетия. Първите данни за селото датират от ІV век преди новата ера.
Бойница е едно от най-старите селища в бившата Кулска околия, което многократно е
било разселвано.
Първото заселване на селото е било в местността ―Себинци‖, което е
просъществувало до Х век, след което е било опожарено, а населението му се укрило в
местностите ―Забела‖, ―Швърлик‖ и ―Сулиша‖. В местността ―Сулиша‖ в близост до
Гюринска река се създава Гюринско село, което през 1241 г. е опустошено. Оцелялите и
спасили се жители се укрили в местностите ―Плачковец‖, ―Бранчинци‖ и ―Нишора‖.
Легендата говори, че между укрилите се явила една решителна и мъжествена мома Бояна,
която събира чета, обикаля гори и долини и прогонва татарите. След разпускане на четата,
четниците и други бежанци от Гюринско село се заселват в местността ―Койчов дол‖ и
създават Боянино село. През 1590-1600 година селото било ограбено и опожарено.
Оцелялото население се преместило в района, където сега се намира с. Бойница.
След погрома на Чипровското възстание през 1688 година и след това до 1690
година в с. Бойница се заселили цели махали с преселници от Чипровско и Тетевенско,
основно от селата Добровци, Ябланица, Шумене и др. Бойница е център на Пуйковата
размирица (1849 г.) предвестник на Видинското възстание 1850 г.
След погрома на Тимошкото възстание 1883 г. (Сърбия) голяма част от семействата
се преселват и заживяват в долния край на с. Бойница.

1

По Димитров, К., Село Бойница : Църквите и училището му. 1939 г.;

Николова, В., Етнографско

изследване на с. Бойница, Кулска околия, Врачанска област : [Ръкопис] [Дипломна работа, представена в
катедрата по Славянска етнография при СУ. 1932 г.; ОПР 2007-2013 г.
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През 1879 г. бойничанина Цанко Нинов е избран за народен представител във
Великото народно събрание, а след това дълги години е кмет на общината. През 1886 г.
Бойница е призната за община в състава на Кулска околия. Село Бойница е било найголямото просветно огнище в Кулската околия. На 26 октомври 1820 г. е открито първото
в северозападна България килийно училище. Същата година за 40 дни е построена първата
в северозападната част на околията черква ―Успение Богородично‖ в която е служил
първият български митрополит на Видинската епархия и пръв български екзарх - Антим І.
На 29 април 1871 година била завършена сегашната черква ―Св. Троица‖ в центъра на
селото.
През 1903 г. е основано читалище ―Надежда‖ и Народен университет, а през 1908 г.
е учредена Кредитна кооперация ―Земеделец‖. През 1918 година е разкрита частна
прогимназия към кооперацията.
В парламента през 1923 г. в земеделската парламентарна група е избран
бойничанина Георги Косовски, дотогавашен главен секретар на Министерство на
вътрешните работи, който става жертва на реакцията след атентата в черквата ―Св.
Неделя‖ през м. април 1925 г.
През 1926 година се открива сградата и училището, което носи името „Васил
Левски‖. Първият директор е Илия Попов. По това време освен като учител, Иван Братков
развивал богата дейност за издигане културното и просветното равнище на своите
съселяни. Негова е идеята за построяване на читалищна сграда, защото театралните
спектакли са се правели в класните стаи. Сградите на читалището, кооперацията и
общината са построени по предложение на тримата учители Братков, Живолов и Петър
Кабакчиев.
Легендата говори, че село Бойница било наименовано на Бояна Войвода. Бойница е
българско-славянско име, изразяващо дейността на бойци, които водят бой с враговете за
защита свободата на своето родно място, на своите сънародници, на своя народ.
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2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ
2.1. Демография - еволюция на развитие, структури на населението,
тенденции на развитие.
Днешното демографско състояние на българското население е резултат от
продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с
общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – със
специфичните особености на историческото, икономическото и културното развитие на
Република България и в частност община Бойница.
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 България, в т.ч. община
Бойница се намира в сериозна демографска криза.
2.1.1. Динамика на населението.
По данни от преброяването през 2011 г. постоянно население на България възлиза
на 7 364 570 души. В сравнение с преброяването от 2001 г. населението е намаляло с 564
570 души при средногодишен темп на намаление 0.7%., или с 7.1%.
Таблица № 1: Брой на населението в Р България по години на преброяване.
Година на

Общо

В градовете

Преброяване
1900

брой

брой

3 744 283

1905

В селата

742 435

В % от
общия брой
19,8

брой
3 001 848

В % от
общия брой
80,2

4035575

789 689

19,6

3 245 886

1910

4337513

829 522

19,1

1920

4 846 971

966 375

1926

5 478 741

1934

В % към
преброяването
от 1900 г.

В % към
предишно
преброяване

100,0

100,0

80,4

107,8

107,8

3 507 991

80,9

115,8

107,5

19,9

3 880 596

80,1

129,4

111,7

1 130 131

20,6

4 348 610

79,4

146,3

113,0

6 077 939

1 302 551

21,4

4 775 388

78,6

162,3

110,9

1946

7 029 349

1 735 188

24,7

5 294 161

75,3

187,7

115,7

1956

7 613 709

2 556 071

33,6

5 057 638

66,4

203,3

108,3

1965

8 227 866

3 822 824

46,5

4 405 042

53,5

219,7

108,1
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1975

8 727 771

5 061 087

59,0

3 666 684

41,0

233,1

106,1

1985

8 948 649

5 799 939

64,8

3 148 710

35,2

239,0

102,5

1992

8 487 317

5 704 552

67,2

2 782 765

32,8

226,7

94,8

2001

7 932 984

5 478 481

69,0

2 454 503

31,0

211,8

93,4

2011

7 364 570

5 338 261

72,5

2 026 309

27,5

196,7

92,9

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 1 Население,
Книга 1 Население по области, общини и населени места.

При всички преброявания, проведени до 1985 г. включително, населението на
страната има различен положителен средногодишен абсолютен и относителен прираст.
Най-висок средногодишен абсолютен прираст на населението е отбелязан през периода
1921 - 1926 г. - 105 295 души. Следва периодът 1927 - 1934 г. - 74 900 души. Най-нисък
положителен прираст на населението е регистриран през периода 1976 - 1985 г., когато
населението се е увеличавало средногодишно с 22 088 души. За първи път населението на
страната намалява през периода 1986 - 1992 г. с 461 332, или 65 904 души средногодишно.
Тази тенденция продължава и през следващите два периода - 1993 - 2001 г. и 2001 - 2011
г., съответно с 69 802 и 56 433 души средногодишно намаление на населението.
Графика № 1: Прираст на населението на Р България между преброяванията.

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 1 Население,
Книга 1 Население по области, общини и населени места.
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Факторите, които обуславят измененията в броя и структурите на населението, са
териториалните промени, вътрешната и външната миграция и естественото движение на
населението. Извършените териториални промени след поредицата войни през първите
десетилетия на ХХ в. са свързани с включване или изключване на лица, живеещи на тези
територии, към общия брой на населението.
През последните десетилетия по-голямо влияние върху броя на населението оказва
неговото естествено движение (ражданията и умиранията) и външномиграционните
процеси. За периода 1986 - 2011 г. населението на страната намалява с 1 584 079 души. И
докато намаляването на населението между 1986 и 1992 г. изцяло се дължи на емиграция
на населението от страната, то през следващите два периода - 1993 - 2001 и 2001 - 2011 г.,
преобладаващ дял в намаляването на населението има отрицателният му естествен
прираст.
Раждаемостта през последните десетилетия постоянно намалява - от 25.2‰ през
1950 г., 15.3 през 1965 г., 13.3 през 1985, достигайки най-ниското си равнище - 7.7‰, през
1997 година. След 2007 г. раждаемостта се установява на нива около 10.0‰, т.е. само за
половин век тя намалява повече от два пъти. Повишава се коефициентът на обща
смъртност. Докато през 1965 г. той е бил 8.1‰, през 1975 г. - 10.3‰, през 1990 г. - 12.5‰,
то през 2010 г. коефициентът на обща смъртност достига 14.6‰ и е един от най-високите
в Европа. Неблагоприятните тенденции в равнищата на раждаемостта и смъртността водят
до спадане на естествения прираст на населението - от 108 437 през 1950 г. на 11 470 през
1985 година. Последната година с минимален положителен прираст е 1989, когато
ражданията са повече от умиранията с 5 387. След 1990 г. естественият прираст е с
отрицателни стойности, в резултат на което населението на страната непрекъснато
намалява. През 1997 г. е регистриран най-високият отрицателен естествен прираст - минус
57 736 души.
Данните от последното преброяване в страната показват, че отрицателните
тенденции в развитието на населението продължават да се задълбочават. За трети път в
демографската история на България е регистрирано намаление на населението в периода
между две последователни преброявания.
В периода между преброяванията през 2001 и 2011 г. населението на страната
намалява с 564 331 души. Две трети от намаляването на населението - 389 087 души, или
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68.9%, се дължи на отрицателния естествен прираст. Естественият прираст за всички
години през периода между преброяванията през 2001 и 2011 г. е отрицателен, като найголямо е намаляването на броя на населението през 2002 година (-46 118 души). Почти
една трета от намаляването на населението (31.1%) за периода между преброяванията през
2001 и 2011 г. се дължи на външна миграция, която се оценява на 175 244 души.
Външната

миграция

(емиграцията)

в

съответствие

с

методологията

на

преброяването се оценява като изменение на броя на населението, дължащо се на броя на
лицата, които отсъстват от страната за период по-голям от една година към датата на
преброяването.
Към 01.02.2011 г. населението на област Видин е 101 018 души. Мъжете са 49 319,
а жените - 51 699, или на 1 000 мъже се падат 1 048 жени. В периода между двете
преброявания (2001 - 2011 г.) населението на областта намалява с 29 056 души, или с
22.3%.
Графика № 2: Население на област Видин по години на преброяванията през периода 1934 – 2011г.

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

Населението на областта е разпределено в 11 общини. Най-голяма по брой на
населението е община Видин, където живеят 63 257 души, или 62.6% от населението на
областта. На второ място е община Белоградчик с 6 602 души, или 6.5%. Следват
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общините Димово с 6 514 души, или 6.4%, и Брегово - 5 514 души, или 5.5%. Във всички
останали общини делът на населението е под 5.0% от населението на областта.
Населението на областта живее в 13 града и 265 села. В областния център - град
Видин, живеят 48 071 души, или 47.6% от населението на областта. В 48 населени места
живеят под 100 души, а в 2 няма преброени лица. Най-висок е относителният дял на
градското население в общините Видин (79.6%) и Белоградчик (78.4%). Делът на
населението, живеещо в селата, преобладава в общините Брегово (54.2%) и Димово
(81.5%). Изцяло селски, т.е. в общините няма градове, са общините Бойница, Макреш,
Ново село, Ружинци и Чупрене.
В основата на демографските загуби на област Видин, подобно на национално
ниво, е отрицателният естествен и механичен прираст на населението. Тези негативни
процеси засягат в пълна степен и населените места от община Бойница, където към
01.02.2011 г. население на общината наброява 1341 души.

Код по
ЕКАТТЕ

Таблица № 2: Население в община Бойница по населени места и по години на преброяванията през
периода 1934 – 2011г.

Населени места

Население към

31.12.

31.12.

01.12.

01.12.

02.12.

04.12.

04.12.

01.03.

01.02.

1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

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

416

335

424

337

236

169

129

93

39

колиби
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

144

159

156

94

68

51

42

22

5

1757

1748

1453

1162

777

572

433

242

119

махала
83329

с. Шишенци

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Том 3 Области. Книга 5 Видин
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За разлика от област Видин, където до 1946 г. е налице положителен
средногодишен абсолютен и относителен прираст на населението, в община Бойница и
съставните й селища от 1934 г. е налице намаляване на населението.
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).
Графика № 3: Население по населени места в община Бойница и по години на преброяванията през
периода 1934 – 2011г.
4000
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3500
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3000
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2500
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2000
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1000

с. Халовски колиби

500

с. Шипикова махала
с. Шишенци

0
1934

1946

1956

1965

1975

1985

1992

2001

2011

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 31.12.2015 г. населението на общината наброява
1143 души, от които 610 жени и 533 мъже. За период от 4 години населението е намаляло
в абсолютна стойност с 198 души, а в относителна с 14.8% (около 3.7% средногодишно).
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Таблица № 3: Население в община Бойница по населени места и по пол за периода 2012-2015 г.
Населени места

2012

2013

2014

2015

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

1218

551

667

1169

525

644

1126

506

620

1143

533

610

с. Бойница

438

201

237

430

190

240

419

184

235

446

208

238

с. Бориловец

155

61

94

140

57

83

138

56

82

151

63

88

34

15

19

29

13

16

24

11

13

23

11

12

9

4

5

7

3

4

7

3

4

4

2

2

59

28

31

59

26

33

54

25

29

54

26

28

409

188

221

399

183

216

386

175

211

377

175

202

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

112

53

59

103

52

51

96

51

45

86

47

39

Бойница

с. Градсковски
колиби
с. Каниц
с. Периловец
с. Раброво
с. Шипикова
махала
с. Шишенци

Източник: НСИ-2016г, https://infostat.nsi.bg /

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 наймалобройна община в Р България след община Трекляно с население от 889 души към
31.05.2015 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 зони2. Това са селата Бойница с
население от 446 души и Раброво с население от 377 души. Останалите шест села от
общината попадат в категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като във
три от тях населението е под 50 души - с. Шипикова махала – 2 души, с. Каниц – 4 души и
с. Градсковски колиби 23 души.

2

В сила от 13.1.2004 г. Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 от 2005 г. на

ВАС – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 от 2005 г. на ВАС – бр. 63 от 2005 г.;
изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.
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2.1.2. Териториално разпределение на населението
Географската гъстота има няколко измерения, чрез които се изразяват
различните отношения между населението и територията и които са отделни
показатели в зависимост от целите и предназначението, за които се използват. Това
са средната географска гъстота, ареалитет, проксимитет и гъстота на селищната
мрежа.
Средната географска гъстота

3

на населението на община Бойница към

31.12.2015 г. е 6.9 души/кв.км., което е около 10 пъти по-малко от гъстотата на
населението на страната (64.5 души/кв.км.) и около 4.5 пъти по-малко от гъстотата на
населението в област Видин (30.1 души/кв.км.).
Ареалитет4 е показател, който дава сведения за това колко площ средно се пада
на 1 жител. Според показателят общината е слабо заселена – 145.2 дка/1 човек, при
положение, че средната гъстота за страната е 15.5 дка/1 човек, а тази за областта – 33.2
дка/1 човек.
Проксимитетът 5 дава представа за разстоянието в метри между жителите на
дадена териториална единица, ако те се подредят в редица. Проксимитетът на община
Бойница е 18.71 м.
Гъстота на селищната мрежа 6 - представлява отношението на броя селища
отнесени към площта на територията. За община Бойница тя е 0.048, при средна за
страната 0.047.

3

4

5

6

r

S
Q,

където S – брой на населението на общината, Q – площ на територията на общината.

Q
f  , където Q – площ на територията на общината, S – население на общината.
S
r  1,0744 f , където f – ареалитет.

r

P
Q , където Р – брой населени места в общината, Q – площ на територията на общината (км. 2).
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2.1.3. 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.
2.1.3.1. Раждаемост.

За периода 2005-2015 г., сумарно на територията на община Бойница са
живородени общо 51 деца. 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 2005 г. са родени 3 деца
(1.5 ‰). Съща е бройката и за 2014 г. В област Видин коефициентът на раждаемост за
2005 г. е 7.5‰, а за 2014 г. - 7.0‰. Коефициентът на раждаемостта в страната за 2005 г. е
9.2‰ и за 2014 г. – 9.4‰, или по този показател общината има много по-неблагоприятни
позиции от средните за страната и средните за областта.
Таблица № 4: Живородени деца в община Бойница по населени места за периода 2005-2015 г.

Община,
Населено
място
Община
Бойница
с.Бойница
с.Бориловец
с.Градсковски
колиби
с.Каниц
с.Периловец
с.Раброво
с.Шипикова
махала
с.Шишенци

Живородени
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

8

4

5

5

7

6

3

7

3

0

2

3

0

1

2

2

2

0

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

2

0

1

1

0

0

4

2

0

0

4

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

1

0

2

1

0

0

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

За анализирания период в три от осемте населени места на общината –
с.Градсковски колиби, с.Каниц, с.Шипикова махала няма нито едно живородено дете. Най-много
деца – 17 на брой, са родени в общинския център с. Бойница, следвано от с. Раброво – 13 деца.
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2.1.3.2. 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 № 5: Смъртност в община Бойница по населени места за периода 2005-2015 г.

Община,
Населено място
Община Бойница
с.Бойница
с.Бориловец
с.Градсковски
колиби
с.Каниц
с.Периловец
с.Раброво
с.Шипикова
махала
с.Шишенци

Умрели
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

117

92

72

89

74

70

72

73

65

60

52

35

26

15

25

28

29

17

29

26

20

20

19

11

13

14

7

10

19

13

12

2

7

4

3

2

2

3

4

6

1

2

4

0

3

1

1

1

1

0

1

1

2

0

3

6

4

11

8

4

2

6

4

2

6

1

36

32

21

29

24

19

19

18

16

23

14

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

13

15

9

10

7

6

4

6

5

5

7

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

През 2005 г. са умрели 117 души и коефициента на общата смъртност е 60.1‰.
През 2015 г. са умрели 52 души, а коефициента на общата смъртност е 45.5‰. Както през
2005, така и през 2015 г. по отношение на смъртността,община Бойница е в пъти с понеблагоприятни коефициенти от средните за страната, който са 14.6‰ за 2005 г. и 15.3‰
за 2015 г.както и от средните за областта – 22.5‰ за 2005 г. и 22.8‰ за 2015 г.
2.1.3.3. Естествен прираст.

Естественият прираст в община Бойница в периода 2005-2015 г. е отрицателен и е
показан в сравнителен порядък с данните за областта и страната на графиката по-долу. За
целия анализиран период стойностите на показателя са в пъти по-неблагоприятни от тези
за по-горните териториални равнища. През 2005 г. в област Видин естественият прираст е
отрицателен -15.0‰, както и в страната -5.0‰. През 2015 г.стойностите на показателя за
областта са -16.6‰, а за страната

-6.2‰. За 2005 г. естественият прираст в община

Бойница е -58.6‰, а за 2015 г. -45.5‰ или по този показател общината е с понеблагоприятни показатели от областта и с много по-неблагоприятни показатели от
средните за страната.
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Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление,
което ще оказва въздействие върху социално – икономическото развитие на общината и
ще се вземе под внимание при определяне на демографските прогнози за нуждите на ОУП
на община Бойница.
Графика № 4: Естествен прираст на населението в община Бойница, област Видин и Р България за
периода 2005-2015 г.
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
-70.0

2005
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо за страната

-5.4

-5.1

-5.0

-4.3

-3.5

-4.6

-5.1

-5.5

-5.2

-5.7

-6.2

област Видин

-15.0

-15.0

-14.7

-14.5

-13.7

-14.6

-15.2

-16.0

-14.3

-15.2

-16.7

община Бойница

-58.6

-45.4

-35.5

-46.7

-40.2

-38.0

-51.0

-57.5

-49.6

-50.6

-45.5

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

Естественото движение на населението по населени места и по пол в община
Бойница за 2005 и 2015 г. е представено на таблицата по-долу.
Таблица № 6: Естествено движение на населението по населени места в община Бойница за 2005 и
2015 г.

Община, Населено място

Естествен прираст
Общо

Мъже

Година
Община Бойница

Естествен прираст

Жени

Общо

Мъже

2005 г.

Жени

2015 г.

-114

-60

-54

-52

-26

-26

с.Бойница

-33

-21

-12

-20

-11

-9

с.Бориловец

-18

-9

-9

-7

-4

-3

с.Градсковски колиби

-4

-1

-3

0

с.Каниц

-3

-3

0

-3

-1

-2

с.Периловец

-6

-2

-4

-1

0

-1

-36

-19

-17

-14

-6

-8

с.Раброво

0
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с.Шипикова махала
с.Шишенци

-1

0

-1

0

0

0

-13

-5

-8

-7

-4

-3

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

2.1.3.4. Механичен прираст.

Друг основен демографски показател е механичното 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.
Данните за механичното движение на населението в община Бойница по населени
места за периода 2005-2015 г. са представени на таблицата по-долу. Видно от нея, е че
заселените са повече от изселените, като механичния прираст е с положителен знак. Общо
за анализирания периода механичния прираст е положителен +164 души.
Таблица № 7: Механичен прираст на населението в община Бойница по населени места за периода
2005-2015 г.

Община, Населено

Механичен прираст

място
Година

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

Община Бойница

-14

-13

131

с.Бойница

-12

3

с.Бориловец

2

с.Градсковски колиби

2012 2013 2014 2015

-32

-11

5

11

-5

9

14

69

48

-17

7

11

5

21

15

7

47

-2

30

-8

-14

-3

5

-21

-4

0

20

5

-1

14

-2

-2

-3

0

1

-3

-1

-1

с.Каниц

2

0

1

-2

-1

-1

0

0

0

0

0

с.Периловец

-4

-2

23

-5

2

0

0

-2

1

0

1

с.Раброво

-3

-4

0

-1

-2

1

-1

-1

5

10

5

с.Шипикова махала

0

-2

1

-2

-1

0

0

-2

0

0

0

с.Шишенци

-4

-5

14

5

0

0

2

-1

-5

-2

-3

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.
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През първите две години на анализирания период (2005-2006 г.) механичният
прираст в община Бойница е отрицателен –27 души. През 2007 г. се регистрира пикът на
положителния механичен прираст +131 души (заселени 192 души, изселени 61 души).
През следващите две години (2008-2009 г.) механичният прираст отново е отрицателен -43
души. От 2010 г. насам механичният прираст е с положителни стойности. Изключения от
тази тенденция прави 2012 г., когато изселените са с 5 души повече от заселените.
Процесът е онагледен на графиката по-долу:
Графика № 5: Механичен прираст на населението в община Бойница за периода 2005-2015 г.
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Община Бойница -14

-13

131

-32

-11

5

11

-5

9

14

69

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

В механичното движение на населението има значение и прираста по пол.
Механичното движение на населението по населени места и по пол в община Бойница за
2005 и 2015 г. е представено на таблицата по-долу.
Графика № 6: Механичното движение на населението в община Бойница по населени места и по пол в
община Бойница за 2005 и 2015 г.

Механичен прираст
община/ населено
място

Общо

Община Бойница
с.Бойница
с.Бориловец

-14
-12
2

Мъже
-6
-1
1

Жени
-8
-11
1

Заселени

Изселени

Общо

Мъже Жени Общо Мъже Жени
2005 г.
45
24
21
59
30
29
15
9
6
27
10
17
8
3
5
6
2
4
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с.Градсковски
колиби
с.Каниц
с.Периловец
с.Раброво
с.Шипикова
махала
с.Шишенци

5

4

1

5

4

1

0

0

0

2
-4
-3
0

1
-3
-3
1

1
-1
0
-1

2
0
10
1

1
0
5
1

1
0
5
0

0
4
13
1

0
3
8
0

0
1
5
1

-4

-6

2

4

1

3

8

7

1

Механичен прираст
Мъже

Заселени

Жени

Изселени

община/ населено
място

Общо

Общо

Община Бойница
с.Бойница
с.Бориловец
с.Градсковски
колиби
с.Каниц
с.Периловец
с.Раброво
с.Шипикова
махала
с.Шишенци

69
47
20
-1

53
35
11

16
12
9
-1

Мъже Жени Общо Мъже Жени
2015г.
95
60
35
26
7
19
54
36
18
7
1
6
21
12
9
1
1
0
0
0
1
1

0
1
5
0

0
1
6
0

0
0
-1
0

0
3
15
0

0
1
9
0

0
2
6
0

0
2
10
0

0
0
3
0

0
2
7
0

-3

0

-3

2

2

0

5

2

3

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

Както през 2005 г., така и през 2015 г. заселените мъже в община Бойница с повече
от заселените жени (за 2005г. 24 м. и 21 ж.; за 2015 г. 60 м. и 35 ж.). за разлика от 2005 г.,
през 2015 г. изселените жени са повече спрямо изселените мъже (за 2005 г. 30 м. и 29 ж.;
за 2015 г. 7 м. и 19 ж.). И за двете анализирани години, механичното движение на
населението е най-динамично в общинския център с.Бойница.
2.1.4. Структури на населението.
2.1.4.1. Полова структура на населението..

Половата структура на населението на община Бойница не се различава
съществено от тази за страната и за отделните региони. По данни от последното
преброяване 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 01.02.2011 год. в община Бойница жените са 54.5% (731 жени), мъжете
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са 45.5% (610 мъже). Половата структура на общината се различава (в полза на жените) от
съотношението за страната 51.3% : 48.7%.
Графика № 7: Полово-възрастова пирамида на населението на община Бойница към 01.02.2011 г.

Източник: http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R1.aspx?OBS=VID03

За 2015 г. разпределението на населението по пол и по населени места в община
Бойница е представено на таблицата по-долу.
Графика № 8: Население по пол и по населени места в община Бойница за 2015 г.
39
47

с. Шишенци
1
1

с. Шипикова махала

202
175

с. Раброво
28
26
2
2
12
11

с. Периловец
с. Каниц
с. Градсковски колиби

Жени
Мъже

88
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с. Бориловец
с. Бойница

Общо
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Източник: НСИ-2016г, https://infostat.nsi.bg /
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Броят на жените преобладава над този за мъжете в пет от населените места на
община Бойница. Единствено в с.Шишенци броят мъжете е по-голям от броят на жените.
С селата Шипикова махала и Каниц съотношението мъже : жени е равно.
2.1.4.2. Възрастова структура на населението

По отношение на възрастовата структура на населението в община Бойница се
потвърждават и задълбочават неблагоприятните тенденции в демографското развитие,
характерни за страната и най-вече за област Видин.
Графика № 9: Население по обобщени възрастови групи в Р България, северозападен район, област
Видин и община Бойница към 01.02.2011 г.
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

18.5%

23.2%

25.4%
54.0%

68.3%

63.9%

62.7%
42.7%

13.2%

12.9%

11.9%

65+ год.
15-64 год.

3.4%

0-14 год.

Източник: НСИ, 2011 г., http://censusresults.nsi.bg

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, района и
страната като цяло.
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Данните от преброяването на населението през 2011 г. по възрастови групи
показват, че се запазва тенденцията към намаляване на населението във възрастовата
група от 0 до 9 г., главно поради ниската раждаемост и намаляване на жените в детеродна
възраст. Същата тенденция е налице и за възрастовите групи от 10 до 19 г. и от 20 до 29 г.
Най-много лица са регистрирани във възрастовите групи 65+ години.
Таблица № 8: Население по възрастови групи в община Бойница към 01.02.2011 г.

Възраст
Общо

Общо
-

1 341 -

0-4

15 45-49

56

5-9

12 50-54

80

10-14

18 55-59

105

15-19

18 60-64

172

20-24

20 65-69

184

25-29

20 70-74

175

30-34

28 75-79

138

35-39

34 80-84

153

40-44

39 85+

74

Източник: НСИ, 2011 г., http://censusresults.nsi.bg

2.1.4.3. Етническа структура на населението.

Етническата структура на населението в област Видин и община Бойница по
етнически групи и по данни от последното преброяване на населението през 2011 г. е
представената на картата по-долу.
Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит,
култура и език. Преброяваните лица сами определят етническата си група. Въпросът е
доброволен, т.е. лицето има възможност да не отговори.
Най-многобройната етническа общност в област Видин и община Бойница 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%.
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Карта № 1: Население по етнически групи и по общини в област Видин към 01.02.2011 г.

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

Ромският етнос е вторият 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, доброволно декларирали етническата
си принадлежност. Нито едно лице в община Бойница не се е самоопределили към тези
два етноса.
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Друга7 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%.
2.1.4.4. 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
наместничество

с

център

град Кула,

на Кулската духовна околия и ариерейско

част

от Видинската

епархия на Българската

православна църква.
Основната религия, която се изповядва в общината е Християнството Източноправославие.
Таблица № 9: Население по вероизповедание в област Видин и община Бойница към 01.02.2011 г.

Вероизповедание
Общо

Общо за
областта

101018

Бойница

1341

източно-

католическо

83435

70224

272

691

537

В
т.ч. православно
отговорили

-

протестантско
809

4

мюсюлманско
74

-

друго

нямат

не
се
самоопределят

92

6474

5490

-

35

113

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

2.1.4.5. Образователна структура на населението.

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.
На областно ниво образователната структура на населението на 7 и повече
навършени години значително се подобрява през 2011 г. в сравнение с предходните
години, следвайки ясно изразената тенденция на увеличаване на броя и дела на
населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя на
лицата с основно и по-ниско образование. Към 01.02.2011 г. броят на лицата с висше
7

„Друга― - лицето посочва свободен отговор.
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образование в област Видин е 13 247 души, или всеки седми (13.9%) е висшист, a лицата,
завършили средно образование, са 43 397 (45.4%). Делът на лицата с начално и по-ниско
образование е 13.2%.
Графика № 10: Структура на населението на 7 и повече навършени години по степен
на завършено образование и общини в област Видин към 01.02.2011 г.

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

Едновременно с това в стратегическите документи на областно ниво, сред
основните проблеми в сферата на заетостта и безработицата се посочва високият дял на
лицата с ниско образование, без специалност и професия.
Структура на населението на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование и по населени места в община Бойница към 01.02.2011 г. е представена на
таблицата по-долу.
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).
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Таблица № 10: Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование и по
населени места в община Бойница към 01.02.2011 г.

Общини
Населени места

Общо за
страната
Област Видин
Бойница
с. Бойница
с. Бориловец
с. Градсковски
колиби
с. Каниц
с. Периловец
с. Раброво
с. Шипикова
махала
с. Шишенци

Общо

Степен на завършено образование Никога Дете
висше
средно
основно начално незавършено непосеща
вали
начално
училище
6891177 1348650 2990424 1591348 536686
328803
80963
14303
95587
1322
448
196
39

13247
63
37
-

43397
480
81
10

26332
541
191
69
16

7078
188
45
41
13

4422
34
11
-

881
16
..
-

230
-

11
67
439
5

..
17
-

15
173
-

6
34
173
-

14
50
5

..
17
-

9
-

-

117

5

42

52

-

-

..

-

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

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 4.8% от население на 7 и повече навършени
години. През последните години, вследствие на безработицата и миграцията към поголемите градове на страната техния дял намалява. Това е особено характерно за младото
поколение. Редки 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.
По отношение на образователната структура на населението в областта,
населението с висше образование в община Бойница е най-малко, докато населението с
основно образование е най-много. В другите степени на образование общината заема
междинни позиции – Вж. картата по-долу.
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Карта № 2: Относителен дял на население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование и по общини в област Видин към 01.02.2011 г.

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

2.1.5. Еволюция на развитие.
Демографските процеси, които протичат в община Бойница се характеризират с
ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст и миграцията. Тези са и основните
фактори, довели до намаляване на населението.
В демографското развитие на община Бойница от 1934 г. насам се наблюдава
тенденция на непрекъснато намаляване на населението. 39.0 % от населението на
общината е концентрирано в общинския център с. Бойница. С изключение на селата
Бойница и Раброво, останалите 6 села са с население под 200 жители. Наличието само на
малки и много малките села свидетелства за отражението на остаряването на населението
на общината и депопулацията й върху селищното развитие.
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Анализът на възрастовата структура показва задълбочаване на процеса на
застаряване на населението, но вътрешните структурни различия дават основание за
обособяване на две групи села:


Първа група – села с влошена възрастова структура – 2;



Втора група – 6 села със силно влошена възрастова структура – това са много малки
села, разположени главно в периферията на общината.
Тези данни категорично показват тенденцията за концентрация на населението към

по-големите с изградена инфраструктура селища и рамкират 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. Опустяващите населени места изискват ясна стратегия на
общината за тяхното бъдеще и като сграден фонд и като неизползвани потенциални
възможности.

2.2. Структура на заетостта.
Трудовите ресурси се обуславят от броя на населението и неговото механично
движение. Най-голям дял за формиране на трудовите ресурси се пада на населението в
трудоспособна възраст - 15-64 години. Тенденцията на остаряване на населението се
изразява и в промените на неговата основна възрастова структура. От общият брой
население в община Бойница към 31.12.2015 г., 4.4% са под трудоспособна възраст (12.9%
за областта), 38.1% са в трудоспособна възраст (54.1% за областта), а 57.6% са в
надтрудоспособна възраст (33.3%).
Таблица № 11: Население под, във и над трудоспособна възраст в област Видин и община Бойница за
периода 2005-2015 г. 1, 2

Област
Видин

Общо (брой)
Под
трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над
трудоспособна
възраст
Общо (%)

20053

20064

20075

20086

20097

20108

20119

201210

201311

201412

201513

117809

114769

112604

110310

108067

105837

99481

97546

95467

93361

91235

15974

15328

14754

14369

13975

13753

12766

12592

12346

12164

11793

65779

64582

63839

62818

61559

59802

54176

53503

52238

50634

49373

36056

34859

34011

33123

32533

32282

32539

31451

30883

30563

30069

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Под
трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над
трудоспособна
възраст
Общо (брой)

община
Бойница

Под
трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над
трудоспособна
възраст
Общо (%)
Под
трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над
трудоспособна
възраст

13.6%

13.4%

13.1%

13.0%

12.9%

13.0%

12.8%

12.9%

12.9%

13.0%

12.9%

55.8%

56.3%

56.7%

56.9%

57.0%

56.5%

54.5%

54.8%

54.7%

54.2%

54.1%

30.6%

30.4%

30.2%

30.0%

30.1%

30.5%

32.7%

32.2%

32.3%

32.7%

33.0%

20053
1947

20064
1850

20075
1913

20086
1797

20097
1717

20108
1659

20119
1293

201210
1218

201311
1169

201412
1126

201513
1143

94

91

89

87

77

83

52

50

52

54

50

660

641

740

685

664

630

421

412

394

388

435

1193

1118

1084

1025

976

946

820

756

723

684

658

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.8%

4.9%

4.7%

4.8%

4.5%

5.0%

4.0%

4.1%

4.4%

4.8%

4.4%

33.9%

34.6%

38.7%

38.1%

38.7%

38.0%

32.6%

33.8%

33.7%

34.5%

38.1%

61.3%

60.4%

56.7%

57.0%

56.8%

57.0%

63.4%

62.1%

61.8%

60.7%

57.6%

Източник: НСИ-2016г, https://infostat.nsi.bg /8

Влияние върху обхвата на населението в и над трудоспособна възраст оказват
както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на
възрастовите граници за пенсиониране.

81

"-" - Няма случай

2

" " - Поради естеството на данните не може да има случай

3

Трудоспособна възраст през 2005: жени от 16 до 58 години и мъже от 16 до 63 години.

4

Трудоспособна възраст през 2006: жени от 16 до 58 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години.

5

Трудоспособна възраст през 2007: жени от 16 до 59 години и мъже от 16 до 63 години.

6

Трудоспособна възраст през 2008: жени от 16 до 59 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години.

7

Трудоспособна възраст през 2009: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

8

Трудоспособна възраст през 2010: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

9

Трудоспособна възраст през 2011: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

10

Трудоспособна възраст през 2012: жени от 16 до 60 години и 4 месеца и мъже от 16 до 63 години и 4 месеца.

11

Трудоспособна възраст през 2013: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

12

Трудоспособна възраст през 2014: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

13

Трудоспособна възраст през 2015: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
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За анализирания десет годишен период са налице следните тенденции:


Запазване на относително стабилна структура на населението в под, във и над
трудоспособна възраст.



Най-висок относителен дял на населението в надтрудоспособна възраст – над 55%
за целия период;



Намалява населението в подтрудоспособна възраст (с 0.4%);



Слабо увеличаване на лицата в трудоспособна възраст (с 4.2%) и слабо намаляване
на лицата в надтрудоспособна възраст (с 3.7%).
Населението в община Бойница по пол в под, във и над трудоспособна възраст към

31.12.2015 г. е представено на таблицата по-долу.
Таблица № 12:Население в община Бойница в под, във и над трудоспособна възраст и пол към
31.12.2015 г.

2015 година
Общо
Бойница

Общо

Мъже

Жени

1143

533

610

50

26

24

В трудоспособна възраст

435

257

178

Над трудоспособна възраст

658

250

408

Под трудоспособна възраст

Източник: НСИ-2016г, https://infostat.nsi.bg /9
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"-" - Няма случай

2

" " - Поради естеството на данните не може да има случай

3

Трудоспособна възраст през 2005: жени от 16 до 58 години и мъже от 16 до 63 години.

4

Трудоспособна възраст през 2006: жени от 16 до 58 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години.

5

Трудоспособна възраст през 2007: жени от 16 до 59 години и мъже от 16 до 63 години.

6

Трудоспособна възраст през 2008: жени от 16 до 59 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години.

7

Трудоспособна възраст през 2009: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

8

Трудоспособна възраст през 2010: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

9

Трудоспособна възраст през 2011: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години.

10

Трудоспособна възраст през 2012: жени от 16 до 60 години и 4 месеца и мъже от 16 до 63 години и 4 месеца.

11

Трудоспособна възраст през 2013: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

12

Трудоспособна възраст през 2014: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.

13

Трудоспособна възраст през 2015: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
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Видно от таблицата, съотношението мъже : жени при населението в под
трудоспособна възраст е почти изравнено. Жените имат превес при населеното в
надтрудоспособна възраст (62.2%), което най-общо се обяснява с по-високата обща
продължителност на живот. Мъжете имат по-висок абсолютен и относителен дял при
населението в трудоспособна възраст.
2.2.1. Структура на заетостта по отрасли.
Заетостта

на

населението

в

община

Бойница

зависи

от

отраслите

на

икономическите дейности и от големината на предприятията или техните филиали
разположени на територията.
Всички предприятия на територията на общината попадат в категорията ,,микро‖ до 9 заети. Структурата на заетите в тях по икономически дейности е представената на
таблицата по-долу.
Таблица № 13: Брой заети лица в предприятията на територията на община Бойница по
икономически дейности за 2014 г.

Община

Икономически дейности (А21)

Предприятия

Заети

Брой
БОЙНИЦА

ОБЩО:

18

19

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

5

6

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

..

..

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА

2

..

8

9

..

..

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания –
Видин”, 2016 г.. Информация генерирана за целите на ОУПО Бойница.
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В частния сектор ангажираните лица са основно в отраслите ,,Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети‖ и ,,Селско, горско и рибно стопанство‖. Разпределението на
заетите лица в обществения сектор за 2014 г. е както следва:


Образование – 8;



Здравеопазване и социална работа – 7;



Административни и спомагателни дейности – 9;



Други дейности, Държавно управление – 26.
От тук следва заключението, че основният работодател на територията на община

Бойница е държавата.

2.2.2. Брой безработни лица и нива на безработица.
За периода 2008-2014 г. е налице тенденция на нарастване на безработните лица,
респективно нивата на безработица в община Бойница:


През 2008 г. регистрираните безработни в общината са 47 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 32 лица. Равнище на безработица – 8.9%;


През 2009 г. регистрираните безработни в общината са 61 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 40 лица. Равнище на безработица – 11.6%;


През 2010 г. регистрираните безработни в общината са 96 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 29 лица. Равнище на безработица – 18.2%;


През 2011 г. регистрираните безработни в общината са 46 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 9 лица. Равнище на безработица – 16.08%;


През 2012 г. регистрираните безработни в общината са 76 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 67 лица. Равнище на безработица – 26.6%.


През 2013 г. регистрираните безработни в общината са 72 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 60 лица. Равнище на безработица – 24.3%.


През 2014 г. регистрираните безработни в общината са 69 души, от тях включени в

програмите и мерки за временна заетост – 60 лица. Равнище на безработица 24.1%.
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Равнището на безработица в общината към 31.12.2014 г. от 24.1% е по-високо от
това за страната (10.7%), северозападния район от ниво (19.0%) и област Видин (23.3%).
Т.е. делът на безработните в община Бойница превишава значително показателя за
страната и е един от най-високите. През 2008 г. равнището на безработица в общината е
било по-ниско от средното за областта и за района от ниво 2.
Регистрираните безработни лица през 2014 г. наброяват 69 души. Техният брой се
увеличава с 22 души спрямо 2008 г. Делът на продължително безработните лица
(регистрирани безработни повече от 1 година) е 18.8%, при среден дял за страната от
40.9% и за областта от 41.5%. Безработните лица до 29 години са с относителен дял от
10.1.% от регистрираните безработни лица на територията на общината, при средни
стойности за страната от 16.7% и за областта от 17.3%.
Таблица № 14: Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица в област
Видин и община Бойница към 31.12. 2008 и 31.12.2014 г.

Статистически зони
Статистически
райони
Области
Общини

Регистрани безработни лица - бр.
общо

България
Северозападен
Видин
Бойница

232 289
41 974
5 974
47

България
Северозападен
Видин
Бойница

351051
63767
8825
69

от тях:
на възраст до 29 с регистрация
години вкл.
повече от една
година
2008 г.
39 291
90 865
6 666
17 701
1 044
2 422
5
16
2014 г.
58771
143424
10843
28836
1525
3666
7
13

Равнище на
безработица - %

6.3
9.1
10.6
8.9
10.7
19.0
23.3
24.1

Източник: НСИ, 2010г., 2016 г., Районите, областите и общините в Република България 2008 г.,
2014 г.

2.3. Икономическа база.
След кризата през 90-те години, общината не успява да започне процес на
преустройство в икономиката си и сега е една от общините в страната, развиващи се с най
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- бавни темпове. Според последните оценки, общината заема едно от последните места в
страната по показателя ,,БВП на човек‖ от населението. Независимо от слабото
нарастване, ръстът на инвестициите в общината е крайно недостатъчен за по-значително
структурно преустройство на общинската икономика.
Общината отново е на 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 човешко развитие. На свой ред потенциалът се
оценява въз основа на следните шест показателя – територия, относителен дял на
земеделските територии, относителен дял на горските територии, гъстота на населението,
относителни дялове на населението „под‖ и „над‖ трудоспособна възраст.
Това подсказва, че Бойница не разполага с голям потенциал да ускори своето
развитие от икономическа и социална гледна точка. По показателя БВП на един жител
община Бойница се нарежда в групата общини, които са под средното равнище за
страната. Според информацията за 2014 г. общината е с много ниско равнище на този
показател спрямо областната икономика. Показателят БВП на ниво общини е твърде
условен, но все пак дава възможност за сравнителна съпоставка на икономическото
равнище на отделните общини.
Икономическият

облик

на

общината

е

селскостопански,

с

подчертан

самовъзпроизводствен характер. Увеличава се производството върху закупена

и

окрупнена земя, реализирано от външни стопански субекти, както и това в дребни
стопанства за лична консумация.
2.3.1. Обща характеристика на икономическото развитие на община Бойница основни показатели
Всичките предприятия на територията на община Бойница спадат към категорията
на микро предприятията – до 9 заети. Последствията от икономическата криза от 2008
неподминават община Бойница, като това обхваща всички сфери на икономиката,
сериозни проблеми възникват в реалния сектор, финансовия сектор и социалната сфера.
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Таблица № 15: Основни показатели на предприятията от нефинансовия сектор в община Бойница за
периода 2008-2014г.

Брой
Произведена Нетни
предприятия продукция в приходи от
лева10
продажба в
лева

Разходи за
дейността
в лева

Печалба
в лева

Заети Разходи за
ДМА в лева
лица възнаграждения
в лева

2008
14

599 000.00

740 000.00

737 000.00

84 000.00

32

94 000.00

20 000.00

428 000.00

382 000.00

799 000.00

68 000.00

23

81 000.00

няма данни

132 000.00

462 000.00

595 000.00

18 000.00

23

83 000.00

170 000.00

70 000.00

225 000.00

228 000.00

17 000.00

15

21 000.00

196 000.00

2 745 000.00

няма данни

3 037 000.00 107 000.00

19

24 000.00

16 452 000.00

4 285 000.00

4 625 000.00 5 263 000.00 199 000.00

20

37 000.00

16 026 000.00

3 546 000.00

3 109 000.00 4 329 000.00 184 000.00

19

28 000.00

14 773 000.00

2009
15

2010
19

2011
17

2012
17

2013
18

2014
18

Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания – Видин”, 2016 г.. Информация
генерирана за целите на ОУПО Бойница.

Видно от таблицата по-горе, след 2008г. се очертава трайна тенденция на
влошаване на основните показатели на предприятията от нефинансовия сектор в община
Бойница.
Значителното повишаване на показателите ,,Дълготрайни материални активи
(ДМА)‖ и ,,Произведена продукция в лева‖ от 2012 г. се дължи на двете изградени
Фотоволтаични електрически централи /ФВЕЦ/ с мощност 3.6 МВ и 0.501 МВ.
Доминиращият на 100% дял на микро предприятия не може да генерира достатъчен
брой работни места и доведе до желаното икономическо оживление в общината.
Приходите от дейността са почти равни на разходите, при което реализираната печалба не
е достатъчна за нови инвестиции и разширяване на дейността.
От 18 регистрирани микро предприятия за 2014 г., 8 упражняват дейност в областта
на търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети, 2 в сферата на производството на

10

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика.
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електрическа енергия, 5 в сферата на земеделието и горското стопанство, а за останалите 3
данните са конфиденциални.
По-големите инвеститори са:


Фирма „ПИ ЕН ПИ СОЛАР‖ ООД – изграждане и експлоатиране на ФВЕЦ с
мощност 3,6 МВ за производство на енергия от слънчева светлина;



Фирма „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010‖– изграждане и експлоатиране на ФВЕЦ с
мощност 0.501 МВ за производство на енергия от слънчева светлина.

Таблица № 16: Брой на предприятията в община Бойница по икономически дейности за 2014 г.

Община

Икономически дейности (А21)

Предприятия

Брой
БОЙНИЦА

ОБЩО:

18

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

5

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

..

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И

2

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

8

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

..

".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай
Източник: ТСБ - Северозапад, Отдел ,,Статистически изследвания –
Видин”, 2016 г.. Информация генерирана за целите на ОУПО Бойница.

2.3.2. Промишленост
В отрасловата характеристика на икономиката на община Бойница отсъстват
дейности , свързани с развитие на промишлеността. В общината към момента няма нито
едно промишлено предприятие.
2.3.3. Земеделие и горско стопанство
Икономическият облик на общината се определя основно от земеделието и
горското стопанство. Земеделският фонд е 126. 987 хил. дка, а горският фонд – 29.984 хил.
дка. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват
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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.
Развитието на земеделския сектор би могло да има значителен принос за
съживяване на икономиката в следващите години, особено при липсата на промишлено
производство на територията на общината. Нещо повече, успешното развитие на аграрния
сектор би могло да стимулира изграждането на преработвателни мощности.
Наличните ресурси за развитие на земеделието са достатъчни за осигуряване на
допълнителна заетост и доходи на местното население. Създаването на модерно
високоефективно земеделие

в

Община

Бойница

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. Наличието на благоприятни климатични и почвени условия е предпоставка за
намаляване на безработицата чрез подпомагане на всички, които желаят да се занимават с
развитие на земеделския отрасъл.
Броят на регистрираните земеделски производители, респективно земеделските
стопанства и използваната от тях земеделска площ (ИЗП) в периода 2010 – 2014 г. расте. В
община Бойница за 2014 г. са регистрирани 49 земеделски производители, които
обработват 71 800 дка. По отношение на броя на арендните договори, също е налице
тенденцията на увеличаване на техния брой. През 2010 г. те са били едва 25 бр., докато
през 2014 г. бройката им е 576.
Таблица № 17: Брой на регистрирани земеделски производители, арендни договори, земеделски
стопанства и тяхната ИЗП в община Бойница за периода 2010-2014 г.

Показател
Регистрирани земеделски

2010

2011

2012

2013

2014

41

38

42

47

49

25

47

103

289

576

производители
Брой

на

арендните

договори
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Земеделски стопанства и
тяхната

използвана

41 –

38 – 2800

42 – 44000

47 – 58000

49 – 71800

13000 дка

дка.

дка

дка

дка

земеделска площ (ИЗП)
Източник: Общинска администрация Бойница, 2016 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 на таблицата по-долу.
Видно от нея е, че 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 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%.
Таблица № 18: Баланс на земеделските земи, гори и земи в ГФ в община Бойница по начин на трайно
ползване.

Землище на с. БОЙНИЦА ЕКАТТЕ 05195

1

Код ЕК
1100

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1200
1211
1213
1239
1400
1401
1570
1710
1922
2100
2112
3332
4111
6115
8410

No

Начин тр.ползване
Нива

Имоти бр.
5810

Тр. насаждения.
Овощна градина
Лозе
Гора в зем.земи
Пасище, мера
Пасище с храсти
Стопански двор
Полски път
Храсти
Дървопроизе.пл.
Широколист.гора
Химическа пром.
Вътрешна река
Път IV кл.
Дере

6
1
8
19
89
62
2
16
55
1429
1
1
1
1
1

41
9
697
47
2469
178
4
102
145
11228
10
7
74
186
7

7502

57525

ВСИЧКО

Площ в
42313

дка
.318
.999
.000
.505
.389
.781
.641
.372
.652
.708
.417
.479
.004
.904
.858
.817
.844

Площ %
73 .555
0.
0.
1.
0.
4.
0.
0.
0.
0.
19
0.
0.
0.
0.
0.

.073
.016
.213
.082
.293
.311
.008
.178
.253
.519
.018
.012
.130
.325
.014

100. 000
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с. ШИШЕНЦИ ЕКАТТЕ 83329
Код ЕК

Начин тр.ползване

1

1100

Нива

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1213
1230
1239
1300
1400
1401
1500
1510
1570
1590
1920
1922
1929
2100
3311

Лозе
Изосшав.тр.нас.
Гора в зем.земи
Ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Стопански двор
Машинна станция
Стопански двор
Др.произв.база
Др. сел.ст.тер.
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.
Пр.ел.енергия

No

Имоти бр. Площ в дка
2990

ВСИЧКО

285
17
52
36
80
22
2
2
6
1
4
33
4
630
1
4165

Площ %

22852 .230

83.

137

.462
. 161
.450
.459
.002
.717
.786
.485
.139
.865
.750
.143
. 112
.531
.262

1.
0.
0.
0.
2.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
10.
0.

184
594
806
420
376
417
036
016
095
029
028
346
135
348
034

27487 .554

100.

000

325
163
221
115
653
114
9
4
26
7
7
95
37
2844
9

с. ПЕРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 55868
Код ЕК

Начин шр.ползване

1

1100

Нива

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1211
1213
1239
1300
1310
1400
1401
1600
1922
1929
2100

Овощна градина
Лозе
Гора в зем.земи
Ливада
Използв. ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Животнов. ферма
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.

No

ВСИЧКО

Имоти
бр.
1194
1
135
17
79
6
25
5
2
б
15
325
1810

Площ в дка

Площ %

6307 .888

75 .822

2
130
37
268
15
77
17
36
32
60
1332

.959
.976
.433
.107
.112
.294
.434
.871
.103
.298
.917

0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
16

8319

.392

.036
.574
.450
.223
.182
.929
.210
.443
.386
.725
.022

100 .000

с. БОРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 05428

1

Код ЕК
1100

Начин тр.ползване
Нива

2
3
4
5

1147
1200
1211
1213

Из.ниеа-жп.кан.
Тр. насаждения
Овощна градина
Лозе

No

Имоти бр.
1164
1
1
1
170

Площ в дка
6493 .759
1
5
4
210

.095
.286
.996
.193

Площ %
70 .293
0 .012
0 .057
0 .054
2 .275
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

1230
1239
1300
1400
1401
1922
1929
2100
2221

Изостае.тр.нас.
Гора е зем.земи
Ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.
Поляна
ВСИЧКО

1
30
46
107
47
25
29
298
3
1923

4
138
187
661
260
92
95
1065
17

.219
.860
.412
.570
.190
.606
.004
.749
.135

0 .046
1 .503
2 .029
7 .161
2 .816
1 .002
1 .028
11 .536
0 .185

9238

.074

10 0.000

с. ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ ЕКАТТЕ 17 614
Код ЕК

Начин тр.ползване

1

1100

Нива

662

4960 .705

56 .932

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1200
1211
1213
1239
1300
1310
1400
1401
1922
1929
2100
2216
3100
3200
3900
6114

Тр. насаждения
Овощна градина
Лозе
Гора в зем.земи
Ливада
Използв. ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Храсти
Др. селскост.т.
Дьрвопроизв.пл.
Залесена нива
Жил. територия
Обществен терен
Др.селищна тер.
Път III кл

1
9
84
23
110
4
84
11
7
13
365
1
7
2
1
1

0 .498
36 .351
120 .526
78 .338
523 . 551
21 .452
334 .729
51 .756
32 .153
66 .991
2429 .127
9 .102
29 .935
4 .428
11 .742
2 . 039

0
0
1
0
6
0
3
0
0
0
27
0
0
0
0
0

.006
.417
.383
.899
.009
.246
.842
.594
.369
.769
.878
.104
.344
.051
.135
.023

8713 .423

100

.000

No

ВСИЧКО

Имоти бр.

1385

Площ в дка

Площ %

с. ШИПИКОБА MAXA/IA ЕКАТТЕ 83185
No

Код ЕК

Начин шр.ползване

1

1100

Нива

2
3
4
5
б
7
8
9
10
11

1149
1200
1213
1239
1300
1400
1401
1922
1929
2100

Др. изост. нива
Тр. насаждения.
Лозе
Гора в зем.земи
Ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.

Имоти бр.

Площ в

329

2086

2
1
40
11
3
12
1
б
1
46

59
5
33
69
9
25
1
46
1
171

дка

Площ %

.561

81.280

.416
.003
.060
.227
.698
.589
.534
.238
.087
.760

2.315
0.195
1.288
2.697
0.378
0.997
0.060
1.801
0.042
6.691
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12

3000

Населено място

1

ВСИЧКО

57 .945

453

2567

.118

2.257
100.000

с. РАБРОВО ЕКАТТЕ 61039
No

Код ЕК

Начин тр.ползване

1

1100

Нива

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1112
1142
1146
1147
1200
1213
1230
1239
1300
1333
1339
1400
1401
1570
1590
1700
1922
1929
2100
2221
4111

Зеленч.култура
Ерозирана нива
Унищ.нива-пром.
Из.ниеа-жп.кан.
Тр. насаждения
Лозе
Изостае.тр.нас.
Гора в зем.земи
Ливада
Наводнен.ливада
Др.изост.ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Стопански двор
Др.произв.база
Полски път
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.
Поляна
Вътрешна река

Имоти бр.

Площ в дка

4915

ВСИЧКО

20127 .945

41
1
1
1
1
507
2
58
124
1
1
710
23
27
3
1
57
7
828
3
1

4
14
0
0
3
600
16
353
311
0
7
3389
123
139
47
4
163
35
5958
18
84

7313

Площ %
64 .087

.188
.866
.758
.348
.026
.791
.835
.834
.559
.410
.466
.949
.944
.079
.713
.410
.945
.090
.070
.636
.251

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
18
0
0

.013
.047
.002
.001
.010
.913
.054
.127
.992
.001
.024
.794
.395
.443
.152
.014
.522
.112
.970
.059
.268

31407 .113

100

.000

с. КАНИЦ ЕКАТТЕ 36049
No

Код ЕК

Начин тр.ползване

Имоти бр.

Площ е дка

1

1100

Нива

728

2495 .365

40 .722

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1130
1200
1213
1230
1239
1300
1400
1401
1700
1922
1929
2100
2221

Врем.неизп.нива
Тр. насаждения
Лозе
Изостав.тр.нас.
Гора в зем.земи
Ливада
Пасище, мера
Пасище с храсти
Полски път
Храсти
Др. селскост.т.
Дървопроизв.пл.
Поляна

1
2
48
9
11
22
176
9
3
14
2
204
3

1
7
53
14
48
48
706
33
8
43
11
2555
53

0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
41
0

.366
.010
.473
.566
.127
.534
.645
.115
.065
.996
.629
.723
616

Площ %

.022
.114
.873
.238
.785
.792
.532
.540
.132
.718
.190
.707
.875
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15
16

2223
6115

Просека
Път IV кл.

1
1
ВСИЧКО

1234

6 .181
40 .410

0 .101
0 .659

6127 .821

100 .000

Източник:Общинска служба по земеделие гр. Кула, офис Бойница, 2016 г.

В повечето землища на общината с най-голям относителен дял са земеделските
земи, гори и земи в горски фонд 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 на таблицата по-долу.
Таблица № 19: Баланс на земеделските земи, гори и земи в ГФ в община Бойница по видове
собственост.

с. БОЙНИЦА ЕКАТТЕ 05195
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

Вид собственост

Имоти бр.

държавна частна

530

частна
на религиозни организации
общинска частна
на чуждестранни лица
смесена
на юридически лица
стопанисван от общината
държавна публична
общинска публична
ВСИЧКО

Площ в дка
3660 . 974

Площ %
6 .364

3046
2
86
62
2
3308
446
2
18

20082
27
6511
477
27
24819
1541
80
297

. 638
.301
.298
.414
.753
.307
.646
.186
.327

34 . 911
0 .047
11.319
0 .830
0 .048
43.145
2 . 680
0 .139
0.517

7502

57525 .844

100.000

с. ШИШЕНЦИ ЕКАТТЕ 83329
No

Вид собственост

1.

държавна частна

2.
3.
4.
5.

частна
на религиозни организации
общинска частна
на чуждестранни лица

Имоти бр.

Площ в

дка

Площ %

743

5452

.696

19 .837

1941
2
30
148

10804
14
1040
1480

.753
.656
.219
.072

39 .308
0 . 053
3 .784
5 .385
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6.
7.
8.

на юридически лица
стопанисван от общината
държавна публична

1012
288
1
ВСИЧКО

4165

7704 .674
982 .619
7 .865

28.030
3 .575
0.029

27487

.554

100 . 000

Имоти бр.

Площ в

дка

Площ %

с. ПЕРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 55868
No

Вид собственост

1.

държавна частна

258

1578

.803

18 . 977

2.
3.
4.
5.
6.
7.

частна
общинска частна
на чуждестранни лица
смесена
на юридически лица
стопанисван от общината

835
29
17
4
553
114

3220
371
113
17
2493
524

.085
.293
.922
.469
.612
.208

38.706
4 .463
1.369
0 .210
29 . 973
6 .301

8319

.392

100 . 000

ВСИЧКО

1810

с. БОРИЛОВЕЦ ЕКАТТЕ 05428
No

Вид собственост

Имоти бр.

Площ в дка

Площ %

1.

държавна частна

248

1281 .482

13.872

2.
3.
4.
5.
6.

частна
общинска частна
на чуждестранни лица
на юридически лица
стопанисван от общината

751
31
6
566
321

3575
291
37
2815
1236

38.704
3 .158
0 .404
30 .477
13 .385

ВСИЧКО

1923

. 517
.769
.288
.495
.523

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

частна
общинска частна
на чуждестранни лица
смесена
на юридически лица
стопанисван от общината
държавна публична

658
6
121
6
325
118
1

3306
147
1445
20
2022
413
11

.006
.169
.100
.498
.009
.870
.742

37.942
1 .689
16.585
0.235
23.206
4.750
0 .135

8713

.423

100 . 000

ВСИЧКО

1385

с. ШИПИКОБА МАХАЛА ЕКАТТЕ 83185
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No

Вид собственост

Имоти бр.

Площ в

дка

Площ %

1.

държавна частна

150

900

.111

35.063

2.
3.
4.
5.
6.

частна
общинска частна
смесена
на юридически лица
стопанисван от общината

131
1
1
123
47

601
6
57
815
186

.056
.291
.945
.321
.394

23 .414
0 .245
2 .257
31.760
7 .261

.118

100 . 000

ВСИЧКО

453

2567

с. РАБРОВО ЕКАТТЕ 61039
No

Вид собственост

Имоти бр.

Площ в дка

Площ %

1.

държавна частна

1446

8337 .095

26 . 545

2.
3.
4.
5.
6.
7.

частна
на религиозни организации
общинска частна
на юридически лица
стопанисван от общината
общинска публична

3169
1
74
1621
1000
2

11812 .741
172 .000
1160 .396
6475 . 913
3441 .533
7 .435

37 . 612
0.548
3 . 695
20 .619
10.958
0 .024

7313

31407 . 113

100 . 000

ВСИЧКО

с. КАНИЦ ЕКАТТЕ 36049
No

Вид собственост

Имоти бр.

Площ в

дка

Площ %

1.

държавна частна

165

1509

.886

23.234

2.
3.
4.
5.
6.

частна
смесена
на юридически лица
стопанисван от общината
общинска публична

632
1
247
200
82

2169
127
865
795
1032

.141
.374
.015
.077
.121

33 .379
1.960
13.311
12 .235
15.882

6498

.614

ВСИЧКО

1327

100.000

Източник:Общинска служба по земеделие гр. Кула, офис Бойница, 2016 г.

2.3.3.1. 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 възтановяване собствеността на земеделските земи масивите бяха
раздробени на 23 658 имота (ниви), което е предпоставка за неефективно съвременно
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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, Светлозар Иванов Дичовски 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; свободна работна ръка; наличие на база за съхранение на
земеделската продукция. Резултатите в отрасъла за последните години са представени на
таблицата по-долу.
Таблица № 20: Засети култури, среден добив на декар и добита земеделска продукция в община
Бойница в периода 2007-2014 г.

ЗАСЕТИ КУЛТУРИ /дка./

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Пшеница

5500

5880

8500

5000

3500

6920

10000 12000

Царевица

-

1680

300

3000

7210

22000

32000 42000

4700

4200

400

5000

9300

4000

16000 17800

Пшеница

100

350

250

290

272

277

350

340

Царевица

-

600

500

250

250

223

800

550

40

150

150

130

155

180

210

220

Пшеница

550

2058

2125

1450

952

1919

3500

4080

Царевица

-

1008

150

750

250

4901

25600 23100

120

636

60

650

760

720

3360

Слънчоглед

2014

СРЕД.ДОБИВ НА ДЕКАР/кг./

Слънчоглед
ДОБИТА ПРОДУКЦИЯ /т./

Слънчоглед

3916

Източник: Общинска администрация Бойница, 2016 г.

Най-разпространената култура е царевицата, следвана от слънчогледа и пшеницата.
За последните три 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:
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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:


Липса и несъздаване на хидромелиоративните съоръжения, за едро
земеделско производство.



Значителен дял на необработваемите земи – около 14500 дка за 2014 г.

Земеделието в община Бойница трябва да се превърне от поминък за лично
потребление и биологично оцеляване в доходен агробизнес. В общината това до някаква
степен е направено, но засяга само окрупняването на земята от едри арендатори.
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.

2.3.3.2. Животновъдство

Животновъдството е развито предимно като дребно – 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,

незадоволително

нарастване

на

средната

продуктивност.

Броят на животните, средната продуктивност и продукцията от животновъдството в
периода 2007-2014 г. са представени на таблицата по-долу.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
52

Таблица № 21: Брой животни, средна продуктивност и произведена продукцията от
животновъдството в община Бойница в периода 2007-2014 г.

ЖИВОТНИ /бр./

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Говеда – всичко:

260

240

220

210

200

180

175

160

В т.ч. – крави:

100

98

94

90

85

80

72

69

2. Свине – всичко:

500

400

350

300

250

200

150

120

10

9

8

8

7

6

6

4

1400

1100

1000

990

950

900

870

830

800

750

700

680

650

600

580

550

400

370

330

300

240

200

180

150

7000

6500

6000

5000

5500

4000

3900

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

160

150

150

150

150

150

150

150

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

В т.ч. – свине майки:
3. Овце – всичко:
В т.ч. – овце майки:
4. Кози – всичко:
5. Птици – всичко:

СРЕДНА ПРОДУКТИВНОСТ
1. Среден млеконадой
от крава /л./
2. Среден млеконадой
от овца /л./
3. Среден млеконадой
от коза /л./
4. Средна нослидост от
кокошка /бр./
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНИ
1. Мляко – общо: /л./

528000 499000 469500 447000 412500 380000 348000 327000

при 3.6%
1.1. от крави: /л./

300000 294000 282000 270000 255000 240000 216000 207000

1.2. от овце: /л./

128000 112500 105000 102000

97500

90000

87000

82500

1.3. от кози: /л./

100000

92500

82500

75000

60000

50000

45000

37500

4200

3300

3000

2970

2850

2700

2600

2550

400

350

300

270

250

200

195

150

2.

Нестригана

вълна

/кг./
3. Яйца /хил.бр./

Източник: Общинска администрация Бойница, 2016 г.

Видно от таблицата, за анализирания период, е налице тенденция на намаляване на
броя отглеждани животни на територията на община Бойница, респективно на количество
произведена продукцията от животновъдството.
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Общи изводи за аграрния сектор на територията на община Бойница:


Земеделието е структуроопределящ отрасъл в общината.



Характерно за животновъдството е ниската степен на механизация.



Въпреки необходимостта от разнообразяване на икономиката устойчивото

развитие на аграрния сектор е от ключово значение, особено в близко бъдеще. Един от
начините за повишаване ефективността на отрасъла е да се стимулира обединяването на
малките производители в производствени обединения. Потенциалът на малките
производители за развитие на отрасъла и за създаване на заетост в селските райони не
бива да бъде подценяван. Трябва да се има предвид, че големите производители не са
непременно по-ефективни от малките. В региона 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 попроизводителни от гледна точка на използване на земя и техника.
2.3.3.3. Горско стопанство

Горският фонд на територията на община Бойница се стопанисва от Държавно
горско стопанство (ДГС) – Видин. ДГС носи името на град Видин – главен населен пункт
в района и негов административен център. Територията на горското стопанство попада в
границите на Видинска област. На север и изток то граничи чрез държавната граница на
България по река Дунав с Румъния, на юг - с държавните горски стопанства „Лом‖ и
„Белоградчик‖, а на запад – с Република Сърбия. В тези граници на стопанството попадат
общините: Видин, Брегово, Ново село, Бойница, Кула, Грамада, Макреш и част от община
Димово. В горскоадминистративно отношение ДГС-Видин се числи към регионална
дирекция по горите – град Берковица.
ДГС е разположено върху западните части на Западна Стара Планина, Предбалкана
и Дунавската хълмиста равнина. Районът на стопанството има неправилна форма, с
дължина в посока север – юг около 50 км и ширина в посока изток – запад около 30 км.
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Релефът на ДГС-Видин е предимно равнинно-хълмист и еднообразен. Наблюдава се
известно различие в това отношение между северната част, където преобладава обликът
на Дунавската хълмиста равнина, и южната – разположена върху предпланините на
западна Стара планина, започвайки с хълмистите вериги, западно от град Кула, минавайки
през височината „Връшка чука‖ с кота 640м н.в. и достигайки до характерните
моноклинални възвишения – връх „Черноглав‖ и най-високата точка на стопанството –
връх „Бабин нос‖ с височина 1108 м н.в.
Карта № 3: Териториален обхват на РДГ Берковица и ДГС Видин.

Източник:
http://www.berkovitca.iag.bg/

Площта на горите в община Бойница възлиза на 2998.4 ха. Лесистостта на община
Бойница е 27%. Горите в общината са основно с дървопроизводителни и средообразуващи
функции 2460 ха.
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 поголяма 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
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(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. 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 № 22: 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
склопени
култури
ест. пр. 0.1-0.3
изредени
култури
всичко
залесена площ
голина
всичко
незал.дървопр.
поляна
всичко
недъвопр. площ
ОБЩО

-

16.8

523.2

34.6

574.6

84.9

26.3

14.1

-

29.8

70.2

10.4

-

2.8

13.4

0.5

16.7

2.5

-

0.2

-

1.1

1.3

0.2

26.3

33.9

536.6

66.0

662.8

90.0

-

5.0

-

-

5.0

0.7

-

5.0

-

-

5.0

0.7

-

-

6.8

2.0

8.8

1.3

-

-

6.8

2.0

8.8

1.3

26.3

38.9

543.4

68.0

676.7

100.0

Източник: Горскостопански план на гори, собственост на община Бойница

Тази статистика показва в пълна степен характера и стопанисването на горите,
собственост на община Бойница. Изредени култури са констатирани върху площ от 1.3 ха,
които трябва да се залесят през десетилетието с оглед пълноценното използване на
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дървопроизводителната площ. Изредените 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 куб.м., а на надлесните дървета 30 куб.м. С клони общият запас на основните насаждения и култури е 79455 куб.м., а на
надлесните дървета - 30 куб.м. Средната възраст на гората е 46 години. Средният бонитет
е III (3.4). Средната пълнота е 0.70. Средният запас на един хектар е 107 куб.м. Общият
среден годишен прираст е 1723 куб.м. Общият среден годишен прираст на един хектар е
2.60 куб.м
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‖.

Обособени са две зони: Зона Раброво с обща площ 349.3 ха, от която залесена 339.0
ха и незалесена 10.5 ха и зона Шишенци с обща площ 1.8 ха. Основанието за влючването е
Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна.
Основни насоки и направления на стопанисването на горите. 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.
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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.
Оползотворяване на горския фонд. Намаляващото структурно значение на
горското стопанство в икономиката на общината ще даде 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. Размера на годишното ползване в горите трябва да се
определя от лесоустройствения проект, съгласно определените стопански класове.
Специално внимание трябва да се обърне на добива на сортименти от лесосечния
фонд - добив на едра, дребна и средна строителна дървесина, добив на технологична
дървесина и добив на дърва за огрев. Начина на възобновяването на зрелите насаждения
трябва да се определя конкретно за всяко насаждение в зависимост от типа месторастене,
възобновителната му способност, бъдещия видов състав, водените до сега мероприятия от
икономическа гледна точка.
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. Естественото възобновяване
трябва да се предвиди като основен метод в зрелите насаждения от всички стопански
класове и видове гори. Една от целите на стопанисването трябва да бъде семенно
възобновяване на издънковите насаждения.
За да се предотвратят ерозионните процеси в териториалния обхват на община
Бойница е необходимо да се направи анализ на протичащите ерозионни процеси и се
предвидят мерки за борба с ерозията. Като основен метод за борба с ерозията е
необходимо да се използва зеленото укрепване. Като следствие на посочените мерки
трябва да се предвидят мероприятия за овладяване разпространението на площната ерозия
в общината.
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За обезпечаване охраната на горите в общината трябва да се предвидят
охранителни участъци, които да обхващат всички гори (държавни, общински и частни) с
необходимите декари обща площ. Мероприятията за опазване на горите трябва да
включват опазване на гората от болести, вредители и други повреди. С оглед на
изработване на план за пожарна безопасност горите в община Бойница е необходимо да се
разделят в два класа на пожарна опасност:


С голяма пожарна опасност, която да обхване около 40% от общата площ на
горите. Тук може да се включат площите с иглолистни култури, както и
широколистните насаждения на много сухи и сухи месторастения;



С малка пожарна опасност, която да обхване около 60% от площта на горите в
общината, като се включат териториите с широколистни култури и насаждения
на свежи и влажни месторастения.

Необходимо е да се предвидят мероприятия за противопожарно устройство на
горите в територията на общината. 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 Програма за развитие на селските райони на Европейския съюз.
Проектирани мероприятия - Сечи. В горите, собственост на Община Бойница са
проектирани следните видове сечи: възобновителни (съобразно възприетите турнуси по
стопански класове), отгледни и санитарни. Сечите са проектирани съгласно ,,Наредба №8
от 05.08.2011 год. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане‖. Видът на
възобновителната сеч и интервала за провеждането й е избран съобразно състоянието на
насажденията, пълнотата, бонитета, наличието и разположението на жизнен подраст, типа
месторастене, наклона на терена, изложението, водената сеч, стопанския клас или
функционаланата група.
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Първостепенна

задача

при

проектирането

на

възобновителните

сечи

е

производство и добив на висококачествена дървесина, създаване на условия за семенно
възобновяване на насажденията, подобряване на здравословното им състояние, опазване
на биологичното разнообразие на горите. Проектираните отгледни сечи целят регулиране
на състава, произхода и растежа на насажденията, селекция на дърветата, подобряване на
защитните и рекреационни функции, подобряване на здравословното състояние и
устойчивост на насажденията, съкращаване срока за производство на едра строителна
дървесина, намаляване риска от пожари. Интензивността и повторяемостта им е избрана в
зависимост от състава, възрастта и състоянието на насажденията. Санитарни сечи са
проектирани при установяване на повреди в насажденията, причинени от биотични,
абиотични или антропогенни фактори.
Общата площ, предвидена за възобновителни сечи е 425.8 ха. Очакваният добив
без клони от възобновителни сечи е общо 21110 куб. метра. Краткосрочно-постепенната
сеч е възобновителна с предварително и съпътствуващо семенно възобновяване, при което
зрелия дървостой се отсича на два или повече пъти (фази) през възобновителния период.
Проектирана е обща площ 298.9 ха., представляваща 70.2% от общата площ на
възобновителните сечи.
Постепенно-котловинна сеч – предвидено е да се изведе на площ от 56.1 ха (13.2%)
в насаждения с изразен неравномерен строеж, групово разположение на подраста и
удължен възобновителен период.

Групово-постепенна сеч - проектирана е в едно

насаждение в стопански клас Буков високобонитете за превръщане. Насаждението е с
неравномерен строеж и групово появил се подраст с площ 2.3 ха. ( 0.5 % от общата площ
на възобновителните сечи), в гори със стопански функции. Интензивността на сечта е
30%. Гола сеч – предвидена е да се изведе в Акацевия стопански клас, на площ от 68.5 ха
или 10.1% от общата площ на възобновителните сечи.
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
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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.
2.3.5. Други отрасли.
В другите отрасли са представени всички останали дейности, в които се
осъществява трудова дейност. Тези дейности са главно обслужващи и задължителни за
нормалното функциониране на общината като единен механизъм с много пространствени
връзки и компоненти. Колкото са по-развити тези дейности, връзки и елементи, толкова е
по-приемлива територията за живеене, обитаване, труд и отдих на населението.
2.3.5.1. Административното обслужване.

Административното обслужване на населението се осъществява от общинската
администрация в с. Бойница, кметствата в селата Бориловец и Раброво и кметските
наместници във селата Периловец, Шишенци и Градсковски колиби. Село Шипикова
махала административно се обслужва от кметство с. Бориловец, а с. Каниц от кметство с.
Раброво. Административни услуги на гражданите се предоставят и от деконцентрираните
държавни

служби,

които

имат

представителства

в

общината.

Липсата

на

телекомуникационни услуги представлява пречка за повишаване на ефективността и
прозрачността от предоставянето на публични услуги на населението (образование,
здравеопазване, услуги на местната администрация, данъци и др.).
На територията на общината липсва пазарна инфраструктура (банкови и
застрахователни институции, борси, юридически и счетоводни консултации и др.). Услуги
като компютърни зали с достъп до интернет също не се предоставят. Организацията на
дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската
администрация се уреждат с ,,Устройствения правилник за работа на общинската
администрация‖ на община Бойница. Административните услуги предлагани от общината
са в сферата на:


Гражданско състояние;



Устройство на територията;



Общинска собственост;
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Търговия и услуги, туризъм;



Екология;



Култура, вероизповедания, образование и социални дейности;



Административно-техническо обслужване, архив и личен състав;



Услуги по отношение на местни данъци и такси.
Графика № 11:Структурата на общинска администрация Бойница.
КМЕТ

ЗАМ. КМЕТ

СЕКРЕТАР

КМЕТ РАБРОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

КМЕТ БОРИЛОВЕЦ

Дирекция Общинска администрация

Дирекция Специализирана
администрация

ДИРЕКТОР ,,ОА”

ДИРЕКТОР ,,СА”

Главен специалист ГРАО

Инспектор МТД

Главен специалист АПОД

Гл. спец. Технически Дейности

Главен счетоводител

Гл. спец. Образование и Соц. дейности

Младши експерт счетоводител

Ст.спец. МТД – Домакин

Счетоводител – касиер

Специалист МТД - Раброво

Главен специалист ОМП и ГЗ

Изпълнител – Шофьор - Снабдител

Юрисконсулт

Шофьор - Раброво

Финансов
контрольор

Източник: Устройствен правилник на общинската администрация Бойница
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Видно от графиката по-горе, общинската администрация се състои от:


Кмет на общината;



Зам.-кмет на общината;



Секретар на общината;



Кмет на кметство (кметство Раброво със съставно населено място с.Каниц и
кметство Бориловец със съставно населено място с.Шипикова махала)



Кметски

наместници

(кметски наместник с.Шишенци, кметски наместник

с.Градсковски колиби, кметски наместник с.Периловец)


Дирекция ,,Обща администрация‖



Дирекция ,,Специализирана администрация
Общият брой на служителите в общинската администрация е съгласно приетата

структура на общината. В началото на всяка календарна година Кмета на общината
предлага на Общинския съвет да утвърди структурата на общината. В структурата за 2016
г. влизат:


Избираеми длъжности - 3 бр. (кмет на община и кметовете на кметства);



Назначаеми - 5 бр. (Зам.кмета на общината и кметските наместници);



Ръководни длъжности - 3 бр. (съгласно ЗА - секретаря на общината и директорите
на дирекции);



експертни длъжности ( в двете дирекции)



Технически длъжности (в дирекция ,,Специализирана администрация‖)



Държавни служители - 5 (секретар на общината, директорите на дирекции,
гл.счетоводител, финансов контрольор).
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.
Извън структурата на администрацията към Общински дейности работят
служители обособени в отдели - ,,Общинска администрация‖ - председател на Общинския
съвет; ,,Чистота‖ - шофьор и работници чистота; ,,ДСП‖ - управител, домакин, готвач и
санитари. Отдел ,,Чистота" отговаря за организираното сметосъбиране. ДСП (Домашен
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социален патронаж) извършва социални услуги на възрастни и самотни хора в с.Бойница,
с.Шишенци и с.Раброво.
Освен

от

административни

общинска
услуги,

от

администрация

с.Бойница

деконцентрирани

се

държавни

предлагат
служби,

следните

които

имат

представителства в общината:


Общинска служба по Земеделие гр. Кула, офис с.Бойница;



Дирекция „Агенция за социално подпомагане‖ – изнесени две работни места в
с.Бойница.
Търсещите активно работа, безработни граждани от общината се обслужват от

Дирекция Бюро по труда – Кула.
2.3.5.2. Правораздавателната система.

Правораздавателната система не е представена в община Бойница и се търси в град
Кула, чиито районен съд обслужва и община Бойница, със съответните районна
прокуратура, адвокатски и нотариални кантори.
Карта № 4: Съдебни райони в област Видин.

Източник: http://www.rskula.org/

В общината няма районно управление на Министерството на вътрешните работи, а
за нея отговаря Районно управление – Кула. Общината се обслужва от Регионална
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дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението‖- Видин, чрез Районна служба
,,ПБЗН‖ гр. Кула, която обслужва и общините Кула, Грамада и Макреш.
2.3.5.3. Пощенски услуги. Телефония. Интернет достъпност.

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.
Изградени са базисни станции на ―Мобилтел‖ и „Вивател‖, които обслужват цялата
територия на общината. В град Кула е изградена базисна станция на ,,Теленор‖, която
обслужва и територията на община Бойница.
2.3.5.4. Търговия и обществено обслужване.

Обектите за търговското обслужване, доколкото ги има са средоточени в селата
Бойница, Раброво, Шишенци и Бориловец. Търговската дейност в общината се изразява в
търговия на дребно. Поради липса на достатъчно средства, повечето от предприемачите,
които 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 са разположени следните обекти за търговско
обслужване:
с. Бойница:
-2 броя хранителни магазини;
- 1 брой аптека;
с. Раброво:
- 1 брой хранителен магазин;
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с. Бориловец:
- 1 брой хранителен магазин;
с. Шишенци:
-1 брой хранителен магазин.

2.4. Райони със специфични проблеми
Практиката за класифициране на административно-териториалните (АТ) и
териториалните единици (ТЕ) за целите на пространственото планиране съществува в
редица европейски страни и успешно се прилага от много години. В България през
последните години се правят разнообразни класации, базирани на различни по принципи,
цели, обхват, източници и използвани методи за анализ. В повечето случаи те са
ведомствено или целево ориентирани и рядко имат по-общ характер. Качеството на всяка
от тези класации като използвани методи и избрани индикатори е различно – от
„постигнали целите си―, до „спорно адекватни―.
В следващите текстове са направени известни анализи и сравнения с
класификациите, имащи определено отношение към територията на община Бойница, в
контекста на определянето на райони със специфични проблеми и отчели достатъчно
добре спецификите, необходими за правилната интерпретация и вземане на управленски
решения. Използваният принцип на подбор е целенасочен, защото тези класификации
могат да бъдат сравнени и коментирани като резултати спрямо категоризацията на
общината и съставните й населени места.
Районите за целенасочена подкрепа - съгласно чл. 5 от Закона за регионалното
развитие11 на територията на районите от ниво 3 (области) могат да се обособяват райони
за целенасочена подкрепа от държавата. Районите за целенасочена подкрепа обхващат
територията на една или повече съседни общини с неблагоприятни социалноикономически, демографски и географски характеристики. Обособените райони за
11

В сила от 31.08.2008 г.Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от

16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм.
ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ.
бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г.
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целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване
на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини.
Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя, като се
отчитат категориите на общините по реда на Закона за административно-териториалното
устройство на Република България 12 (ЗАТУРБ)и техните географски характеристики по
данни на Българската академия на науките. В този контекст със Заповед № РД-02-14-2021
от 14.08.2012 г. 13 на министъра на регионалното развитие и благоустройството е
утвърдена категоризация на общините (0-5 категория) и на населените места (0-8
категория)

в

Република

България.

Извършената

категоризация

е

интегрална

характеристика, определена от 12 броя основни и 5 броя допълващи критерии и
показатели (за категоризиране на общини)/ 8 броя основни и 11 броя допълващи критерии
и показатели (за категоризиране на населени места) и дава административна, демографска,
социално-икономическа, инфраструктурна, териториално - устройствена и функционална
характеристика на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ)
в състава на общината. Категорията на АТ и ТЕ е част и от информацията, съдържаща се в
Единния класификатор на АТ и ТЕ (ЕКАТТЕ) и Националния регистър на населените
места, които се поддържат от НСИ, съгласувано с МРРБ и Министерство на земеделието и
храните, в съответствие с чл. 37 от ЗАТУРБ.
В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се включват:
1. общините от четвърта и пета категория, съгласно категоризацията по ЗАТУРБ;

12

Обн. ДВ. бр.63 от 14 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.51 от 14 Юни 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм.

ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари
1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли
2003г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август
2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.,изм. ДВ. бр.95 от 2 Декември
2011г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември
2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.39от 26 Май 2016г., изм. ДВ. бр.57 от 22 Юли
2016г.
13

обн. ДВ, бр. 66 от 28.08.2012 г., неофициален раздел, издадена на основание чл. 36 от ЗАТУРБ и Решение

№921 от 16 декември 2011 година на МС за определяне на критерии и показатели за категоризиране на
общините, кметствата, районите и населените места в Република България.
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2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от следните
географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в
планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински
район; в) територията на общината е в пограничен район.
Определените за община Бойница стойности на класификационния код за
общината и населените места са представени в таблицата по-долу:
Таблица № 23: Категоризация на АТ и ТЕ на община Бойница, съгласно Заповед № РД 02-14-2021 от
14.08.2012 г. на министъра на МРРБ.

№

Населено място

Код по ЕКАТТЕ

Категория съгласно
Заповед № РД 02-142021 от 14.08.2012 г.

1

Община Бойница

05195

5

2

с. Бойница

05195

5

3

с. Бориловец

05428

7

4

с. Градсковски колиби

17614

8

5

с. Каниц

36049

8

6

с. Периловец

55868

8

7

с. Раброво

61039

6

8

с. Шипикова махала

83185

8

9

с. Шишенци

83329

7

Източник: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4221

Видно от таблицата, община Бойница попада в териториалния обхват на райони
за целенасочена подкрепа, съгласно чл. 5 на ЗРР, като община от 5-та категория по
ЗАТУРБ. По отношение на населените места в общината, само общински център
с.Бойница е населено място от 5-та категория. Четири от осемте населени места попадат в
категорията на най-слабо развитите в административно, социално-икономическо,
инфраструктурно, териториално-устройствено и функционално отношение териториални
единици.
Съгласно „Мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и
териториалните единици в Република България 2014 г.―14, общинният център с.Бойница
попада в групата на населените места от пета категория с тенденция към шеста.
14

http://www.mrrb.government.bg/docs/9f28bfa870796df60ba780cca155a1fa.pdf
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Категоризация на населените места по Национална стратегия за регионално
развитие (НСРР) - НСРР за периода 2012-2022 г. е дефинира собствена класификация на
част от населените места, а именно центровете на общини. Методиката за това класиране
се базира на оценка на центровете на общини най-вече според тяхната функция като
урбанистични центрове, влиянието им като полюси на развитие за прилежащата
територия, принадлежност към оси на развитие, устойчивост в няколко аспекта,
включително икономически, исторически план, предоставяне на услуги от общ и социален
характер и др. Основните принципи са базирани на стабилност в демографски план (брой
на населението, динамика (относително запазване или загуба на население), наличие на
административни, обслужващи, образователни, културни и други подобни институции,
характерни специфики и др.
Целта на класификацията в НСРР е да позиционира пространствената структура
на селищната мрежа в България като определи и степенува центровете (използваният
термин е нива на центрове) и съответните йерархични и хоризонтални връзки (оси на
развитие) между тях.
Характерно за НСРР по отношение на центровете е, че стратегията разглежда
населените места от гледна точка на тяхната „отговорност― спрямо прилежащите и
управляваните територии, в смисъл на тяхното влияние, зависимост и взаимовръзка в
общата система от населени места и територии в страната. В този смисъл са определени
конкретни стойности като нива на значимост и влияние единствено за общинските
центрове. Друг характерен елемент е броят на нивата, определени в НСРР. Общинските
центрове са класифицирани в 5 нива, като Столична община е отделена самостоятелно в
първо (1) ниво. На практика всички останали 259 общински центъра (264 без Столична и
общините без самостоятелен общински център – 4 на брой) са класифицирани в 4 нива.
Общинският център с. Бойница е категоризиран в пето ниво – много малки
градове и села, центрове на общини – общо 133 бр. Те са административни, стопански и
обслужващи центрове за населението на собствените си общини.
Категоризация

на

населените

места

по

Национална

концепция

за

пространствено развитие (НКПР) – НКПР доразвива постигнатото от НСРР по
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отношение на дефинирането на нива на центрове. Подходът, подобно на НСРР, разглежда
само центровете на общини. Надграждането в НКПР се състои в дефинирането на няколко
концептуални теми при дефинирането и класифицирането на нивата на центрове, а
именно: Административни функции, Транспортна осигуреност/транспортен възел,
Медицински услуги, Университетски център, Икономически показатели, Туристическо
развитие, Културен център, Демографски показатели. Това допълнително надграждане не
променя в същество дефинираните от НСРР нива, но допълва тяхната характеристика и
разграничава малко „горната част― от нивата 3 и 4. Нивото 5 (в долните си нива) също
малко е разграничено с въвеждането на допълнително ниво, което не намира пряко
приложение и е обединено с 5-то ниво в крайните дефиниции (но все пак е изследвано).
Важно е да се отбележи, че основният принцип е бил изследване основно на функцията на
общинските центрове като предоставящи публични услуги или концентриращи определен
вид дейности. Следва също така и да се спомене, че предвид периода на разработване,
особено важно е било и определянето и ограничаването на общински центрове за
подпомагане

по

ОПРР2014-2020

г.

за изготвяне

на

Интегрирани

планове

за

възстановяване и градско развитие (ИПВГР). За определяне на тези градове-центрове, не
само като списък, но и като нива на финансиране, са използвани допълнителни критерии,
коригиращи определенията на нива на градски центрове от НСРР.
Общинският център с. Бойница е категоризиран в пето ниво съгласно НКПР –
много малки градове и села, центрове с общинско значение за територията на съответните
общини – 139 общо на брой.
Сравнение между класификациите на НСРР, НКПР и Категоризацията на АТЕ и
ТЕ в община Бойница е представена на таблицата по-долу:
Таблица № 24: Сравнение между класификациите на НСРР, НКПР и Категоризацията на АТЕ и ТЕ в
община Бойница.

EКАТЕ град/

Населено място Област

Община

село
05195

с.

Бойница

VID

Бойница

Категория на

Ниво

Ниво

Категория

населено място НКПР

НСРР

на община

5

5

5 (с тенденция

5

към 6)
Източник: НКПР, НСРР, Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за утвърждаване категоризация на общините и категоризация на
населените места в Република България
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Територии със специфични характеристики. Обособяването на територии със
специфични характеристики е традиционен инструмент за пространствено насочване на
политики и програми за постигане на желани цели на устройство и развитие. Прегледът на
тези различни видове територии показва разнообразни признаци/критерии, по които те са
определени, и голямо препокриване.
Гранични територии/общини. Община Бойница попада в групата на граничните
общини, поради наличието на нейната територия на сухоземна граница с Република
Сърбия.
Карта № 5: Гранични общини в Р България.

Източник:http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=72

Селски територии/общини. В програма за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. като селски са определени 231 бр. общини (в т.ч. и община Бойница), които
имат център с население под 30 хил. души. Тези общини обхващат 81% от територията на
страната и 42% от населението. Назоваването им като „селски общини‖ не е коректно, тъй
като във всяка община има градове и села.
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Карта № 6: Селски райони на ниво общини в Р България според националната дефиниция приета от
ПРСР 2007-2013 г.

Селски (231)
Градски (33)

Източник: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/62

Почти всички „селски общини‖ изпитват затруднения в социално-икономическото
си развитие. Но те имат различно разположение спрямо комуникационно-транспортната
инфраструктура и различен достъп до центровете за услуги. Условно могат да се обособят
три групи:


Селски общини в близост до градски център от 1-3-то ниво съгласно НКПР, в
границите на 30 мин. изохрон, с добър достъп до услугите, предоставяни от
градовете;



Периферни селски общини, отдалечени от градски център от 1-3-то ниво съгласно
НКП, извън границите на 30 минутния изохрон, със затруднен достъп до услугите
предоставяни от градовете - по-уязвими на рискове и нуждаещи се от специална
политика;



Селски общини, важни аграрни, индустриални и туристически центрове, чиито
ресурси, потенциал и традиции, могат да се използват за подобряване качеството
на живот.
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Община Бойница е част от втората група - селски общини, отдалечени от градски
център от 1-3-то ниво съгласно НКП, със затруднен достъп до услугите предоставяни от
градовете - по-уязвими на рискове и нуждаещи се от специална политика на развитие и
устройство.
Територии в риск. Тази допълнителна характеристика също се отнася в найголяма степен до територии/общини с критично намаляване на населението и
икономическата активност, каквато е и община Бойница.
Територии в демографски риск – Тази подгрупа обхваща всички населени
места/общини и територии със сериозни демографски проблеми – намаляване (над 30% за
10 годишен период) и застаряване на населението, обезлюдяване.
Карта № 7: Обезлюдяващи се територии в Р България.

Източник:http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=72

В периода между последните две преброявания (2001, 2011 г.), в резултат на
отрицателен естествен и механичен прираст, населението на община Бойница е намаляло
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с 929 души, или с 40.9% (около 4.1% средногодишно). Населението на пет от осемте
землища на община Бойница е от „нула‖ до 100 човека в цялото землище.
Територии в икономически риск – Тук се включват населени места/общини, в
които има висок процент на трайна безработица, концентрация на бедност, престъпност и
произтичащи от това негативни въздействия, какъвто е и случая с община Бойница.
Разделянето на общините/териториите в тези разновидности на риска помага за
допълнителното прецизно делимитиране на общини/територии, спешно нуждаещи се от
целенасочена подкрепа.
Проучванията на трите вида територии/общини, към които е съотнесена и
територията на община Бойница – гранични, селски, в демографски и икономически риск,
показва

не

само

висока

степен

на

пространствено

препокриване

на

тези

специфични/проблемни категории, но и тяхната корелация с категорията „обезлюдяващи
се територии/общини‖. Обща тяхна характеристика е прогресивното намаляване на
населението и икономическия потенциал.
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3. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ
Атмосферен въздух и климат
Община Бойница се характеризира с нисък потенциал на атмосферно замърсяване
– климатичните условия не благоприятстват задържане и натрупване на замърсители в
приземния въздушен слой. Отоплителните инсталации са основен източник на
замърсяване на въздуха през зимния сезон.
Климатична характеристика
Територията на община Бойница попада в Дунавска хълмиста равнина, която е
открита на север и североизток. Това допринася за безпрепятственото нахлуване на
студени континентални въздушни маси. Според климатичното райониране на Република
България територията на общината спада към европейската континенталната климатична
област с подобласти на Дунавската хълмиста равнина.
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.
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. 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. Поради активен пренос на влажен и
неустойчив въздух, а също и допълнителна термична конвекция през втората половина на
май и през юни, се развива мощна гръмотевично-дъждовна облачност със силни валежи и
дори градушки. Снежната покривка се задържа средно около 135 дни. Преобладават
северните и северозападните ветрове с най-големи прояви през студеното полугодие.
Данните за климатичните характеристики са от станцията в гр. Грамада.
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Температурен режим, инверсии. Температурният режим на въздуха се формира
под влияние на основните климатообразуващи фактори – слънчева радиация, атмосферна
циркулация и подзостилаща повърхност, характеризираща се с формата и изложението на
терена, надморската височина и други. Температурните характеристики определят района
като относително студен за съответната географска ширина през зимата. Най-студени са
месеци е януари и февруари със средна минимална температура -5,4°С (Грамада) на
въздуха, като абсолютните минимални стойности са -23,8°С (Грамада). При изключителни
студени зими, които не са рядкост за района температурите достигат до-ниски стойности.
Най-топло е през месец юли и за въздуха е регистрирана средна максимална температура
от +34,6°С (Грамада), като абсолютната максимална температура за района е през месец
август с +42,4°С (Грамада). Средна температура на въздуха през месеците юли и август не
спада по 21°С средно за последните 5 г. Средната годишна температура на въздуха е
+11,2°С.
Есенният сезон се характеризира с устойчиво задържане на средната дневна
температура над +5°С, което продължава до към средата на месец ноември - начало 20
март и край 20 ноември (Грамада).
Последната пролетна слана е около 7 април (Видин), при по-късни застудявания не
се изключват даже и през първата деседневка на месец май. Първите есенни слани
настъпват средно около 19 октомври, а най-ранните около 18 септември. Средната
продължителност на свободното от слана време е 194 дни.
Ветрови режим. Ветровият режим се формира под влиянието на особеностите на
атмосферната циркулация над различните форми на релефа. Районът се характеризира
като ветровит. Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад и запад. Силата на
вятъра се колебае в широки граници. През летния период понякога се разразяват силни
гръмотевични бури, придрижени с поройни валежи и с градушки. При тихо време
честотата на вятъра има средногодишната стойност 41,1-53,6 %.
Влажност на въздуха. Влажността на въздуха се явява една от основните
характеристики на режима на атмосферното овлажнение и има голямо значение за много
отрасли на народното стопанство, курортологията, туризма и др. Влажността на въздуха
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зависи от особеностите на атмосферната циркулация, физикогеографските особености на
мястото, състоянието на почвата и наличието на източници на изпарение. Влиянието на
географската ширина, което при разглеждане от континентален и глобален мащаб играе
решаваща роля за големината на влажността, при сравнително малката територия на
България е твърде слабо изразено в някои месеци. Средната относителна влажност за
района на Община Бойница е малко под-ниска от тази за страната.
Мъгли. Като метеорологично явление мъглата е един от елементите, обуславящи
климата на дадено място. Мъглата е явление, което пречи на нормалната човешка дейност,
понякога силно я затормозява, парализира транспорта и благоприятствува за повишаване
на концентрациите на различни замърсители във въздуха. Според общоприетото
международно определение мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което
хоризонталната видимост е по-малка от един километър. Намалената видимост може да се
предизвика както от продукти на кондензацията (водни капки или ледени кристали), така
и от запрашване и задимяване на въздуха от твърди частици (прах, дим от горски пожари,
дим в градски условия и др.). В първия случай има обикновена или чиста мъгла, а във
втория суха. Когато се говори за мъгла, се разбира първият тип — влажна или ледена.
Едно от необходимите условия за образуване на мъгла е приземният въздух да достигне
до определено насищане с водна пара и да има условия за по-нататъшна продължителна
кондензация. Има следните видове мъгли: влажна мъгла — с относителна влажност, поголяма от 75 %; мокра мъгла — с относителна влажност, по-голяма от 95%; ледена мъгла
— с кондензационни продукти от ледени кристалчета. В Община Бойница мъглите се
образуват предимно през студената част на годината. Максимумът им е през декември –
10 дни, минимума е през месец август – 0,1 дни средно месечно и съвпадат с
относителната влажност. Максималният брой на дни с мъгла е през есенно-зимното
полугодие с по 6-9 дни, а минимален брой на дните е през пролетно-лятното палугодие –
до 1 ден, а максимален брой на дни с мъгла (за периода на изследванията) е между 74 и
107 дни годишно или средно годишно с мъгли е 42,1-52,6 дни, което е по-голям от
средното за страната. Най-често мъглите са с продължителност един ден. Много рядко
мъглата продължава няколко денонощия. Мъглите започват обикновенно в период от 21,0
ч до 7,0 ч. През месец декември е най-големия процент на дни с мъгла.
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Облачност. Облачността е един от главните елементи на климата. Степента на
покритостта на небето с облаци се оценява при метеорологичните наблюдения у нас
визуално по десетобалната скала. Пълното отсъствие на облаци се означава с 0.
Облачност 10 бала показва, че цялото небе е покрито с облаци. Основни статистически
характеристики на облачността са средната месечна облачност и повторяемостта на дните
(или броя на дните) и на случаите по срокове с различно количество облачност по месеци
и годишно.
Снежна покривка. Снежната покривка има голямо значение като климатичен
фактор. Тя предпазва почвата от измръзване, способствува за нормалното презимуване на
зимните култури. Запасът влага в снежната покривка, характерът на натрупването й през
зимата и топенето й през пролетта определят в значителна степен пролетния отток, а
следователно режима на реките и другите водоеми. Значителна роля, нерядко
отрицателна, играе снежната покривка при експлоатацията на пътищата. Данни за
плътността на снежната покривка се използуват и в строителството при определяне
натоварването на различни съоръжения.
Снежната покривка се характеризира със следните показатели: дата на образуване
и изчезване на снежната покривка, продължителност на устойчивото й задържане, средна
и максимална височина, среден брой на дни със снежна покривка. На задържането и
натрупването на снежната покривка влияят много фактори: географско разположение на
мястото, теренна форма, изложе Слънчево греене, слънчева радиация. Слънчевата
радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия
почти за всички природни процеси, развиващи се върху земната повърхност в
атмосферата и хидросферата. Това определя необходимостта от информация за много
отрасли на икономиката, като строителството, селското стопанство, здравеопазването,
промишлеността и др. Слънчевата радиация е от съществено значение и за
хелиоенергетиката,

придобиваща

голяма

актуалност

през

последните

години.

Използуването на слънчевата радиация придобива все по-важно значение за стопанската
дейност на човека. Слънчевата радиация представлява лъчистата енергия от Слънцето,
преминаваща през атмосферата и падаща върху земната повърхност. Лъчистата енергия,
идваща непосредствено от слънчевия диск и от около слънчевата зона с радиус 5° и
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падаща върху земната повърхност под формата на успореден сноп лъчи, се нарича пряка
слънчева радиация. Онази част от слънчевата радиация, която пада върху земната
повърхност от всички точки на небесния свод (без слънчевия диск и около слънчевата
зона с радиус 5°) след разсейването от молекулите на атмосферните газове, водните капки
или ледените кристали на облаците и твърдите частици, издигнати в атмосферата,се
нарича разсеяна слънчева радиация. Общият приход на пряка и разсеяна слънчева
радиация върху хоризонтална по върхност се нарича сумарна слънчева радиация.
Слънчевото греене средно годишно за района е относително високо между 2005-2178
часа, т.е между 44-49 % от светлата част на денонощието за годината.
Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на територията на
общината не е установено системно наблюдение на качеството на атмосферния въздух. В
Община Бойница няма пунктове на Националната мрежа за контрол на качеството на
въздуха. Държавната политика по опазване на околната среда във Видинска и Монтанска
области се провежда от РИОСВ - Монтана. От началото на 2009 г. инспекцията поддържа
във Видин една автоматична измервателна станция, измерваща фини прахови частици
(ФПЧ10) и общ суспендиран прах, както и един стационарен пункт в Монтана.
Резултатите от целогодишния контрол от инспекцията показват ниски стойности на
наблюдаваните замърсители: прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден
оксид, оловни аерозоли и др.
Анализът на данните от бюлетините на Изпълнителната агенция за околна среда
/ИАОС/ към МОСВ са публикувани резултати от екологичния мониторинг, които
сравнени

с

пределно-допустимите

средноденонощни

концентрации

показват,

че

концентрациите на контролираните замърсители са в обичайните им стойности за сезона.
Тези резултати могат да бъдат използвани като ориентир за качеството на въздуха в
Община Бойница, която граничи с Община Видин и на около 120 км от гр. Монтана. Като
цяло информацията за качеството на атмосферния въздух в общината е непълна.
Запрашеност на атмосферния въздух би могла да се наблюдава, в резултат от нивото на
благоустроеност на съответното населено място и видът на използваните горива за
отоплени.
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Води
Наличните водни ресурси са формирани от повърхностни и подземни води. Река
Дунав е естествената ни граница с Република Румъния.
Повърхностни води
Основните елементи на контрола и управлението на повърхностните води се градят
на база определяне състоянието им, чрез провеждане на мониторинг и определяне на
„натиска‖ (замърсяване или изтощаване) върху водите.
Негативен „натиск‖ върху водната екосистема оказват точковите и дифузни
замърсители:
- Непречистени или частично пречистени отпадъчни води от населените места и
промишлени обекти, директно зауствани във водните тела или в попивни ями.
- Неконтролируемо натрупване на отпадъци в нерегламентирани депа или в
коритата на дерета и реки и др.
- Неконтролирано управление на торови маси и др. биомаси маси , както и
нерегламентирано торене на земеделски площи и др. е.
Повърхностни води. Обща информация. Оценка на текущото състояние.
Максимумът на речният отток е през пролетта, а минимумът е в края на лятото и
началото на есента - август - септември. Речният отток има колебания.
Наличните водни ресурси са формирани от повърхностни и подземни води.
Територията на Община Бойница е разположена в Дунавският район за басейново
управление на водите на територията на Р България, разположен изцяло в Екорегион 12.
Реките преминаващи през територията на Община Бойница са в едно поречие: Поречие
реки Западно от Огоста.
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Съгласно ПУРБ 2016-2021 (проект), Дунавският район за басейново управление е с
площ 47230 км2 или 42,5% от територията на България. Площта на отделните поречия е
както следва:
Поречия с Обща площ km2 – Ерма и Нишава 1159km2; Огоста и реки Западно от
Огоста 8193 km2 в т.ч.Реки Западно от Огоста 3910,6 km2) , Искър 8607 km2, Вит 3228
km2; Осъм 2838 km2, Янтра 7862 km2, Русенски Лом 2985km2, Дунавски Добруджански
реки 8027 km2, Дунав 4 331 km2, Общо 47 230 km2
Почви и земни недра
В геоложко отношение теренът на общината принадлежи към Дунавска хълмиста
равнина и е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и долнокредни
плиткоморски утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици, мергели,
песъчливи варовици и др. В местата по долините на реките преобладават неозойски
наслаги и алувиални отложения.
Почвите в региона са излужени черноземи смолници, алувиално-ливадни по
течението на реките.
Стратиграфия. Територията на Община Бойница е разположена на границата на две
големи геоморфоложки зони - западната част на Мизийската плоча и Предбалканската
геоморфоложка зона, съгласно разположението на големите морфотектонски области в
България. Тук влиза ниската и заравнена област — най-голямата равнина в Балканския
полуостров, — която от север и от запад се огражда с Южните Карпати, а от юг—с
предпланините на Стара планина. Това е обширната равнина на долния Дунав от
Железните врата надолу. Мизийската плоча всъщност е само западната част от една поголяма единица от земната кора, която се нарича Понтийска плоча и която се разстила
далеч към изток и стига чак до областта на Рион между Големия и Малкия Кавказ.
Дълбоката основа на Мизийската плоча е изградена от силно нагънати палеозойски серии,
сред които са вложени и стари магмени скали. В обсега на самата плоча тази основа почти
не се разкрива, но съществуването се явавя от разкритията на палеозоя. Още преди
началото на мезозоя Мизийската плоча вече е достигнала висока степен на консолидация.
През това време около плочата се разиграват важни тектонски събития и по ръбове се
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оформят дълбоки ориентирани басейни, които са изпълнени с води. В техните дъна се
натрупват мощни утайки. Откъм средата на кредата тези басейни започват да се нагъват.
Мизийската плоча остава почти неподвижна, тъй като всички структури по периферията й
са полегнали към плочата. През мезозоя – горната креда „апт‖ всички земи на Северна
България се поддават на негативното движение и така водите на морето завладяват и
започва отлагането на пясъчници, а в по-северна част — на варовито-мергелната
седиментация. През неозоя – миоцена - сармат за разглежданата територия е
представлявала суша и през същия период се издигат планиските вериги на Алпите, като
геоложкото развитие на Стара планина е свързано с формираната през еоцена
Старопланинска геосинклинала. Като част от Балканидите тя е била подложена на
Алпийското нагъване, започнало през триаса и завършило през палеогена. През
неотектонския етап Главната Старопланинска верига е подложена на интензивни
тектонски издигания. Поради тектонския натиск, който е идвал от юг, гънките на
планината са наклонени и полегнали на север.
Полезни изкопаеми. В Община Бойница не са разкрити полезни изкопаеми. Преди
повече от 20 години в района на с. Градсковски колиби са извършени сондажи, които в
последствие са запечатани и информация за открити находища не са оповестени.
Инженерно-геоложки условия. Територията на Община Бойница е разположена в
Мизийския регион. Тук преобладават площите, заети ст льосови отложения, при които
може да настъпи пропадане в активната зона от товара на фундаментите или друг външен
товар. Неогенските седименти са с ниски якости, висока водопопиваемост и ниска
товароносимост.
Територията на Община Бойница попада съгласно сеизмичното райниране на
страната в две сеизмични зони от VІ и от VІІ степен (по дванадесет степенната скала на
Меркали), която не се счита за особено опасна.
Земеползване Икономическият облик на общината се определя основно от
земеделието и горското стопанство. Земеделският фонд е 126,987 хил. дка, а горският
фонд – 29,984 хил. дка. Подходящите климатични условия и плодородните почви,
благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство,
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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 доби.
Ландшафт
Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П,
География на България, 1997 г.), изготвена на база класифицирането на природнотериториалните комплекси в България, ландшафтната система включва 4 класа (равнинни,
междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) и техните 13
типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. В разглеждания Дунавски район се срещат
ландшафти от класовете равнинни, котловинни и планински ландшафти.
Другият тип класификация на ландшафтите е по характеристиките на ландшафта с
неговите физически, културни и естетико-емоционални измерения, които участват в
оформянето на ресурсния потенциал на територията, като допринасят за качеството на
жизнената среда и за инвестиционната привлекателност.
Взаимодействието между природогеографските условия и дадености - климат,
релеф, вода, почви, растителност в тяхното естествено развитие, в съчетание с човешката
дейност, са формирали части от територията със специфичен ландшафтен облик и
различни по големина пространствени измерения. Елементите, които конкретно са ги
обусловили на територия на Бойница

са: земеделските земи (обработени, пасища и

ливади); горите и ветрозащитните пояси; малкото на брой дерета; скални образуванияпещери; населените места, производствените центрове и другите урбанизирани
територии; транспортната и енергопреносната мрежа. Човешката намеса е изменила
облика на природната среда в слаба степен на територията. По предварителна оценка
комбинацията от естествени и създадени условия на територията на общината позволява
идентифицирането на следните видове и разновидости ландшафти:
Селищни ландшафти. Селищната мрежа е добре развита, обусловена от вековни
традиции. Населените места основно са разположени на равнинен терен или затворени
долини. Те са с парцелна структура, с голям по площ стопански двор (в повечето случаи),
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с изграден център в редки случаи с характерен архитектурно-градоустройствен образ.
Въпреки разнообразния селищен ландшафт на селата, той е благоприятно повлиян от
дворищното озеленяване.
Селскостопански ландшафти. Селскостопанските земи са една от основните
части от територията на общината. Като ландшафт са носители на специфика, която ги
отличава от всички останали селскостопански територии в страната. Макар и в не голям
мащаб поземлените участъци, с наситените си цветове през всички сезони формират
неповторим пейзаж, за което в много голяма степен допринасят горските полезащитни
пояси. В процеса на възстановяване на поземлената собственост и свързаното с него
„прекрояване‖ на поземлената структура, характерният пейзаж на селскостопанските земи
е с изключително висока устойчивост.
Горски

ландшафти

с

неговите

разновидности

са

тясно

свързани

с

предназначението на горите, които са широколистни в по-голямата си част. Като защитни
гори и зелени зони се приемат териториите за снегозадържене и срещу вятъра.
Разнообразието им по хабитуси, колорити и възрастови различия е добра предпоставка за
формиране на ландшафт, но се нуждаят от сериозно поддържане и дообогатяване на
растителния им състав с нови декоративни дървесни и храстови видове с характерен
силует и колорит. Дърводобивните гори са с относително малък дял от горския фонд на
общинската територия, но изискват по-сериозни грижи за възстановяването им.
Транспортен ландшафти. В общината транспортните ландшафти, които са
свързани в мрежа и „прорязват‖ останалите ландшафти, се формират от републиканските,
общинските и останалите местни пътища. Те имат две измерения – „вписване‖ в
ландшафтите,

през

които

преминават,

и

собствени

технически,

функционални

характеристики. По отношение на първото измерение трябва да се отбележи, че
транспортната инфраструктура е проведена съобразно природните дадености и
нарушаването на ландшафтната цялост на територията е незначително. По отношение на
второто картината е различна в различните части на територията и различните пътища. От
гледна точка на техническо състояние и поддръжка като правило те се влошават с
намаляването на класа на пътищата. Благоприятен фактор е широко приложеното
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крайпътно озеленяване. По отношение на крайпътното „обзавеждане‖ обаче има още
много да се желае.
Защитени ландшафти. Те са представени от защитените територии и защитените
зони.
Територията на общината предлага завидно ландшафтно разнообразие, като много
от представените видове и разновидности се отличават с подчертана индивидуалност.
Преобладаващата част от ландшафтите притежават добра устойчивост. Антропогенната
намеса не е довела до неблагоприятни последствия върху тях. Нарушените ландшафти са
ограничено представени при кариерите.
Селищни и крайселищни паркове. В населените места от общината 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. Дървесните видове в парка и градинките на с.
Бойница, и тези на тротоарите се подържат от общината. Необходимостта от увеличаване
на уличните дървета се мотивира и от наблюденията, че над зелените насаждения, имащи
по-прохладна повърхност, се образуват въздушни течения, утаяващи приземните
въздушни замърсители. Едновременно с това, насажденията повишават и относителната
влажност на въздуха с 15-30%, което го прави по-пригоден за дишане, а увеличената
влажност се възприема като понижение на въздушната температура. Не е за пренебрегване
и продуцираните от растенията фитонциди, притежаващи силно бактерицидно действие. С
увеличаване възрастта на декоративните дървета, някои от тях се налага да бъдат
отсичани /предимно липи/, тъй като кореновите им системи разрушават огради, подпорни
стени, тротоари, части от улични платна.
Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и
защитени територии
Като цяло Община Бойница се характеризира с относително съхранена природа.
Качеството на биогеоценозите е добро, особено във всички части. Екосистемите са
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запазили своя почти естествен облик и специфични екологични характеристики. На найвисоко

антропогенно

натоварване

са

подложени

екосистемите,

разположени

в

непосредствена близост до населените места в общината, в резултат от извършването на
незаконна сеч и друга нерегламентирана дейност.
Растителност
Преглед на флористичните проучвания в района на Община Бойница.
Районът на общината във флористично отношение е слабо проучен. Данни за
флората се съдържат в публикациите на Ганчев & Кочев (1963), Велчев и др. (1965),
Цонев 2015а; Цонев 2015б. При изготвянето на настоящия доклад са проверени
находищата на всички защитени и консервационно значими видове, посочвани за
флористични райони Дунавска равнина и западен Предбалкан. Справки са направени и с
хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Също
така при изготвянето на списъка с висшите растения (без мъховете) са ползвани и данните
от Балканската Фитоценотична база данни за сухи тревни съобщества (Vassilev et al. 2012)
и Балканската фитоценотична база данни.
При определенянето на консервационните видове са направени справки с
референтната литература: Червения списък на висшите растения в България (Petrova &
Vladimirov 2009), списъците на балканските (Petrova & Vladimirov 2010) и българските
ендемити (Petrova 2006), Закона за биологичното разнообразие (2007), Червената книга на
Р България (Пеев 2012), CITES (Secretariat 2010), Директива 92/43/ EEC (1992) и Бернската
конвенция (1979). За инвазивни са възприети видовете включени в списъка на ени. Анализ
на консервационния статус на флората
Една от най-важните характеристики на една флора е богатсвото й на защитени и
консервационни видове. За територията на Община Бойница е установено следното:
Двадесет и четири вида са включени в Закона за опазване на биологичното
разнообразие (2007): приложение 3 – Nuphar lutea, Anacamptis pyramidalis, Festuca vaginata,
Anemone sylvestris, Orchis laxiflora, Goniolimon tataricum, Limonium latifolium; приложение
4 – Bupleurum commutatum, Asparagus officinalis, A. tenuifolium, Dryopteris filix-mas,
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Echinops banaticus, E. sphaerocephalos, E. ritro, Erythronium dens-canis, Scila bifolia, O.
morio, O. coriophora, O. laxiflora, Stipa capillata, Primula veris, Salix caprea, Goniolimon
tataricum, Limonium latifolium, Crocus biflorus, Gladiolus imbricatus.
В рамките на приложение II на CITES (2010) попадат 3 вида: Ocrhis morio, O.
coriophora и O. laxiflora. Под защита на Бернската конвенция (1979) е 1 вид - Armoracia
macrocarpa.
В Червения списък на висшите растения (Petrova & Vladimirov 2009) са включени
11 вида: с категория застрашен (Endangered) – Nymphoides peltata, Nuphar lutea, Anacamptis
pyramidalis, Orchis laxiflora, Goniolimon tataricum, Limonium latifolium, Armoracia
macrocarpa, Festuca vaginata; с категория слабо засегнати (Least Concern) – Tragopogon
balcanicum; с категория почти застрашени (Near Threatened) – Lemna gibba и Anemone
sylvestris.
Също така 2 вида са включени в Червена книга на Република България (Цонев
2015а; Цонев 2015б).
Установени са 6 балкански ендемита (Petrova & Vladimirov 2010) –, Achillea
clypeolata, Dianthus moesiacus, Scabiosa triniifolia, Pastinaca hirsuta, Armeria rumelica,
Sesleria latifolia.
Синтаксономично разнообразие в района на Община Бойница.
На територията на общината липсват целенасочени изследвания свръзани с
проучване на съществуващото синтаксономично разнообразие.
Според Геоботаничното райониране на България (Бондев 1997), общината попада
във Видински райони на Дунавския хълмисто-равнинен окръг на Илирийската провинция
на Европейската широколистна горска област. В границите на този район в растителната
покривка се срещат остатъчни гори от цер, благун, космат дъб, виргилиев дъб и много
рядко мизийски бук. Също така има деградили ценози с доминиране на келяв габър, както
и ксеротермни тревни формации на садина, белизма, луковична ливадина и др. Големи
територии заемат и селскотопанските земи, развили се на места на изсечени гори.
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Поради незначителната разлика в надморската височина на територията на
общината е установен само пояса на ксеротермните дъбови гори (до 600-700 m н.в.)
според поясното разделяне на растителната покривка в страната (Бондев 1997).
Според Бондев (1991) на територията на общината се срещат няколко растителни
картируеми единици:
горунови гори (Querceto-Carpineta betuli);
Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto Ten.) и келяв габър
(Carpinus orientalis Mill.) на места възникнали вторично;

Ten.) и келяв габър (Carpinus
orientalis Mill.) на места възникнали вторично;

(Fraxinus ornus L.) или с келяв габър на места възникнали вторично;
ilia tomentosa Moench.) с обикновен габър
(Carpinus betulus L.) или цер (Q. cerris L.) на места с горун;

frainetto Ten.);
ta albae, Saliceta fragilis) и
тополи (Populeta nigrae, P.albae) на места с хигрофитни треви;

carpinifolia Scop.) на места с планински ясен, мъждрян, габър и др.;
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ischaemii), луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta);
оксеротермни тревни формации с луковична ливадина (Poaeta bulbosae),
пасищен райграс (Lolium perrene L.) и други главно по селските мери;

полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.) , дръжкоцветен дъб и др.;

(Q. frainetto);
За съжаление, картата на растителността по Бондев (1991) е с много дребен мащаб
и границите между отделните картируеми единици не винаги са много ясни.
Данни за съществуващото синтаксономично разнообразие се съдържат в работите
на Ганчев & Кочев (1963), Велчев и др. (1965), Meshinev et al. (2005).
Животински свят
Разнообразието на животинския свят в даден географски регион зависи от
съчетанието на редица природни фактори, като географско положение, релеф, климатични
особености, наличие на естествени природни дадености (скален състав, почвена покривка,
водни тела и влажни зони). Съществена част от факторите на обкръжаващата околна среда
са повлияни благотворно или не от антропогенни въздействия. Антропогенната дейност
може да разруши дадени местообитания на определени видове и същевременно да създаде
местообитания за други.
Според зоогеографските районирания на България територията на общината се
отнася към Севернобългарския район с подрайони Дунавски и предбалкан. (Груев, 1988).
Дунавския фаунистичен подрайон обхваща Дунавската равнина /без Лудогорието и
Добруджа/. Широкоразпространени са видовете от умерената зона на Палеарктика.
Районът се характеризира с умереноконтинентален климат. Разнообразният релеф и
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своеобразните флора и растителност в планинските части от своя страна са предпоставка
за многообразен и характерен животински свят.
Голямото разнообразие на фауната от различни таксономични групи е обусловено
от местоположение на Община Бойница до р. Дунав на север и нейните притоци и Западна
Стара планина на югозапад, както и от разнообразния релеф, оформящ различни
местообитания и микроклимат. Наличието на влажни зони, които са най-продуктивните на
биомаса зони определят разнообразието на водни организми и свързаните по висши
представители фауната, които ги ползват за храна.
Разнообразието

на

ихтиофауната

представлява

съществена

част

от

биоразнообразие на региона, като най-значими в природозащитно и икономическо
отношение са есетрови видове риби. Те представляват един съществен икономически
ресурс, който обаче е застрашен изградените по р. Дунав язовири на Железни врата
(Румъния) и от търговията с черен хайвер.
В района на Община Бойница могат да бъдат намерени 12 вида земноводни.
Влечугите са по–слабо представени (14 вида), поради закономерното намаляване на
видовете в посока север.
От земноводните, интерес представлява Добруджанският тритон, който е
сравнително рядък вид. Вида е уязвим от антропогенни въздействия (пресушаване на
водоеми). Останалите видове са широко разпространени в България и няма пряка заплаха
за числеността и плътността на популациите им.
Влечугите са представени от значителен брой видове, предвид климатичните
условия на региона, но са с ниска численост и плътност в общината, с изключение на
водните змии. И двата вида водни змии са добре представени, поради наличието на
подходящи местообитания. Човешката дейност влияе негативно върху тези видове, чрез
пресушаването на заблатени участъци около р. Дунав. В страната и двата вида са със
стабилна и висока численост и не са заплашени от изчезване. От видовете влечуги с найвисок природозащитен статус „застрашен―, съгласно Червената книга на Р България има
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
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При останалите видове влечуги по–важните популации, които са с по–висока
численост и плътност и могат да бъдат застрашени от евентуална човешката дейност, в
по–голяма степен, се намират извън пределите на Община Бойница.
Орнитофуната на района е представена от над 220 вида птици, като част от тях се
срещнат само по време на миграция или зимуване. Наличието на влажни зони определя
присъствието на голям брой водолюбиви птици, които представляват значителна част от
срещащите се видове, въпреки, че част от тях не гнездят в рамките на общината. В района
има значително количество гори, като местообитание на горските видове птици
Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”
На територията на Община Бойница попада части от следните защитени зони:
- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Шишенци‖ (BG0000523) с обща площ 5 728,5 дка. Приета е с Решение №
122/02.03.2007 г. на МС;
- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Раброво― (BG0000339) с обща площ 9 108,2 дка. Приета е с Решение №
122/02.03.2007 г. на МС.
Защитена зона „Шишенци” (BG0000523).
Цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, са предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения, за тези местообитания, видов състав, характерни видове и
условия на средата;
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Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Защитена зона „Раброво“ (BG0000339).
Цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване

на

естественото

състояние

на

природните

местообитания

и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения, за тези местообитания, видов състав, характерни видове и
условия на средата;
Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
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. За сравнение,
глобалната система от защитени територии покрива 5% от земната повърхност.
Характерно за системата от защитени територии е, че значителна площ и висок
относителен дял имат резерватите и националните паркове – защитени територии с поголям обхват и по-строг режим на опазване и управление, който напълно изключва (в
резерватите)

или

силно

ограничава

(в

националните

паркове)

антропогенното

въздействие.
На територията на Община Бойница няма защитени територии, обявени по реда на
Закона за защитените територии.
Културно-историческо наследство
ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
92

Районът на Бойница традиционно остава встрани от историческите процеси
протичащи на Балканския полуостров. Това се обуславя от различни природо-георгафски
и исторически фактори. В епохата на античността тук няма важни политически центрове
на траките. Друга особеност е, че районът не попада в обхвата на гръцката колонизация.
Едва през римската епоха /от ІІ век пр.Хр. до ІV век/ тук започват по-динамични процеси,
свързани с изграждането на крепостта „Пецино кале‖, като градски център в с. Бойница.
Той се оформя предимно във връзка с близостта на римския лимес – границата на
римската империя по р. Дунав в един период от няколко века. В Ранното средновековие
районът е заселен от славянски групи, но що се отнася до Първото българско царство
регионът не представлява значителен интерес.
На територията на община Бойница статут на недвижими културни ценности
притежават следните обекти:
Археологически проучвания и консервация и реставрация.
За да се осигурят достатъчно привлекателни дестинации за туризъм, както и по
принцип да се увеличи потенциала на региона в сферата на културното наследство, следва
да се стимулират дейностите свързани с археологически разкопки, консервация и
реставрация на недвижими и движими паметници.
Музейна мрежа и състояние на археологическите проучвания.
Поради историческите особености на региона, Бойница разполага с по-ограничено
културно наследство в сравнение с други общини. Това обяснява защо музейната мрежа
тук е в известна степен по-малко развита, отколкото в други региони. Това се дължи и на
факта, че от Освобождението на България през 1878 г. досега тук се провеждат по-малко
на брой и по-незначителни по обхват археологически проучвания. Към настоящия момент
в Бойница не функционира Исторически музей.
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4. ОБИТАВАНЕ И ЖИЛИЩЕН ФОНД
4.1. Обща характеристика на жилищния фонд.
Анализът на жилищният 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 сгради15. 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%.
Таблица № 25: Жилищни сгради в област Видин и община Бойница по вид на сградата

Област/Община
Общо

Област Видин

53041

Бойница

2445

О
Вид на сградата
жилищна
жилищна
жилищна за
обитавана необитавана
временно
обитаване
1985
44807
2020
6190

жилищна за
колективно
домакинство
24

2089

179

174

3

9425

19

445

2

1039

18

-

1

Област Видин

58809

42122

2001
7243

Бойница

2347

1511

389

Област Видин

54453

28110

Бойница

2264

753

2011
25284
1510

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

Обитаваните сгради16 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 процентни пункта в сравнение с предходното преброяване през 2001 година и с 52.2
15

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.
16

Една сграда е обитавана, когато в сградата живее постоянно поне едно домакинство или лице.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
94

процентни пункта в сравнение с преброяването от 1985 г. Необитаваните сгради 17 в
общината към 01.02.2011 г. са 1 510 и представляват 66.7% от жилищния сграден фонд в
общината. 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 18 , с 6 670
жилищни помещения, с 5 055 стаи, с 124 995 м2 полезна площ 19 и с 81 745 хил.м2
жилищна площ20. Жилищата се обитават от 1309 души, формиращи 716 домакинства21 и
339 семейства22.
Таблица № 26: Жилища в община Бойница по начин на използване с техните характеристики към
01.02.2011 г.
Общо
Области
Общини
Населени места
Общо за страната
ВИДИН
БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА

17

Жилищни
Жилища помещения
Стаи
3887149
14002849 11424458
67436
255623
212778
1892
6670
5055
633
2211
1773

Полезна
площ
283833436
5112044
124995
42373

Жилищна
площ
215196633
3906068
81745
27783

Живущи
лица
7068967
97843
1309
447

Домакин
ства
2792576
41350
716
254

Семейс
тва
2098978
28622
339
122

Средно
живущи
лица
1.8
1.5
0.7
0.7

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.
18

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.
19

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.
20

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.
21

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.
22

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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С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ
КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА
МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ
Области
Общини
Населени места
Общо за страната
ВИДИН
БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ
КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА
МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ
Области
Общини
Населени места
Общо за страната
ВИДИН
БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ
КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА
МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

180

631

474

11338

7473

188

73

37

1.0

80
36
110
520

235
132
407
1988

156
98
300
1483

4626
2270
8513
36294

2494
1537
4877
25265

38
10
66
437

23
6
45
237

8
3
12
122

0.5
0.3
0.6
0.8

24
309

74
992

3
75

2
33

0.2
0.4

Жилища
2666733
40246
718
254
75

Жилищни
помещения
9950326
162076
2829
1012
313

50
1448
914
5
721
18133
11402
118
Жилище за постоянно (обичайно) пребиваване
Стаи
8026368
131945
2185
805
246

Полезна
площ
203835279
3278916
54381
19679
5362

Жилищна
площ
154355886
2487673
36681
12869
3770

Живущи
лица
7068967
97843
1309
447
188

Домакин
ства
2792576
41350
716
254
73

Семейс
тва
2098978
28622
339
122
37

Средно
живущи
лица
2.7
2.4
1.8
1.8
2.5

1473
340
3934
18448

836
235
2484
13245

38
10
66
437

23
6
45
237

8
3
12
122

1.7
1.7
1.5
1.8

5
118

3
75

2
33

1.7
1.6

23
6
45
237

78
19
185
969

56
14
143
738

3
75

11
242

8
175

Жилищни
Жилища помещения
1220416
4052523
27190
93547
1174
3841
379
1199
105
318

Стаи
3398090
80833
2870
968
228

185
140
4960
3102
Жилището е необитавано
Полезна Жилищна площ
площ
79998157
60840747
1833128
1418395
70614
45064
22694
14914
5976
3703

57
30
65
283

157
113
222
1019

100
84
157
745

3153
1930
4579
17846

1658
1302
2393
12020

21
234

63
750

42
546

1263
13173

774
8300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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
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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 изтъкне, 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.
Карта № 8: Жилища в област Видин по общини, по начин на обитаване и площ

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

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
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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.
Графика № 12: Дял на необитаваните жилища от общия за община Бойница и съставните й населени
места.
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

87.5%

83.3%
62.1% 59.9% 58.3%

75.7%

71.3%
59.1% 54.4%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

4.2. 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.
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Карта № 9: Жилищни сгради в област Видин по общини и по периоди на построяване.

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

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.
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Таблица № 27: Жилищни сгради в Р България, област Видин и община Бойница по периоди на построяване

Общини

Общо

Периоди на построяване

Непоказано

до
края
на 1949

1950 1959

1960 1969

1970 1979

1980 1989

1990 1999

2000 2011

Общо за страната
Сгради

2060745

453831

367280

421267

303263

275328

132400

107359

17

%

100%

22.02%

17.82%

20.44%

14.72%

13.36%

6.42%

5.21%

0.00%

Жилища

3887149

497827

429479

666166

804807

810624

301898

372696

3652

%

100%

12.81%

11.05%

17.14%

20.70%

20.85%

7.77%

9.59%

0.09%

Област Видин
Сгради

54453

15836

11736

12147

7596

4798

1557

781

2

%

100%

29.08%

21.55%

22.31%

13.95%

8.81%

2.86%

1.43%

0.00%

Жилища

67436

14497

10537

13772

13208

10645

3533

1229

15

%

100%

21.50%

15.63%

20.42%

19.59%

15.79%

5.24%

1.82%

0.02%

Сгради

2264

1073

419

331

287

131

22

1

-

%

100%

47.39%

18.51%

14.62%

12.68%

5.79%

0.97%

0.04%

0.0%

Бойница

Жилища

1892

981

358

261

182

93

17

-

-

100%

51.85%

18.92%

13.79%

9.62%

4.92%

0.90%

0.0%

0.0%

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

На селищно равнище, с малки изключения, ситуацията по отношение възрастта на
жилищния сграден фонд е идентична.
Графика № 13: Структура на жилищата в община Бойница по възраст и по селища.

С.ШИШЕНЦИ

71.2%

С.ШИПИКОВА МАХАЛА
С.РАБРОВО

54.2%
25.8%
37.3%

С.КАНИЦ

38.9%

С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ

0.0%

19.4%

25.0%

51.8%

от 1960 до 1969 г.
от 1970 до 1979 г.

17.5% 12.5%

от 1980 до 1989 г.

22.8%

от 1990 до 1999 г.

9.8% 9.8%
18.9%

40.0%

от 1950 до 1959 г.

7.3%

19.4%

70.9%

20.0%

до края на 1949

40.9%

31.7%

4.2%

17.7%

66.3%

С.БОЙНИЦА
БОЙНИЦА

41.7%
27.9%

С.ПЕРИЛОВЕЦ

С.БОРИЛОВЕЦ

9.7% 12.9%

60.0%

от 2000 до 2011 г.

13.8%
80.0%

100.0%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.
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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.

4.3. 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.
Видно от графиката и таблицата по-долу, 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.
Графика № 14: Структура на жилищата в населените места от община Бойница, по материал, от
който е построена сградата

С.ШИШЕНЦИ
Панели

С.ШИПИКОВА МАХАЛА

Стоманобетон

С.РАБРОВО

Тухли (с бетонна плоча)

С.ПЕРИЛОВЕЦ

Тухли (с гредоред)

С.КАНИЦ

Камък

С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ

Кирпич (сурови тухли)

С.БОРИЛОВЕЦ

Дърво

С.БОЙНИЦА

Друг
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.
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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.
Таблица № 28: Жилища по населени места в община Бойница, по материал, от който е построена сградата и по
брой етажите.

Населени места
БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
Панели
Стоманобетон
Тухли (с бетонна плоча)
Тухли (с гредоред)
Камък

Общо

Брой етажи
1 етаж

2 етажа

3 етажа

1892

1667

211

14

633
17

541
2

78
1

14
14

1

1

-

-

67

31

36

-

219

178

41

-

-

-

-

-

125

125

-

-

-

-

-

-

204

204

-

-

180
1

168
1

12
-

-

1

1

-

-

Тухли (с бетонна плоча)

32

24

8

-

Тухли (с гредоред)

75

72

3

-

-

-

-

-

46

45

1

-

2

2

-

-

23

23

-

-

80
-

75
-

5
-

-

-

-

-

-

Кирпич (сурови тухли)
Дърво
Друг
С.БОРИЛОВЕЦ
Панели
Стоманобетон

Камък
Кирпич (сурови тухли)
Дърво
Друг
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
Панели
Стоманобетон
Тухли (с бетонна плоча)
Тухли (с гредоред)
Камък
Кирпич (сурови тухли)

2

1

1

-

14

10

4

-

-

-

-

-

59

59

-

-
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Дърво

-

-

-

-

Друг
С.КАНИЦ

5

5

-

-

36
-

36
-

-

-

Стоманобетон

-

-

-

-

Тухли (с бетонна плоча)

8

8

-

-

16

16

-

-

Панели

Тухли (с гредоред)
Камък

-

-

-

-

Кирпич (сурови тухли)

3

3

-

-

Дърво

9

9

-

-

Друг
С.ПЕРИЛОВЕЦ

-

-

-

-

110
-

59
-

51
-

-

-

-

-

-

Тухли (с бетонна плоча)

37

11

26

-

Тухли (с гредоред)

48

24

24

-

1

1

-

-

24

23

1

-

-

-

-

-

Панели
Стоманобетон

Камък
Кирпич (сурови тухли)
Дърво
Друг
С.РАБРОВО

-

-

-

-

520
2

467
2

53
-

-

2

1

1

-

Тухли (с бетонна плоча)

168

130

38

-

Тухли (с гредоред)

303

289

14

-

2

2

-

-

Кирпич (сурови тухли)

21

21

-

-

Дърво

20

20

-

-

2

2

-

-

24
-

24
-

-

-

Стоманобетон

-

-

-

-

Тухли (с бетонна плоча)

-

-

-

-

Тухли (с гредоред)

2

2

-

-

Камък

-

-

-

-

Панели
Стоманобетон

Камък

Друг
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
Панели

Кирпич (сурови тухли)

16

16

-

-

Дърво

5

5

-

-

Друг
С.ШИШЕНЦИ

1

1

-

-

309
-

297
-

12
-

-

1

1

-

-

15

11

4

-

Панели
Стоманобетон
Тухли (с бетонна плоча)
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Тухли (с гредоред)
Камък
Кирпич (сурови тухли)
Дърво
Друг

77

69

8

-

2

2

-

-

25

25

-

-

-

-

-

-

189

189

-

-

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

В сравнителен порядък с областно и национално равнище, структурата на
жилищата в община Бойница по материал, от който е построена сградата е представена на
графиката по-долу.
Графика № 15: Структура на жилищата в Р България, област Видин и община Бойница, по материал,
от който е построена сградата

Панели

Община БОЙНИЦА

Стоманобетон
Тухли (с бетонна плоча)
Тухли (с гредоред)

Област ВИДИН

Камък
Кирпич (сурови тухли)
Дърво

Общо за страната

Друг
Непоказано

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

За разлика от национално и областно равнище, панелните и стоманобетонните
жилища почти не са представени в общината. Тухлените сгради с бетонна плоча съща
също са с по-малък относителен дял. Тухлените сгради с гредоред в общината и областта
са с почти еднакъв относителен дял от около 40%. Кирпичените жилища са с най-голям
относителен дял в Община Бойница - 16.9% при 0.3% за област Видин и 5.8% за страната.
Структура на жилищата в община Бойница по брой на етажите е представена на
графиката по-долу. Видно от нея в общината няма средноетажни (4-5 етажа) и
високоетажни сгради (над 6 етажа).
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Графика № 16: Структура на жилищата по брой на етажите в община Бойница

88.1%

11.2%

0.7%

1 етаж
2 етажа
3 етажа

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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.

4.4. 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.
Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост и
по селища в брой.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
105

Таблица № 29: Обитавани жилища по форма на собственост и по населени места в Община Бойница

Населени места

Община БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

Държавна
или
общинска
4
1
2
0
0
0
1
0
0

Частна - на
физическо
лице
714
253
73
23
6
45
236
3
75

Частна - на
юридическо
лице
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

4.5. 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. Електропреносната система 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 две Фотоволтаични електро
централи за производство на енергия от възобновяеми източници в случая

слънчева

светлина - „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ Бойница‖с мощност 3,6 мw с
инвеститор „ПИ ЕН ПИ СОЛАР‖ ООД и „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/‖
в землището на с. Раброво с мощност 0,501 мw с инвеститор „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010‖.
Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение
България― АД.
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.
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Водоснабдителната мрежа на територията на общината е остаряла и около 90% от
нея се нуждае от подмяна и реконструкция. По-голяма част от водоизточниците са
строени преди 1970 година и имат нужда от ремонтиране. На много места се използва
питейна вода за напояване. В допълнение, над 40% са загубите при пренос на водата
поради амортизирани мрежи. Положителен факт е, че няма режим на водоподаването.
Графика № 17: Жилища в община Бойница по наличие на водопровод към 1.02.2011 г.
26.7%

21.9%
Има водопровод, вътре
в жилището
Има водопровод, извън
жилището
Няма водопровод

51.3%
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

Детайлната картина по отношение на водоснабдяването на жилищата по населени
места в община Бойница е представена на таблицата по-долу:
Таблица № 30: Жилища по населени места и по наличие на водопровод в община Бойница

Общини
Населени места

Жилища

бр.

%

Има водопровод, вътре в жилището

633
201

100%
31.8%

Има водопровод, извън жилището

344

54.3%

Няма водопровод

88

13.9%

С.БОРИЛОВЕЦ

180

100%

Има водопровод, вътре в жилището

14

7.8%

Има водопровод, извън жилището

99

55.0%

Няма водопровод

67

37.2%

С.БОЙНИЦА
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С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ

80

100%

Има водопровод, вътре в жилището

3

3.8%

Има водопровод, извън жилището

53

66.3%

Няма водопровод

24

30.0%

С.КАНИЦ

36

100%

Има водопровод, вътре в жилището

3

8.3%

Има водопровод, извън жилището

22

61.1%

Няма водопровод

11

30.6%

С.ПЕРИЛОВЕЦ

110

100%

Има водопровод, вътре в жилището

9

8.2%

Има водопровод, извън жилището

71

64.5%

Няма водопровод

30

27.3%

С.РАБРОВО

520

100%

Има водопровод, вътре в жилището

177

34.0%

Има водопровод, извън жилището

266

51.2%

Няма водопровод

77

14.8%

С.ШИПИКОВА МАХАЛА

24

100%

Има водопровод, вътре в жилището

0

0.0%

Има водопровод, извън жилището

6

25.0%

Няма водопровод

18

75.0%

С.ШИШЕНЦИ

309

100%

8

2.6%

Има водопровод, извън жилището

110

35.6%

Няма водопровод

191

61.8%

Има водопровод, вътре в жилището

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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.
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Таблица № 31: Обитавани жилища по наличие на канализация и по населени места в община
Бойница

Области
Общини
Населени места

Наличие на канализация
Общо

Община БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ
КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА
МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

Свързана с
обществена
канализация

Свързана с
изгребна
яма

Свързана със
септична яма
или друго
пречиствателно
съоръжение

Свързана
Няма
с попивна канализация
яма

718
254
75
23

14
7
-

28
22
1
-

42
15
1
-

295
113
7
-

339
97
66
23

6
45
237
3

6
-

4
-

3
19
-

6
2
159
-

40
49
3

75

1

1

4

8

61

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

Статистиката отчита само едва 1.9% от обитаваните жилища (14 бр.), че са
свързани с обществена канализация. Масовото решение във всички селища е попивната
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.
Обобщена информация за наличието на баня и тоалетна в обитаваните жилища по
населени места на община Бойница е представена на таблицата по-долу:
Таблица № 32:Обитавани жилища по наличие на канализация, тоалетна и баня по области, общини и
населени места

Области
Общини
Населени места

Община БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ

Наличие на тоалетна
Общо

Има
тоалетна
вътре в
жилището

718
254
75

34
17
-

Има
Има
Няма
тоалетна в тоалетна тоалетна
сградата, но
извън
извън сградата
жилището
46
626
12
34
199
4
73
2

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
109

С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

23
6
45
237
3
75
Общо

Община БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
С.БОРИЛОВЕЦ
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
С.КАНИЦ
С.ПЕРИЛОВЕЦ
С.РАБРОВО
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

718
254
75
23
6
45
237
3
75

17
-

10
2

23
6
45
207
3
70

Наличие на баня
Има баня в
Има баня в
Има
жилището сградата, но
баня
извън
извън
жилището сградата
186
20
48
83
9
18
4
1
5
1
1
3
1
2
93
9
20
2
2

3
3
Няма
баня

464
144
65
22
5
39
115
3
71

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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.
Таблица № 33: Обитавани жилища по вид на отоплението и по населени места в община Бойница

Населени места
жилища
БОЙНИЦА
718
С.БОЙНИЦА
254
От собствен източник
254
Електричество
3
Нафта
Газ
1
Въглища
6
Дърва
244
Други (термопомпи, пелети и други)
С.БОРИЛОВЕЦ
75

Населени места
С.ШИШЕНЦИ
От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други(термопомпи,пелетидруги)
С.ШИПИКОВА МАХАЛА

жилища
75
75
75
3
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От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други)
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други)
С.КАНИЦ
От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други)

75
5
70
23
23
6
17
6
6
6
-

От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други )
С.РАБРОВО
От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други )
С.ПЕРИЛОВЕЦ
От собствен източник
Електричество
Нафта
Газ
Въглища
Дърва
Други (термопомпи, пелети и
други )

3
3
237
237
1
5
231
45
45
45
-

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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
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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. Найвероятната съдба на този фонд ще бъде събаряне (или по- скоро, самосъбаряне) и
заличаване от статистическите бази.
Таблица № 34: Жилища по наличие на външна изолация, по наличие на енергоспестяваща дограма и
по населени места в община Бойница.

Населени места
БОЙНИЦА
С.БОЙНИЦА
Има външна изолация

жилища

Населени места

жилища

1892

БОЙНИЦА

1892

633

С.БОЙНИЦА

633

1

Има енергоспестяваща дограма

6

Няма външна изолация

632

Няма енергоспестяваща дограма

627

С.БОРИЛОВЕЦ

180

С.БОРИЛОВЕЦ

180

Има външна изолация
Няма външна изолация
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
Има външна изолация

180
80
-

Има енергоспестяваща дограма
Няма енергоспестяваща дограма
С.ГРАДСКОВСКИ КОЛИБИ
Има енергоспестяваща дограма

1
179
80
-

Няма външна изолация

80

Няма енергоспестяваща дограма

80

С.КАНИЦ

36

С.КАНИЦ

36

Има външна изолация
Няма външна изолация
С.ПЕРИЛОВЕЦ
Има външна изолация

36
110
-

Има енергоспестяваща дограма
Няма енергоспестяваща дограма
С.ПЕРИЛОВЕЦ
Има енергоспестяваща дограма

36
110
-

Няма външна изолация

110

Няма енергоспестяваща дограма

110

С.РАБРОВО

520

С.РАБРОВО

520

Има външна изолация
Няма външна изолация
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
Има външна изолация
Няма външна изолация

520
24
24

Има енергоспестяваща дограма
Няма енергоспестяваща дограма
С.ШИПИКОВА МАХАЛА
Има енергоспестяваща дограма
Няма енергоспестяваща дограма

520
24
24
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С.ШИШЕНЦИ

309

Има външна изолация
Няма външна изолация

309

С.ШИШЕНЦИ

309

Има енергоспестяваща дограма
Няма енергоспестяваща дограма

309

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

На таблицата по-долу е представена информация относно битовата осигуреност на
обитаваните жилища в община Бойница.
Таблица № 35: Обитавани жилища в община Бойница по битова осигуреност на домакинствата.

Общини
БОЙНИЦА

обитавани
жилища
718

Общини
БОЙНИЦА

обитавани
жилища
718

Общини
БОЙНИЦА

обитавани
жилища
718

Eфирна
(вътрешна
или
външна)
Телевизор
антена
680
422
94.7%
58.8%

Кабелна
телевизия
30
4.2%

Достъп до
Готварска
интернет Компютър
печка
27
38
680
3.8%
5.3%
94.7%

Климатик
6
0.8%

Лека
кола/
минибус
131
18.2%

Вила,
къща за
почивка
3
0.4%

Сателитна
антена
255
35.5%

Аудио и/или
видеоуредба
65
9.1%

Телефон,
вкл.
мобилен
телефон
572
79.7%

Хладилник
и/или Автоматична
фризер
пералня Съдомиялна
578
147
1
80.5%
20.5%
0.1%
Гараж
(гаражна
клетка)
132
18.4%

Жилището е
колективно
2
0.3%

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

Над 90% от жилищата в общината разполагат с телевизор, аудио/видео уредба и
готварска печка. Около 80% от тях имат хладилник и телефон. В около 18% от жилищата
имат обособено гаражно помещение. Приблизително толкова е и делът на жилищата,
чиито собственици разполагат и с лек автомобил.
Данните от Преброяване 2011 за наличие на компютър и достъп до интернет в
община Бойница показват, че в 3.8% от обитаваните жилища в общината има компютър, а
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с достъп до интернет са 5.3%. Резултатите регистрират в пъти по-лошо, от средното за
областта, ниво на компютърна обезпеченост и ползване на интернет. Данните за областта
са както следва: 31.3% (наличие на компютър) и 28.6% (достъп до интернет). В рамките
на областта, единствено община Макреш е с по-ниски стойности на показателите от тези
на община Бойница – 4.7% (наличие на компютър) и 3.4% (достъп до интернет).
Графика № 18: Относителен дял на обитаваните жилища с наличие на компютър идостъп до интернет
по общинив област Видин

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

4.6. 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
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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
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).
Таблица № 36: Обитавани жилища в община Бойница с техните характеристики към 01.02.2011 г.

Жил./1000 Жил.пл./ч

Средно
живущи
лица

БОЙНИЦА

549

28

1.8

С.БОЙНИЦА

568

29

1.8

С.БОРИЛОВЕЦ

399

20

2.5

С.ГРАДСКОВСКИ

605

22

1.7

С.КАНИЦ

600

24

1.7

С.ПЕРИЛОВЕЦ

682

38

1.5

С.РАБРОВО

542

30

1.8

С.ШИПИКОВА

600

28

1.7

636

26

1.6

КОЛИБИ

МАХАЛА
С.ШИШЕНЦИ

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

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 крайнонуждаещи се от социални жилища или помощ за
подобряване на жилищните си условия.
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Община Бойница разпознава проблема, но не разполага с цялостна информация за
хората с остър жилищен проблем. Идентифицирана е и нуждата от социални жилища, но в
момента няма работещ механизъм за създаването им.
Таблица № 37: Обитавани жилища в община Бойница по брой на живущите лица в едно жилище и по
брой стаи.

Общо

1 стая

2 стаи

3 стаи

4 стаи

5 стаи

718
686
331
257
56
31
8
2
1
-

30
24
12
9
1
1
1
-

238
226
133
78
8
5
1
1
-

267
260
131
90
25
12
2
-

105
104
32
46
16
6
2
2
-

48
45
15
20
5
4
1
-

Общини
БОЙНИЦА
Собственици
Едно лице
Две лица
Три лица
Четири лица
Пет лица
Шест лица
Седем лица
Осем лица
Девет лица
Десет и повече
лица

6и
повече
стаи
30
27
8
14
1
3
1
-

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. Информация генерирана за
целите на ОУПО Бойница.

4.7. Основни изводи от анализа на наличния жилищен фонд.
Изводите от анализа на наличния жилищен фонд в община Бойница и начинът му
на ползване са:
1. 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. 2/3 от жилищата са необитавани. Само 45 от жилищата са пренаселени (по 2 и
повече от 2 лица в стая).
3. Основният извод е, че община Бойница не се нуждае от ново жилищно
строителство. Приоритетната нужда е в три други насоки:
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обновяване на съществуващия фонд;



повишаване на използваемостта на наличния фонд;



осигуряване на социални жилища за маргиналните групи (чрез адаптиране на
съществуващ сграден фонд).
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5. 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
община Бойница, е представена на таблицата по-долу:
Таблица № 38: Медицински персонал в община Бойница към 31.12.2014 г.

Общини

Лекари
общо
1

Лекари
по Медицински
дентална
специалисти
в т.ч.
медицина
по
здравни
oбщопрактикуващи
грижи
1

-

1

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

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 сърдечносъдовата система, както и с т.нар. болести на цивилизацията. От изключително значение
за подобряване на здравето и жизнеността на гражданите е повишаването на
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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 момента на територията на общината има регистрирани две лекарски практики
- в с. Бойница (обслужваща и населението на селата Шишенци, Бориловец, Градсковски
колиби, Шипикова махала и Каниц) и с. Раброво (обслужваща и населението на с.
Периловец). Стоматологичното обслужване на общината се осигурява от две практики в с.
Раброво и с. Бойница. Отпуснатите от РЗОК минимален брой часове на практиката в с.
Бойница създава трудности за обхванатото население от останалите населени места в
общината. Бориловец. 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 функционира една общинска аптека ЕООД „Здравец― в с. Бойница.

6. 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 2014/2015 г. в общината са разположени следните
учебни институции:
Таблица № 39: Учебни институции и преподаватели в тях през учебната 2014/2015 г. в област Видин и
община Бойница.

Области

Общо

/общини

Общо-

Специални

Училища

образовате

училища

по

Професионални Професионални
гимназии

колежи с прием

лни

изкуствата

след средно

училища

и спортни

образование

училища

Учебни институции
Видин

37

30

1

-

6

-
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Бойница

2

2

-

-

-

-

Преподаватели
Видин
Бойница

794

639

13

-

142

-

13

13

-

-

-

-

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

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.
Двете общообразователни училища се намират в селата Бойница и Раброво.
Училищата са с капацитет за обучение над 500 ученика. Към училището в с. Бойница има
изградено общежитие с капацитет от 75 места. Училищата са осигурени със столова база
за храна на учениците.
Таблица № 40:Учащи през учебната 2014/2015 г. по степени на Международната стандартна
класификация на образованието (МСКО 2011) в община Бойница

Общини

Общо

Начално образование

Прогимназиално

(I - IV клас‚ МСКО - 1)

образование (V - VIII
клас‚ МСКО - 2)

общообразователни училища

общообразователни
училища

Бойница

99

39

60

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

В училищата през учебната 2014/2015 са се обучавали 99 ученика от І до VІІІ клас.
За да функционират училищата на границата на минималните нормативни изисквания се
налага довеждане ученици от други населени места извън общината предимно от ромски
произход, което утежнява изключително много бюджета на заведенията. 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 ОП „Образование и наука за интелигентен растеж 2014-2020 г.―

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
120

или от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
Физическото състояние на училищния сграден фонд, с изключение на действащите
в с. Бойница и с. Раброво не е добро. Шанс за рязко намаляване на експлоатационните
разходи (особено за отопление) дават разпоредбите на Закон за енергийна ефективност –
преференциални кредити за топлинно саниране. Затворените селски училища се рушат в
очакване на инициативи за нови функции. Туризъм, социални дейности, 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 2 целодневни детски градини в
селата Бойница и Раброво. Детските градини са добре оборудвани. Капацитетът им е за 80
деца. През учебната 2014/2015 те са посещавани от 21 деца.
Таблица № 41: Детски градини по вид, детски учители и деца през учебната 2014/2015 г. в област
Видин и община Бойница.

детски

детски

градини

учители

Видин
Бойница

деца

39

253

2944

2

4

21

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

През 2009 е извършен основен ремонт на сграда ЦДГ „Йонка Маркова‖ с. Бойница
и сграда ЦДГ „ Филип Гюров‖ с. Раброво.
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 ученици пренасят във времето проблема ―училища в
криза‖; необходима е готовност за ново преструктуриране на селската образователна
мрежа;



Нерешени проблеми с интеграцията на ромските деца – необходимост от разширяване
и укрепване на действащата общинскаполитика.
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7. КУЛТУРА.
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
културни институции в общината. Те съставляват 6.3% 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 № 42: Читалища в област Видин и община Бойница по тип на населеното място.

Области/ Общини

Общо

Видин
Бойница

В градовете

В селата

71

7

64

4

-

4

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

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.
Читалище „Надежда‖ в с. Бойница участва в празник на народните обичаи и
автентична носия Рибарица 2012 г и печели първо място за автентична носия. През 2013г.
читалището става лауреат за цялостно представяне на четвъртия национален фестивал за
автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана‖ в с. Жълтеж, община Габрово.
Сградата на читалището е ремонтирана и е доставено оборудване по проект
„Община Бойница - преобразуване на инвестиции в мобилност и достъп до културни и
социални услуги за месното население―, финансиран по ПРСР. Осъществен е също така
проект по програмата „Глобални библиотеки‖.
В с. Раброво за първи път в страната е създадена ―Влашката асоциация―,
осъществяваща културен обмен и връзки с влашко говорящо население от региони в
Румъния, Югославия, Македония и Молдова. Характерни местни обичай, които ежегодно
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се провеждат са ―Коледуване‖, ―Бабин ден‖, ―Лазаров ден‖, ―Гергьовден―, ―Тодоров ден‖,
традиционните балове на стари местни народни носии и др.
На територията на общината има няколко паметника и паметни плочи на изтъкнати
личности от общината, които се поддържат в добър вид. В с. Бойница е поставена каменна
морена на мястото, където е избухнала Пуйковата размирица.

8. 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:
Домашен социален патронаж. Услугата се предоставя от две заведения в с.
Бойница и с. Раброво. Това е форма на социална услуга, доказала своята ефективност през
годините. Дейността на социалните заведения 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 56 души и численост на персонала е 2 души. ДСП е
социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се е превърнала в
модерна и адекватна на потребностите на общността услуга.
Проект „Обществени трапезарии“. В община Бойница се изпълнява проект
„Обществени трапезарии― с безплатна храна за 85 човека, от които 35 души ползват
услугата в с. Бойница и 22 души в с. Раброво, 9 човека в с. Шишенци, 16 човека в с.
Бориловец, 3 души в с. Периловец. От 2013 г. са включени още 15 човека от населените
места на общината.
Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ1 и ЦНСТ2/ с. Бориловец. Домът за
възрастни хора с психични разстройства /ДВХПР/ е транспормиран в ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 с
по 15 обслужвани лица и персонал от по 12.5 души. През 2011г. е реализиран проект
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„Смяна предназначението на баня, пералня и административна сграда в ЦНСТ, с.
Бориловец― и е доставено обзавеждане и оборудване.
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, 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 /ЦНСТ/ 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 /ЗЖ/ 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.
Целта е да се създаде качествена социална инфраструктура на територията на община
Бойница, посредством преобразуване на неизползваема общинска сграда в Защитено
жилище за част от домуващите в Дома за възрастни с психични разстройства в с.
Бориловец.
В община Бойница се изпълняват проекти за осигуряване на заетост, финансирани
по следните програми:
ОПРЧР - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”. В рамките на проекта през 2012 г. 5 лични
асистента подпомагат живота на 5 лица. Грижата за тях включва:


закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа
необходимост;



приготвяне или доставка на храна /по желание на потребителя/;



съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни държавни и
общински институции;



помощ при общуване, осъществяване на социални контакти, организиране на
празници.
Реализирането на проекта дава възможност на потребителите да върнат усещането

си за живот, за грижа на държавата и общината. Включването в програмата става след
подаване молба до Дирекция "Социално подпомагане" с. Бойница и оценка на нуждите.
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ОПРЧР - „ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”
В рамките на одобрения проект през 2013 г. 18 домашни санитари, 2 социални
асистенти и 1 сътрудник социални дейности подпомагат живота на 42 лица с намалена
работоспособност и самотно живеещи възрастни хора.
Грижата за тях включва:


закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа
необходимост;



приготвяне или притопляне, доставка на храна /по желание на потребителя/;



съдействие и придружаване при подаване на документи пред различни държавни и
общински институции;



извеждане на разходка, четене на литература, вестници и списания;



помощ при общуване, осъществяване на социални контакти;



къпане, помощ при личен тоалет и обличане, пране;



придружаване до личния лекар;



ежедневно и основно почистване на дома, цепене и внасяне на дърва и запалване на
печки през зимния сезон.
Включването в програмата става след подаване молба до общинска администрация

Бойница и изготвяне на възходяща оценка на нуждите от Дирекция "Социално
подпомагане" с. Бойница.
През 2012 г социални помощи в община Бойница са получили 25 души, инвалидни
помощи – 154 души и помощи за деца – 45 души.
През първото полугодие на 2013 г социални помощи в община Бойница са
получили 12 души, инвалидни помощи – 133 души и помощи за деца – 41 души.
ОПРЧР - „РАЗВИТИЕ”. През 2012 г. по програмата са назначени 26 лица на
длъжност градинар за срок от 12 месеца на 8 часов работен ден.
Продължава процесът на провеждане на адекватна общинска политика за промяна
на общинските практики в работата с хората от целевите групи. Разкритите социални
заведения в общината осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с
увреждания. Чрез тези заведения, а също и чрез предоставяните социални услуги в и
извън тях се осигуряват възможности за достоен, сигурен и обществено подкрепен живот.
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ПРОГРАМА „ОСПОЗ”. През 2012 г. по програма „ОСПОЗ‖ са назначени 24 човека,
сезонни работници – снегопочистване, поддръжка пътища и поддръжка сгради на 6 и 4
часа за 4,6 или 8 месеца.
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”. В рамките на проекта са назначени 15 лица
на длъжност подръжка на пътища – 9 души и работник кухня – 6 души за срок от 12
месеца, като през първите 6 месеца са обучавани от трима души наставници по 40 часа
месечно. Лицата са назначении на 8 часов работен ден.
ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО”. В рамките на проекта са назначени 2 души за период
от 6 месеца, през което време са обучавани от двама наставници по 40 часа месечно.
ПРОЕКТ ,,СТАРТ НА КАРИЕРАТА”. Назначено е едно лице в общинска
администрация Бойница за период от 9 месеца на 8 часов работен ден. След приключване
на програмата лицето е назначено на постоянен трудов договор в дирекция „Обща
администрация‖, където е работело и по проекта.
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 соцаилната 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.
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10. 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.

11. ТУРИЗЪМ И ОТДИХ.
Община Бойница няма традиции в развитието на масовия туризъм, както и в
алтернативните му форми. Но съществуващите природни и културно исторически
дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и
международно значение като пещера ―Магура‖, ―Белоградчишките скали‖, крепостта
―Баба Вида‖ и Биосферен резерват ―Чупрене‖, създават предпоставки за развитие на този
сектор от местната икономика.
На територията на община Бойница се намират следните забележителности:
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. 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 посетителска база, както и кадрови потенциал.

11.1. Културно-исторически забележителности
Районът на Бойница традиционно остава встрани от историческите процеси
протичащи на Балканския полуостров. Това се обуславя от различни природо-георгафски
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и исторически фактори. В епохата на античността тук няма важни политически центрове
на траките. Друга особеност е, че районът не попада в обхвата на гръцката колонизация.
Едва през римската епоха /от ІІ век пр.Хр. до ІV век/ тук започват по-динамични процеси,
свързани с изграждането на крепостта ―Пецино кале‖, като градски център в с.Бойница.
Той се оформя предимно във връзка с близостта на римския лимес – границата на
римската империя по р. Дунав в един период от няколко века. В Ранното средновековие
районът е заселен от славянски групи, но що се отнася до Първото българско царство
регионът не представлява значителен интерес.
На територията на община Бойница статут на недвижими културни ценности
притежават следните обекти:
І. Църкви
1. Църква „Св. Тройца‖, с. Бойница, изградена през 1871 г върху основите на постара черква, в добро архитектурно състояние, художествен вид;
2. Църква „Св.Св. Петър и Павел‖, с. Бориловец, изградена през 1898 г в лошо
архитектурно състояние, художествен вид;
Църкви, които нямат статут на недвижими културни ценности:
1. Църква „Св. Николай‖, с. Шишенци,

изградена през 1906 г в добро

архитектурно състояние, художествен вид;
2. Църква „Св. Архангел Михаил‖, с Градсковски колиби, изградена през 1906 г,
по настоящем се извършва реставрация, художествен вид;
3. Църква „Възнесение Господне‖, с. Раброво, изградена през 1935 г в добро
архитектурно състояние, художествен вид.
ІІ. Къщи от архитектурно-строителен вид
1. Къща на Игнат Ников Първолов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен вид;
2. Къща на Виден Александров Лападатов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен
вид;
3. Къща на Марин Йонов Чокълтов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен вид;
4. Къща – оброчен камък при „Циганския кладенец‖, с. Раброво, архитектурностройтелен вид.
ІІІ. Военни паметници
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1. Паметник на Пуйо Войвода и загиналите през войните, с. Бойница, Обелиск с
височина 3 метра от бял врачански камък и черен гранит. Увековечава Пуйковата
размирица и загиналите през войните 1985 – 1945 година от община Бойница;
2. Военен паметник, с. Раброво, височина на паметника 2.50 м и ширина 0.45 / 0.35
м, изграден от камък – мек варовик. Увековечава загиналите в Първата световна и
Балканската война;
3. Военен паметник в двора на църквата, с. Бориловец, височина на паметника 2.00
м. и широчина 0.40 / 0.40 м., изграден от дялан камък. Увековечава героите от
войните;
4. Паметна плоча върху сградата на читалището, с. Раброво, мраморна плоча с
размер 1.00 / 1.00 м. с изписани имена на загиналите във Втората световна война
от с. Раброво и с. Каниц.
5. В с. Бойница е поставена каменна морена на мястото, където е избухнала
Пуйковата размирица.
Изградените на територията на общината паметници и паметни плочи на изтъкнати
личности от общината се поддържат в добър вид, редовно се поднасят цветя и се
извършват ритуални чествания на съответните национален и официални празници, както и
на общински мероприятия.
ІV. Недвижими археологически обекти:
1. Местността „Мирковец‖ в с. Бориловец;
2. Местността „Сулиша‖ в с. Шишенци;
3. Местността „Четате‖ в с. Раброво;
4. Местността „Радунци‖ в с. Каниц.
Археологически проучвания и консервация и реставрация.
За да се осигурят достатъчно привлекателни дестинации за туризъм, както и по
принцип да се увеличи потенциала на региона в сферата на културното наследство, следва
да се стимулират дейностите свързани с археологически разкопки, консервация и
реставрация на недвижими и движими паметници.
Музейна мрежа и състояние на археологическите проучвания.
Поради историческите особености на региона, Бойница разполага с по-ограничено
културно наследство в сравнение с други общини. Това обяснява защо музейната мрежа
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тук е в известна степен по-малко развита, отколкото в други региони. Това се дължи и на
факта, че от Освобождението на България през 1878 г. досега тук се провеждат по-малко
на брой и по-незначителни по обхват археологически проучвания. Към настоящия момент
в Бойница не функционира Исторически музей.
Като основни проблеми пред културното наследство в общината могат да бъдат
посочени:


Информация. Разпределението на отговорностите на администрацията във връзка с

културното наследство създава редица проблеми по отношение на информацията за него.
Информацията за отделните археологически обекти се съдържа в ―Археологическа карта
на България‖ която обаче е с режим на ползване – ―за служебно ползване‖ и не се
разпространява свободно. Гражданите и различните организации на практика нямат
свободен достъп до тази информация, нито до информацията съдържаща се в регистъра на
Националния музеен фонд, воден от Националния център за музеи, галерии и
изобразителни изкуства (НЦМГИИ), който съдържа информация за всички движими
паметници на културата. Проблемът с липсата на информация има и други измерения - за
редица обекти няма публикации с научен характер, а обектите, за които има туристическа
информация от какъвто и да е вид са около 5-10% от всички обекти. На туристическите
карти много от обектите не са отбелязани, няма ги и в различните туристически
материали, които се изработват. Туроператорите и сродните им също не разполагат с
подобна информация.


Социализация.

Проблемите,

свързани

със

социализацията

на

културното

наследство в Бойница са сходни с проблемите в останалата част на страната, но са
подчертано по-остри като се има предвид и общата изостаналост на региона по
икономически показатели. На първо място това е почти пълната липса на достъпност за
недвижимите паметници на културата и липсата на прилежаща инфраструктура, която би
позволила паметниците да бъдат социализирани и включени в туристически дейности.
Лошата социализация се поражда от различни фактори, вкл. липсата на конкретни
дейности по социализацията на паметниците като консервация и реставрация, липсата на
мащабни

археологически

проучвания

и

реставрационни

дейности,

липсата

на

информация, липсата на проекти по международни програми, насочени към тези
проблеми и др.
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Човешки фактор. В региона е кадровият потенциал от специалисти е по-нисък

особено що се отнася до археолози, музейни работници, специалисти по консервация и
реставрация, специалисти по културен туризъм. Наличните кадри в голямата си част са в
пенсионна възраст. Основно кадровият потенциал е концентриран във Видин.
Потенциал на културното наследство
Традиционно в нашата страна културното наследство, а и културата в по-широк
план, са схващани като част от непроизводствения сектор. Същевременно в периода от
1944 до 1989г. се практикуваше една тотална система на субсидиране, в която културното
наследство и свързаните с него хора и организации на практика бяха извадени от обхвата
на реалните икономически процеси и бяха превърнати в субсидиран сегмент, от който не
се очаква да произвежда обществен ефект различен от образователен и възпитателен.
Основният икономически потенциал на културното наследство се свързва със
сферата на туризма, а така също и с определени поддържащи го отрасли като
извършването на строителни работи, изработването и търговията със сувенири,
отпечатването и разпространението на туристически материали и др. На второ място
движимото културно наследство в близките няколко години - движимите паметници на
културата собственост на физически и юридически лица - ще се оформят като част от
търговията с дефинираните от ЕС ―културни ценности‖.
Връзка с туризма
Различни експертни оценки правени от Министерството на културата предвиждат,
че около 20-25% от туризма у нас ще се свързва с културното наследство на страната.
Това е значителен потенциал, който в момента не се използва. Той е особено значим за
Бойница, която не обхваща значими морски или планински курорти и трябва да
компенсира тази даденост. Алтернативният подход е създаването и експлоатирането на
маршрути, които включват обекти от региона и са свързани с действащите национални
туристически обекти като крепостта „Баба Вида‖ и „Белоградчишките скали‖. Потенциал
за развитие на туризъм, свързан с културното наследство, има във връзка с движението на
туристи по р. Дунав.
Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното наследство в Бойница
способства за развитие на форми на туризъм при които се посещават както културни, така
и природни забележителности. Този комплексен подход – използването на хибридни
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форми като съчетаване на еко-туризъм с културен туризъм – увеличава привлекателността
на района. Природните дадености на района допускат по-специални форми на туризъм
като спелеоложки туризъм, екстремни спортове и др.
Възможности за развитие, свързани с културното наследство в Бойница
Следва към всеки от набелязаните като перспективни обекти, както и други, които
ще

бъдат

определени

като

такива,

да

се

изгради

необходимата

прилежаща

инфраструктура. За всеки обект се ползва предварително набраната информация или се
правят нови заснемания и огледи. Елементите които трябва да се изграждат се определят
за всеки конкретен обект. Като цяло те са: - пътища, пътеки, стълбища, парапети, табели,
маркировка, тоалетни, спирки, посетителски центрове, обезопасителни съоръжения,
охранителни системи, камери и др.
Подготвените за посещения обекти, както и музеите, следва да се включат в
туристически пакети с различен обхват. Тъй като територията на община Бойница не е
достатъчно богата само по себе си, основният акцент трябва да се търси в услуги, при
които групи се водят от други региони или големи курорти с цел посещение на конкретни
обекти. Това не се отнася за специфичните видове туризъм като спелеоложки туризъм и
екстремни спортове, където могат да бъдат развити пакети само за региона на Бойница.
Трябва да се подготвят пакети за групови и индивидуални обиколки. Всеки пакет трябва
да е обезпечен с рекламни материали, включително и дигитални представяния на
културно-историческите обекти, музейните сбирки и т.н. Пакетите трябва да се предлагат
на национални и международни туроператори, а също така да се рекламират на
регионални, национални и международни срещи и панаири, туристически борси.
За да се повиши туристическия потенциал, свързан с културно – историческите
ценности, трябва да се обезпечи туристическия поток към съответните обекти
посредством осигуряването на достатъчно информация и услуги за туристите. Това се
отнася в особена степен до индивидуалните туристи, които не посещават региона
организирано. Следва информацията за културно-историческите обекти да се представи
широко в туристическите офиси.
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11.2. Обекти за отдих и туризъм.
Селищните и крайселищните зони за отдих се изразяват в селските градинки, в
някои от които са направени детски площадки. Няма ясно изразени паркови среди и
обособени зони за отдих и развлечения в общината. Всички описани погоре
забележителности в община Бойница

могат да бъдат обекти за отдих и туризъм.

Съвместно с природните забележителности в общината и археологическите обекти е
подходящо за развиване на еко пътеки, вело алеи и туризъм с опазнавателна цел. Освен
даденото от природата, сътвореното от човешката ръка през вековете и опазено до днес е
необходимо да се доизградят и инфраструктурите към този подсистема за да бъде
общината притегателен център за повече хора.
В общината няма действащи хотели и стаи-къщи за настаняване. Няма ресторанти с
3 и повече звезди. Няма и ресторанти и заведенията за хранене с една или две звезди,
категоризирани от кмета на общината.

12. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Числеността на персонала в администрацията на община Бойница към 2016 г. е 28.5
души.
Таблица № 43: Численост на персонала на общинска администрация Бойница.

Общински структурни звена

Щат

Кмет на община

1

Зам. Кмет на община

1

Секретар на общината

1

Кмет на населено място

2

Кметски наместници

3

Обща администрация

10

Специализирана администрация

11,5
Източник: Община Бойница, 2016 г.

Възрастово-образователната характеристика на общинската администрация е
представена на таблицата по-долу.
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Таблица № 44: Възрастово-образователната характеристика на общинска администрация Бойница.

Възрастова структура

Образователна структура

До 29 год.

1

Висше образование

11,5

30 – 44 г.

4

Средно специално образование

6

45 – 59 г.

17,5

Средно образование

10

над 60 г.

6

Основно

1
Източник: Община Бойница, 2016 г.

Възрастовата структура е сравнително добре балансирана, като преобладават
служителите 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.
Образователната структура е благоприятна и осигурява качествено развитие на
капацитета на общината.
Броят на членовете на Общинския съвет е 11. Анализът и наблюденията показват,
че приоритетните области за инвестиции в обучения и повишаване на капацитета на
общинската администрация и съветници 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
бариери.
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Общината разполага с не лоша хардуерна обезпеченост и отличен 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.
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II АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗА
2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
2.1. Демографско развитие.
За община Бойница, област Видин и Северозападен район от ниво 2 е характерно
постоянно намаляване на общия брой на населението. Неблагоприятните стойности на
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 – 1143 души, общината попада в
групата на най-малките общини с населени до 5000 души, като Бойница е наймалобройната в област Видин и

втората най-малобройна община в Р България след

община Трекляно с население от 889 души към 31.05.2015 г. Налице са и други
неблагоприятни тенденции в демографското развитие на общината:


Застаряване на населението и намаляване на населението в трудоспособната
възраст. За разлика от по-горните териториални равнища (област, район от ниво
2), 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.



Броят на жените превишава този на 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
и др.



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.).
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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. 39.0% 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
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 446 души и Раброво
с население от 377 души. Останалите шест села от общината попадат в
категорията ,,много малки села‖ с население до 250 души, като във три от тях
населението е под 50 души - с. Шипикова махала – 2 души, с. Каниц – 4 души и
с. Градсковски колиби 23 души.



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 областта и страната.
Равнището на безработица в общината към 31.12.2014 г. от 24.1% е по-високо
от това за страната (10.7%), северозападния район от ниво (19.0%) и област
Видин (23.3%). Т.е. делът на безработните в община Бойница превишава
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значително показателя за страната и е един от най-високите. През 2008 г.
равнището на безработица в общината е било по-ниско от средното за областта
и за района от ниво 2.
Най-силно влияние за намаление на населението оказват промените в естественото
движение и миграцията на младото население извън областта и извън страната.
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 област Видин и община Бойница по-голяма част от заетите по трудово или
служебно правоотношение е в обществения сектор. Тенденция, която се очертава по
отношение на заетостта областта, е спад на заетите лица по трудово и служебни
правоотношения в индустрията, селското, ловно рибно и горско стопанство, а в
обществения сектор преобладават заетите в отраслите, свързани с услугите.

2.2. 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
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 и за нуждите на ОУП се
разработват в три варианта:


I вариант (целеви). Този вариант се определя като реалистичен и съобразен с
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социалноикономическото развитие на страните членки.
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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 социалноикономически 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 Европейския съюз. 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 община 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 общината 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
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 социалноикономическото състояние, през следващите години може да се очаква задълбочаване на
неблагоприятните

тенденции,

които

ще

се

превърнат

в

сериозна

пречка

за

икономическото развитие.
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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 Северозапния район, 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 № 45: Прогноза за броя на населението по населени места в община Бойница към 2035 г.
Година

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1086

1033

981

933

887

843

801

761

724

688

654

621

591

561

534

507

482

458

435

414

с. Бойница

431

417

404

391

378

366

354

342

331

320

310

300

290

281

271

263

254

246

238

230

с. Бориловец

141

131

122

113

105

98

91

85

79

74

68

64

59

55

51

48

44

41

38

36

21

19

17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

7

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

51

49

46

44

42

40

38

36

34

32

31

29

28

26

25

24

22

21

20

19

361

347

332

319

305

293

281

269

258

247

237

227

218

209

200

192

184

177

169

162

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

74

68

63

59

54

50

47

43

40

37

34

32

29

27

25

23

22

20

19

Бойница

с.Градсковски
колиби
с. Каниц
с. Периловец
с. Раброво
с. Шипикова
махала
с. Шишенци

Източник: НСИ-2016г, https://infostat.nsi.bg, Собствени изчисления.

Видно от таблицата, във всички населени места на общината населението ще
намалява, като две от селата ще се обезлюдят. Това са с.Каниц и с.Шипикова махала.
Населението на общинския център и второто по големина селище е очаква да бъде
съответно 230 души и 123 души. Във всички останали население места към прогнозния
период 2035 г. населението ще бъде под 50 човека.

2.3. Икономическо развитие.
Постигането на икономически растеж предполага да се използват сравнителните и
конкурентни преимущества на територията на общината, които са обусловени от
специфичните условия – природогеографски, културно-исторически, традиционни
производства и качество на човешките ресурси.
Инструмент за постигане на устойчивост на икономическото развитие на общината,
областта и района от ниво 2 е повишаване на вътрешното търсене и потребление чрез
подобряване на конкурентоспособността на икономиката. Фактори, които дават тласък за
конкурентоспособност и за повишаване на заетостта в района са чуждестранните
инвестиции, развитието на малкия и средния бизнес и качеството на образование.
Размерът на преките чужди инвестициите (ПЧИ) показва, че Северозападният
район не е привлекателен за чужди и местни инвеститори, което е последица от бавното
преструктуриране на икономиката, периферното разположение на района и остарялата
транспортна и техническа инфраструктура. По данни на НСИ, делът на преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2014
г. показва значителни междурегионални и вътрешнорегионални различия. Северозападен
район е на последно място в страната с привлечени само 3.1% (664722.1 хил. евро) от
общия обем на ПЧИ. Във вътрешнорегионален план през 2014 г. се наблюдават големи
различия. Водещи области по привличане на ПЧИ са област Плевен (46.1% от общия дял),
област Враца (20.8%) и област Ловеч (20.2%). На другия полюс с най- малко преки чужди
инвестиции са област Видин (7.8%) и област Монтана (5.1%). Може да се направи извод за
наличието на пряка връзка между размера на инвестициите (вътрешни и външни) и
реализирания регионален растеж, както и че сред основните фактори, влияещи върху
привлекателността на района и област Видин за инвестиции е съществуването на зони с
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добре развита инфраструктура в близост до големите градове, спрямо които община
Бойница остава встрани.
Карта № 10: Полюси и оси на развитие в Северозападен район от ниво 2

Източник: НКПР 202-2025 г.

Привличането на инвестиции е приоритет за общината, като от особено значение за
преодоляване на изоставането и води след себе си положителни последствия, като
разкриване на нови работни места, развитие на малкия и среден бизнес и подобряване на
техническата инфраструктура.
В икономическо отношение основната потребност на община Бойница, областта и
СЗР

като

цяло

е

от

работещи

конкурентноспособни

предприятия

–

както

високотехнологични, така и с конвенционални технологии, ангажиращи и по-ниско
квалифицирани кадри. Основният инструмент за привличане на желаните инвестиции в
общината е инфраструктурно съоражена производствена площадка - изградена от
държавата или общината, където фирмите могат да наемат терени и сгради и да развиват
дейността си. Развитието на индустриални производства в община Бойница е
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необходимост, тъй като ще осигури по-висока добавена стойност, по-високи доходи и
нови работни места, а от там запазване на населението в рамките на общината.
Понастоящем конкурентоспособността на аграрния сектор е относително ниска и той не
може да осигури тези резултати и да изпълни пълноценно функцията си на стълб в
социално-икономическото развитие на общината. Нещо повече, на основа на пазарните
отношения са настъпили видими деформации в развитието на отрасъла, които само
задълбочават негативните тенденции. Това води и до задълбочаване на изолацията и
застой в развитието на общината.
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):


възможности за масиви от трайни насаждения и за зеленчукопроизводството;



възможности за устройствени разширение на съществуващите и изграждане на
нови ферми;



възможност за опазването в максималната възможна степен продуктивните
земеделски земи.

2.4. Развитие на социалната база.
Община Бойница се характеризира със слабо развита структура на обслужване.
Като се изключи административното обслужване, което е на необходимото ниво, като
сграден фонд и работна ръка, във всичките останали сфери се извършва от един клон или
се обслужва от областния град или от гр.Кула. Обектите за търговското обслужване,
доколкото ги има са средоточени в селата Бойница, Раброво, Шишенци и Бориловец.
Търговската дейност в общината се изразява в търговия на дребно. Поради липса на
достатъчно средства, повечето от предприемачите, които 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
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или две звезди, категоризирани от кмета на общината. Липсват магазини за промишлени
стоки. На територията на общината нефункционират бензиностанции и газостанции.
Силно ограничени до липсващи са финансово-кредитните услуги и обществените
обслужвания (например фризьорски салони). Едновременно с това, всичките системите
като цяло работят, като в определени свои аспекти притежават съществени недостатъци с
устройствени измерения, част от които пораждат проблеми на обслужваното население:


липса на изградена достъпна среда във всички сфери на обслужването;



липса на общи селищни обслужващи центрове за първа помощ – болница,
полиция, пожарна и други услуги в обекти от социалната инфраструктура.

Община

Бойница

се

характеризира

със

относително

развита

социална

инфраструктура, 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, с които трябва да се справи община
Бойница:


необходимост от възстановяване на здравните пунктове в населените места с
повече от 50 души;



възможност за изграждане на общи за няколко близки села обслужващи
здравни и социални центрове;



възможност при използване на съществуващия сграден фонд за увеличаване на
броя на лекарските и дентални практики.

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;
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не използвани възможности за изграждане на достъпна среда във всички сфери
на образованието и културата;



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.

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. При решаването на
тези задачи следва да се обърне внимание на:


не достатъчно развитие на системата отдих, обхващайки и зелената система на
общината, като място за отдих и туризъм с ограничители от местно и
национално ниво;



наличие на обекти на природното и културното наследство без устройствена
политика за тях;



наличие на обекти от социалната инфраструктура с отпаднало първоначално
предназначение;



липса на изграждена достъпна среда във всички сфери на отдих и спорта (до
колкото ги има);



липса в рамките на общината или като съвместно с други общини на
комплексен спортен център с възможности за широк спектър от спортни
съоръжения.
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3. Пространствено развитие
3.1. 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 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 4 села от
категория 8.
№

Населено място

Код по ЕКАТТЕ

Категория

съгласно

Заповед № РД 02-142021 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

7

Две от населените места Шипикова махала и Гдсковски колиби намат конмпактна
селищна структура и се състоят от оделни единични или няколко къщи (домакинства)
разпръснати в територията на малки групи. Подобни селищни образувания има и по-на юг
в зечлището на с. Шишенци, но селищните образувания са по-малки и по-разпръснати в м.
Халовски колиби. Описаните селищни образувания (махали) се намират непосрадствено
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на западната граница със 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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Западно от Халовски колиби, на сръбска територия се намира голямото с. Халово,
което не само по етиморлогия, но и по териториална близост вероятно е станало причина
за заселването в м. Халовси колиби.
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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 инфрастректура
за публични услуги. Разположене е ексцентрично в територията в южната и част. Към нея
непосредствено гравитират селата Шишенци, бориловец и Перилоец, формирайки малка
селищна група. В северната зона на общината с. Раброво (6-та категориа и второ по бр.
жители)

формира

друга

малка

сеилишна

група

със

с.

Каниц.

Всички селища в общината са добре обвързани с пътна инфраструктура – републиканска и
общинска.

3.2. Планова осигуреност на населените места
Настоящият Общ устройствен план на община Бойнизца е изработен на основата
на цифровивите модели на Кадастър на възстановената собственост, предоставени от
общината, с прилагане на топографски капти в мащаба на плана 1:25000.
С изключение на Градсковски колиби и Шипикова махала, останалите села имат
кадастрални и регулационни планове. Регулационните планове са от края на 8—те и от 90те години. Липсват кадастрални карти с цифрови модели.
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Население

Населено място

Преброяване

Вид план

Приет, год

(от февруари 2011)

неприет

Бойница

456

регулация

1985

Бориловец

198

Регулация

1946

кадастър

1996

Градсковски колиби

39

няма

Каниц (Фунден)

11

ретулация

1936

Периловец

67

Регулация

1947

кадастър

1996

1986

Раброво

446

регулация

Шипикова махала

5

няма

Шишенци

119

Регулация

1930

кадастър

1997

Общо за общината:

1341
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3.3. Опазване и развитие на системата културно наследство
СЪДЪРЖАНИЕ
НА РАЗДЕЛА ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
КЪМ ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
(ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ)
1.
Текстова част с писмени, графични, таблични приложения и
фотодокументация
2.
Графична част:

опорен план на обектите на културното и природно наследство в
територията;

проблемна схема за състоянието и заплахите за обектите на обектите на
недвижимото наследство в територията;

аналитична схема - взаимодействие на елементите на системата културно
наследство и контактните с нея подсистеми в територията

модел на пространствено развитие на системата културно наследство и
интегрирани с нея подсистеми в територията;

нормиране развитието на системата културно наследство – устройствени
зони и режими за опазване на недвижимото културно наследство в територията – като
елементи на основния чертеж на проекта;

нормиране развитието на системата културно наследство – устройствени
зони и режими за опазване на недвижимото културно наследство в населените места –
схеми в едър мащаб на селищата в общината
3.
специфични правила и нормативи за опазване и развитие на системата
културно наследство при прилагането на общия устройствен план на община бойница
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I.
АНАЛИЗ. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА
1.
Идентификация на територията - обща информация, изявени факти,
исторически взаимовръзки
Община Бойница е малка община в административните граници на Видинска
област. Разположена е в най-северозападната част на страната, на площ от около 16 670 ха
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. Постоянното население в общината е
малко над 1100 човека (към 2015 г.; около 1300 към 2011 г.) и е трайно застаряващо и
намаляващо. Етническият състав е определен като почти изцяло български (и мигриращи
роми), изповядващ източно-православната религия. Жителите на с. Раброво – в севернита
част на общината, са с древни родствени връзки с влашки заселници, което личи и по
някои местни микротопоними.
Ако може да се изведе някакъв общ признак, характеризиращ днешната
изостаналост на това иначе природно облагодетелствано място, то това е неговата
„обтекаемост― по пътя на вечно преминаващи през него племена и народи. Това
транзитиране е предопределило непривлекателността му за постоянно отсядане и като че
ли е заложило традиция, всеки попаднал поради някаква причина там, да се чувства като
отпочиващ си за кратко пътник. В спокойни времена пресичането на пътища – водни и
сухоземни, е допринасяло за временен разцвет, но на по-близки до тях територии – с поголеми, богати и по-добре укрепени селища, докато тази на настоящата община е
ситуирана като буфер между тях.
Няма достатъчно исторически данни за живота в територията на днешната община
от периодите преди Античност – най-малкото такива липсват до момента в писмени
източници, а слабата теренна проученост на района не е изявила археологически останки
от по-стари времена, с изключение на селищната могила до с. Шишенци – недостатъчно
проучена, но с предметни находки от ранната бронзова епоха. Пред вид поначало малкото
на брой и разпръснати следи от по-късно отсядане и честите миграции на населението, е
много вероятно строителните останки да са били надстроявани и пре-използвани през
столетията. Тази част от Балканския полуостров е била винаги на пътя на преселващи се
племена и преминаващи завоеватели. 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.
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Топонимията на населените места и местности (някои с променени сега наименования)
говори красноречиво за основните фактори, определяли начина на живот на обитателите:
Бойница (има и теория, че е кръстено на Бояна войвода), Разбойница, Градище, Пецино
кале, Бранчинци, Батин (властващ), Шишинци (от шиш – като бойно пособие), Юнака,
Храброво и др.
В ранната Античност, северозападната част на страната е населвана от тракийското
племе трибали, чиято история е най-проучена за периода V-IV в.п.н.е. Следи от тях на
територията на общината не са известни. След завземането на Мизия от римляните около
средата на I в.н.е., тук са били изградени малки пътни и охранителни съоръжения, части
от които са най-ранните до сега локализирани исторически следи по тези места. Около
съоръженията са възниквали за не особено продължителни периоди малки селища.
Стратегическо значение районът придобива след средата на II в.н.е., когато през него
преминава диагоналният път via Trayana (via Militaris), свързващ Беломорието с
централните имперски територии. Отклонение от него за антична Рациария преминава
през територията на община Бойница. Рациария е била по това време столица на римската
провинция Dacia ripensis (крайбрежна Дакия – южно от Дунава), към който диоцез
практически са принадлежали тези земи. Останки от този път не са откривани.
След двете готски нашествия в средата на III и края на IV в.н.е. районът е
обезлюден, а част от римските укрепления и поселения – изоставени. В началото на V
в.н.е. първите хунски набези окончателно доразсипват и малкото останали заселени
райони около Дунав и пътищата (Кастра Мартис - днес Кула, близо до Видин в България и
др.). Следващите данни за трайно заселване са около средата на V в. (433 и 451 г.н.е.),
когато разпръскващи се части от войските и племената на разпадащата се Атилова
империя отсядат по тези места. В самия край на VI в. аварите отново ги опустошават. В
началото на VI в. тук отсядат славянски племена, за чието пребиваване има само писмени
данни. Юстиниановият период на стабилизация и разцвет на Византия (втората половина
на VI в.) не успява да допринесе за развитието на тази отдалечена за митрополията
провинция. Въпреки че територията е в границите на още първата Българска държава (от
края на VII в.), то ново насищане с постоянни обитатели се отбелязва чак към средата на X
в. – когато остава вътрешна за царството. В следващите векове превратностите за
населението не прекъсват – граничната земя периодично преминава във владение на
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различни управници, а след падането и на Видинското царство под османско господство
(окончателно през 1445 г., след продължителни борби между 1396-1445 г.) историческите
данни за развитието на района до XVIII в. са оскъдни.
През района преминава едно от направленията на третия кръстоносен поход (11871192 г.) – на войските водени от Фридрих Барбароса. Това е кръстоносният поход – един
от четирите, преминали през нашите земи, за който има най-много свидетелства.
Маршрутът му тангира южните склонове на западна Стара планина и – както знаем, около
Чипровци и Берковица и до днес са останали както материални следи от пребиваването на
кръстоносците, така и елементи на католицизма, вплетени в местни традиции. Такива
влияния има и от други две прониквания на рицарски войски в северозападна България:
войските на Сигизмунд Унгарски, действали през 1396 г. срещу турците при Видин и
Никопол, и по време на първия поход на Владислав III Ягело (Варненчик) и Янош
Хунияди през 1443 г., достигнал пак до районите около Берковица и Монтана.
Територията на общината отново е извън тези събития, но в селищата се пренесени
елементи на католицизма; твърди се, че имало и заселници – още от разпръскващите

се тълпи на първия (народен) кръстоносен поход и от отстъпващите кръстоносни войски
през 1191-1192 г. В стари селски гробища и сред почти заличени древни такива се
откриват характерни надгробни камъни (по-долу: „тамплиерски― надгробен мемориал
край с. Шишенци), а в някои църкви са претворени характерни за готическата стилистика
елементи (по-долу: църквата в с. Шишенци). Всъщност една от теориите за произхода на
името на с. Шишенци е – от дългите копия (шишове) на някакви кръстоносци попаднали,
или заселили се там в тези времена.
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От всички днешни селища в общината единствено с. Бойница е с история от преди
османското владичество (ако пренебрегнем митичната теория за кръстоносци-заселници в
Шишенци). Данни за заселване на това място на войниците на Атила има в някои архивни
и по-нови източници: в описанието на протойерей Константин Димитров за него и за
някои от околните села (1939 г.); от Ганчо Ценов, Сава Бобчев и др. Твърди се и че в
близост е имало тракийско поселение, останки от което не са откривани. Останалите села
са възникнали в късните етапи на османското владичество (XVII – XVIII век и по-късно).
Най-ранни данни в този период има за с. Раброво – от 1560 г., тогава под името Храброва
(махала). Редица махалички от по пет-десет къщи и кошари са изчезвали и са се появявали
отново. Село Бойница също е било многократно разселвано. Не са известни други негови
наименования. Всъщност, спорно е доколко в историческите източници става въпрос за
едно и също село, за което често се казва, че се било „преместило―. Така напр. отчитайки
твърденията за антично поселение на неговото място, следва да се имат пред вид и други
данни, а именно че в местността Сулиша в близост до Гюринска река е имало
средновековно селище, което през 1241 г. е опустошено. Оцелелите жители се укрили в
местностите Плачковец, Бранчинци и Нишора. Легендата говори, че между укрилите се
явила една решителна и смела мома Бояна, която събрала чета, обикаляла гори и долини и
воювала с татарите. Оженила се за байрактаря си и след разпускане на четата, четниците и
други бежанци от Гюринско село се заселват в местността Койчов дол и създават Боянино
село. През 1590-1600 г. селото е ограбено и опожарено от вилнеещите в този период
кърджалии. Оцелялото население се преместило в района, където сега се намира с.
Бойница. В същото време, се приписва идентичност на Бояниното село и Бойница, като
един от вариантите за произхода на името е именно от воеводиното. Възможно е и
оцелелите жители да са пренесли със себе си и името. След погрома на Чипровското
въстание през 1688 г. и след това до 1690 г. в с. Бойница се заселили цели махали с
преселници от Чипровско и Тетевенско, основно от селата Добровци, Ябланица, Шумене
и др. След погрома на Тимошкото въстание в 1883 г. (Сърбия) голяма част от семействата
се преселват и заживяват в долния край на с. Бойница.
В поредицата от руско-турски войни през XIX век, засягали и нашата територия
(1806-1812 г., 1828-1829 г. и 1877-1878 г.) мюсюлманското население е било прогонвано,
или само се е изселвало от района, в резултат на което днес практически няма негови
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представители в района. От друга страна, след всяка от войните в началото на него век, и
българско население е напускало родните си места, в търсене на по-добър живот и с
опасения от последващи гонения от завръщащите се османски орди. Преселенията са били
основно в посока Банат и Бесарабия. Тази несигурност се илюстрира и чрез един
териториален показател – видно на карта е, че именно в по-високата, полупланинска и
близка до днешна Сърбия западна част на общината се е формирала специфична
концентрация от махали (колиби), възникнали на родов принцип на сравнително труднодостъпни места около средата на XIX век. Интересно е да се отбележи, че срещу някои
селища в общината и съседни, стоят такива в Р. Сърбия с аналогични наименования. Така
напр. на около 3 км североизточно от Шипикова махала е с. Шипиково; на около 4 км
северозападно от Градсковски колиби е с. Градсково, а на около километър от Халовски
колиби е с. Халово. Очевидно е, че тези двойки селища водят произхода си от мигриращи
в преломни исторически моменти между Сърбия и България жители. Докато „колибите― в
нашата територия са запуснати или замиращи, то селата зад граница са живи и развиващи
се.
Районът, включващ общинската територия не съдържа следи от изявени
национално-освободителни борби и съпротивителни движения (през първата половина на
XX в.). Известно е, че периодът между 1833-1850 г. е бил наситен с т.нар. „въстания в
северозападна България―, провокирани от руско-турските войни по това време и
подкрепяни от Влашко и Сърбия, но в с. Бойница единствено се повдига Пуйовата
(Пукова) буна през 1849 г., която е бързо потушена. Паметник на Пуйо войвода има на
площада в селото. Селата в района са дали жертви във войните 1885-1945 г., на които
жертви са издигнати мемориали.
Налице са исторически факта и обстоятелства, които придават значимост на
селищата и по-специално на с. Бойница за развитието на района. През 1879 г.
бойничанинът Цанко Нинов е избран за народен представител във Великото народно
събрание, а след това дълги години е кмет на общината. През 1886 г. Бойница е призната
за община в състава на Кулска околия. Село Бойница е било най-голямото просветно
огнище в околията. На 26 октомври 1820 г. е открито първото в северозападна България
килийно училище. Същата година за 40 дни е построена първата в северозападната част на
околията църква „Успение Богородично― в която е служил първият български митрополит
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на Видинската епархия и пръв български екзарх - Антим І. На 29 април 1871 година била
завършена сегашната църква „Св. Троица― в центъра на селото. През 1903 г. е основано
читалище „Надежда― и Народен университет, а през 1908 г. е учредена Кредитна
кооперация „Земеделец‖. През 1918 г. е разкрита частна прогимназия към кооперацията. В
парламента през 1923 г. в земеделската парламентарна група е избран бойничанинът
Георги Косовски, дотогавашен главен секретар на Министерство на вътрешните работи,
който става жертва на реакцията след атентата в черквата „Св. Неделя‖ през м. април 1925
г.
Територията е изключително слабо проучена. В никой от съвременните ни периоди
не е представлявала интерес за историци и етнографи. Което е неоснователно и
незаслужено отношение, дължащо се на относителната ѝ откъснатост и изостаналост от
социално-икономическите процеси в страната през последния около век, както и на
насоките за изучаване на множеството по-познати и изявени исторически територии у нас.
В настоящият план, стремежът е до сега известните факти и процеси да се
синтезират и оценят по начин, който да дава достатъчно завършена картина на
състоянието на наследството в общината и разширени възможности за неговата
социализация при бъдещо обогатяване на знанията за него.
2.

Историческо развитие - основни периоди на заселване, усядане и

обезлюдяване на проектната територия
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:


Праистория;



Средата на I – края на VI в.н.е. – Античност;



Началото на X – средата на XV в. – Средновековие;



XV-XVIII век – късно Средновековие и османско владичество;



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
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. Особеното е, че районът не попада в обхвата на гръцката
колонизация и в по-широк периметър не са известни важни политически центрове на
траките, а поради почти пълната липса на материални следи от преди Новата ера, тази
епоха трудно може да се изяви към целите на настоящия проект, доколкото те са
обвързани с представите за цивилизационното развитие на територията, формирани въз
основа на достатъчен обем, обхват и периодизация на материални свидетелства за това. За
определения като късно Средновековие период също липсват материални свидетелства,
но откъслечните писмени източници могат да се приемат за достатъчно достоверни за
формиране на обобщена представа за живота и събития по това време, въпреки в отделни
и малко на брой моменти.
II.

ДИАГНОЗА.

ОЦЕНКА

НА

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ

ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА
1.

Елементи на системата културно наследство (КН)

1.1.

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, с изключение на
периода от края на XV до началото на XVIII в., за който има редки писмени и устно
предавани данни. Превес в подсистемата недвижимо наследство имат археологическите
обекти – девет. По-голямата част от тях са периодизирани като антични укрепления –
крепости и малки селища. Средновековните (ранно-средновековни за нашите условия) са
два и упоменатата праисторическа могила. Различими следи на терен – от обектите, почти
липсват. Археологическите обекти не присъстват в списъците на националния
документален архив (н.д.а.); повечето от тях са идентифицирани чрез 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,
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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 – църкви и индивидуални жилищни сгради. 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). В
селищата съществуват голям брой все още съхранени – въпреки повечето в
незадоволително и аварийно състояние, но юридически незащитени старинни жилищни и
стопански сгради (плевници, кошари), както и елементи на дворищната организация и
уличната мрежа – имотни конфигурации, дувари, порти, настилки и др., от края на XIX и
началото на XX в., притежаващи характерни типологични белези на традиционната за
района архитектура, вкл. явни образци на западнобалканската (старопланинска) народна
къща. Повечето от тях са в замиращите махали - Градсковски колиби и Шипикова махала,
концентрирани в западната полупланинска част на общината и съседните общини. Самата
махленска структура е специфично явление за планинските ни райони, изявяващо се не
само с урбанистичното си съдържание и облика на отделните свои елементи, но и в
неповторимото съчетание с околната природна среда и все още относително съхранен
традиционен бит. От Драгичовите колиби, ситуирани в най-югозападния ъгъл на
територията на общината и разцепени от българо-сръбската граница, са останали само
единични едва различими руини сред горския пущинак. Образуванието село Халовски
колиби е закрито и неговата територия е присъединена към тази на с. Шишенци.
Не съществуват – до сега разкрити, големи крепости от типа на феодални
резиденции, или лагери на военни подразделения (легиони). Около укрепленията във
вътрешността на територията са откривани разпръснати недвижими и движими останки,
по които най-вече е определяна принадлежността на древните обекти към даден период
или събитие, въз основа на които е извършена и настоящата периодизация на
историческото развитие на поселенията в територята. Няма обаче достатъчно проучен
нито един такъв по-широк прилежащ ареал.
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1.2.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. Сбирката не е
систематизирана, за да бъдат класифицирани всички находки по типология, вид и
периодизация и да се получи приблизителна яснота за преобладаващия бит, стандарти и
поминък на населението в изявените за района исторически периоди. В експозициите на
отдел „Археология‖ са събрани също антропоморфни и зооморфни керамични съдове,
богата идолна пластика, култови предмети, антични, средновековни и западноевропейски
монети, оръжия и накити.
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
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.
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До началото на 90те години на XX век в с. Бойница е съществувала малка музейна
сбирка с предимно етнографски характер. По настоящем на територията на общината
няма регистрирани музей или музейна сбирка. Не са проучвани намиращите се в църквите
артефакти, както и съхранявани в населението старинни вещи и писания. През настоящата
2016г. година общината кандидатства за финансиране по програма за трансгранично
сътрудничество за „Преустройство на съществуваща сграда в интерактивен етнографски
музей― в с. Бойница.
1.3.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. В съответствие с класификацията в ЗКН, това са: устни традиции и
форми на изразяване, включително диалект; художествено-изпълнителско изкуство;
социални обичаи, обреди и празненства, вкл. религиозни; знания и обичаи, вкл.
религиозни и които се отнасят до природата и вселената; знания и умения, свързани с
традиционните занаяти.
Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са:


Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания, вкл. религиозни;



Музика, песни и танци;



Кулинарни и еноложки традиции

Основна роля за съхранението и практикуването на все още запазените традиции в
общината имат читалищата. Всъщност те са единствената културна институция на
територията ѝ по настоящем. Основната дейност на читалищата е съхраняване и развитие
на културните ценности, традиции и обичай 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 при който е изцяло обновена
концертната зала. От 80 г. читалището организира Бал на националните носии, в който се
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представят автентични български носии - от стари тъкани престилки, бродирани ризи, до
свински цървули, от северозападна България;


Читалище „Поляна― в с. Шишенци е действащо читалище, регистрирано под

номер 3244 в Министерство на културата на Република България. 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. Библиотеката притежава 4059 библ. единици;


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;


В общината са регистрирани още няколко сдружения и клубове, развиващи

съпътстващи и подпомагащи читалищата дейности и притежаващи книжни архиви в
почти колкото общия читалищен обем.
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Културният календар на община Бойница е по-скоро традиционен. Празнуват се
старите български празници - Коледуване, Бабин ден, Лазаров ден, Гергьовден, Тодоров
ден и др. Освен тях се отбелязват местни и национални почетни дати и исторически
събития, баловете на стари местни народни носии и др. В ограничени зони около селата
Рабово и близките Делейна и Връв (в община Брегово) се е запазил характерен обичай,
произлизащ от най-древните тракийски традиции и пренесен през хилядолетията като
имплантиран в други езически и християнски ритуали – това е т.нар. „празнуване на
светец―, който съответства и на почитането на домашен закрилник – светия, в други
райони на страната. За трите населени места са известни наследствените връзки с
влашкото население в района. Дните в които се прави този празник са най-често
именованите на най-популярните християнски светии дни – Петковден (вл. Винеря маре),
Димитровден (вл. Съмедру), Архангеловден (вл. Светерангел), Никулден (вл. Свънту
Никола) и др. При изпълнението на отделните ритуални дейности – произнасяне на
молитви, приемане на гости, поднасяне на курбан, приготвяне и поднасяне на
традиционни храни и др. се спазват определени и специфични за местното честване
правила. Освен тази специфична кулинария, не съществуват специални и уникални за
селищата тук ястия или рецепти. Без да има специални и по-различни храни и напитки по
време на традиционните празници, кулинарните и еноложки традиции в района са
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известни с масовото гощаване на гостите – във всяка къща и на открито; в съчетание с
провежданите религиозни ритуали и надомни поводи в разните случаи. Домакините
твърдят, че това което все пак отличава кухнята им от масово организиращите се
традиционни пиршества в страната е гостоприемството им, както и стриктното спазване
на техните си, заучени с поколения рецепти - начини при приготвяне, поднасяне и
консумиране на храната и напитките. Някои събития се подкрепят частично от общината и
се спонсорират.
Всяка ограничена територия си има своите местни приказки, легенди и предания и
вярвания. Тук, те са в голяма степен вплетени в историческия характер на етнографския
район. 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. Отново село Шишенци е в обектива на
полезрението, с неясните истории около кръстоносци, турци, татари и кърджалии.
Случайно или не, въпреки малобройното му население, почти всеки тамошен родов
наследник се ражда със сини очи! Някои отпращат родословието към латините, други към
русите (руснаците през войните през XIX в.), а други – към славяните и дори към
викингите (X в.) или към извънземни … А някои го свързват с вековно заклинание – в
този край 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, както и сините очи като послание за отплата. По-стряскащото е, че местните жители
открай време разказват същата история, от която могат да те побият тръпки. 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., но много
приходящи, пренощували няколко пъти в селото, също се кълнат в гласовете. Селото е
„обявено― за едно от „най-страшните― места в България и дори е в тройката на някои
„класации―.
По настоящем, в територията не се практикуват занаяти, осигурявали средата и
препитанието на населението столетия наред. Основно са били развити дребното
животновъдство – развъждане на овце, кози и отделни малки стада с по-едър добитък;
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също така – формите на равнинно и полупланинско земеделие и занаяти 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.
Смущаващо е, че в община, с почти изцяло християнско население (по данни от
2011 г.) – вкл. ромите-християни, и без материални следи от османското присъствие и
османска религиозна архитектура, днес духовният живот е ограничен в традиционни за
страната празници – въпреки практикувани в специфични аспекти, и религиозните
инициативи са замрели, а опазването на историческите ценности е практически сведено до
спорадични списъчни ре-инвентаризации и оставено на евентуалния интерес от страна на
местни родолюбци, ентусиасти и туроператори.
1.4.

Природно наследство и културен ландшафт:

Понятието „природно наследство― е изведено от контекста на природогеографската макросреда на територията. С него е дефинирана исторически съхранената,
спрямо отминали периоди пейзажна обстановка, в която човешкото присъствие не е
оставило, или е оставило своите значими културни следи, органично вписани в
природната среда - без да накърнява нейните основни еко- и географски характеристики.
Без да е нормативно дефинирано понятие, природното наследство обхваща широк
диапазон от законово категоризирани и некатегоризирани обекти:


Защитени природни зони и обекти;



Характерни природни зони и обекти, без специализиран статут;



Пейзажна характеристика на територията.

Европейската конвенция за пейзажа (Флоренция, 2000г.) дефинира понятието
„културен пейзаж‖ (ландшафт) като „пространство, възприемано от хората, чийто
характер е резултат от действието и взаимодействието на природни и/или човешки
фактори‖. Тя отчита, че пейзажът представлява съществена част от европейската и
национална идентичност и е фактор за формирането на местни традиции с важна
обществена роля в сферата на културата, екологията, околната среда и социалното
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развитие, благоприятен ресурс за стопанска дейност - елемент от качеството на живота на
хората.
Според специфичните цели на проекта за Общ устройствен план на община
Бойница (ОУПО), природното наследство на територията на общината трябва да се
оценява преди всичко от гледна точка на неговата пейзажна характеристика, свързана с
традиционната култура на ползване на земята, земеделските практики, съхраняващи
земята и опазващи генетичната и културна цялост на ценни видове пейзажи. В светлината
на Европейската конвенция, територията има няколко специфични характеристики, които
формират нейния имидж:


Равнино-хълмист

терен,

осеян

с

естествено

формирани

могилни

възвишения;


Полупланински релеф, прорязан от коритата на три реки и притоците им;



Дъбови и букови гори, малка част от тях с над 100годишна възраст;



Редки масиви от овощни градини, които трябва да съхранят своята

идентичност като специфичен пейзаж и като местни плодни сортове;


Терени за производство на зърнени храни, зеленчуци и промишлени

култури (слънчоглед, лавандула) – значителна част от земеползването на територията,
също част от нейния имидж.
Сумарното, наслагващото се във времето въздействие на природо-климатичните
условия и човешката дейност, са оформили облика на днешния ландшафт в общината.
Вековната човешка дейност не е променила съществено облика на първичния ландшафт в
територията и днес - по степен на антропогенно натоварване на територията, той се
причислява към категорията - „ландшафт на обработваеми и необработваеми земи със
слабо антропогенно натоварване”. Развитието на редица негативни за стопанската
дейност на човека и обитаването процеси, е традиционно избягвано.
Определени са следните типове ландшафт, отговарящи на общоприета нормативна
класификация и формиращи възприятието на територията :


Природни ландшафти – част от съхранената природна среда, формирана

изключително под въздействието на природогеографски фактори, без намесата, или с
минимална човешка намеса :
-

равнинен ландшафт;
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-

планински ландшафт;

-

скално-планински ландшафт;

-

крайводен (крайречен) ландшафт.



Антропогенни (културни) ландшафти – част от исторически съхранената

природна и антропогенна среда, формирана под въздействието на природогеографски
фактори и с човешка намеса, ненарушаваща основните теренни, биологични, растителни,
екологични параметри на природната среда :
-

исторически ландшафт – интеграцията на характерните антропогенни земни

образувания: ровове и насипи, археологически обекти и останки от тях и др. с околната
природна среда;
-

селскостопански (аграрен) ландшафт – резултат от интеграцията на

съвременни растениевъдни дейности, предимно по отношение на специфичните зърнени и
овощни култури с околната природна среда;
-

урбанистичен ландшафт – в селищните територии;

-

промишлен и др. антропогенни ландшафти – характерни зони извън

селищата, предимно в близки до тях територии;
-

специфични обекти са местните гробища, тук разположени в крайселищни

или извънселищни – близо до селата, терени. За разлика от гробищата в градски терени,
тези са естествено вписани в характеристиките на терена и прилежаща растителност и
превръщането им в гробищни паркове е целесъобразно и лесно постижимо.
Този органичен синтез от културно и природно наследство е ценна особеност на
ресурсите на територията, особеност, която може да има голямо значение за
интегрираното развитие на културния и еко-туризма – една от най-специфичните
особености на българския туристически продукт.
По отношение психологическата оценка на ландшафта на община Бойница, може
да се отбележи, че обликът му, определен от отвореността и просторността на ниския
хълмист терен, поражда чувство за жизнерадост и спокойствие, предизвикани от
контраста между равнинния релеф и прилежащите склонове на западна Стара планина, и
просторът на пейзажа, прорязан от обраслите плитки речни течения и потоци.
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По-голямата част от общината е заета от равнинно-хълмисти местности. Основен
фактор, способствал формообразуването на релефа и оказващ влияние на местния климат
е Гюринска река, пресичаща цялата община надлъж. В нея се вливат множество притоци –
както такива именувани „реки― - Бойнишка, Шишенска и Рабровска, така и периодично
пресъхващи ручеи и оттоци. Погледната на карта, територията е относително

водонаситена, пред вид че през нея преминават и реките Тополовец (Тополовска),
Мариуца (край северната граница на общината) и др., всяка с по няколко притока
(именувани дерета). Това предопределя и характерния котловинен релеф по протежение
на леглата им, на места твърде изрязан, стръмен и ерозирал.
В недалечното минало голямата част от територията е била заета от букови и
дъбови гори. Горите са били масово изсичани, както поради нуждите за дърводобива, така
и за осигуряване на пасища. Масово планирани залесителни мероприятия не са
провеждани.
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Терени на общината попадат в защитени зони по Директива за местообитанията на
европейската мрежа Натура 2000:


Защитена зона „Шишенци‖:

В предмета и целите за опазване на защитена зона „Шишенци‖ BG0000523 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.


Защитена зона „Раброво‖:

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 TilioAcerion 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 защитените зони не са посочени отделни консервационно значими растителни
видове. Предмет на опазване в зоните са следните консервационно значими животински
видове, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС: видра (Lutra lutra); голям
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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); 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).
Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на зоните заемат
около 1 % от територията им, а тресавищата, блатата, растителността по крайбрежието на
водоемите, мочурищата – около 10 %.
Няма защитени по ЗЗТ обекти.
Въпреки че на територията на общината не присъстват други защитени и
категоризирани природни обекти и представители на флората, полупланинските райони
предлагат забележителни панорами и характерни места, съчетаващи уюта на гъстите гори,
прохладата на горски ручеи и простора на откритите поляни. В последно време се
реактивира интересът към краткотрайни излети и туристически походи в такива
местности – предимно в западната и югозападна част на общината.
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 в суперструкция – на
Пецино кале и др., са обрасли и неразличими от далеч. Следите от някои от останалите
обекти са почти изравнени с терена и затрупани от шубраци. Всички елементи на
моделиран и застроен терен, които са опасвали укрепленията – пътища, земни тераси,
площадки и др., са нарушени, затрупани и потънали сред дървета и храсти. Извън
селищата

не

съществуват

обекти

на

недвижимото

наследство,

датирани

след

Средновековието.
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Не съществуват силно нарушаващи естествения терен съвременни намеси.
Промишлените и стопански обекти извън населените места са маломащабни и отдалечени
един от друг.
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 на границата между общините Бойница и Кула, пещерният манастир по
пътя за с. Раброво, останките от крепостта (Пецино кале), 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. Забележителностите в общината, след извършване на
дейности по социализация, биха могли да се интегрират в туристически пакети, които
включват обекти от региона и са свързани с движението на туристи по р. Дунав.
1.5.

Места на паметта:

Територията е наситена със спомени, легенди и предания, датиращи още от
времето на късната Античност и ранно Средновековие. По-конкретни и близки до
фактологията са предания, останали от времето на втората Българска държава, и по-късни.
Налице са дълги прекъсвания в историческите източници за района - както от редките
находки от Праистория до късната Античност, така и в етапите на късно Средновековие и
първите векове на османската власт, за да се възродят бита и традициите в късните ѝ
етапи, от когато са повечето топоними, произлезли отново от случки, или конкретни
личности.
Районът е слабо активен във времената на най-изявените народноосвободителни
борби по време на османското владичество. Както по-преди упоменато, повечето от
масовите бунтовни събития на територията са били инициирани чрез съседни въстания
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или войни на Османската империя с нейни противници. Местното население по-скоро е
страдало от последствията – причинявани от всички враждуващи страни, отколкото да се е
включвало активно в бойни и политически действия. Голяма част от наименованията в
района – на поселения, местности, кладенци, реки и ручеи и др., са свързани с конкретни
личности, проявили се по някакъв начин – вкл. със страданията си, в размирните времена.
Всъщност, прави впечатление, че местната топонимия е изградена основно върху
личностна идентификация, в по-малка степен – по природни и други знакови
характеристики (Лозята, Скални връх и т.н.) и в най-малка, но не и пренебрежима – по
предметна определеност (свързана с бита и заниманията в района – Ограде, Градище,
Пивницата, Шишинци и др.) В значителната си част, историята за произхода на тези
наименования е забравена; липсват писмени свидетелства, както и мемориални знаци по
свързаните с по-значими събития места. Средата около последните е неблагоустроена и
занемарена.
Селищата в общината са родни места на известни личности от недалечното минало
и настояще и места на произход на известни родове, по-горе упоменати. Указателни и
мемориални плочи за личности от по-ново време на се поставяни.
Трябва да се отбележи и връзката на местната топонимия, както и на някои
традиции в ограничени части от територията на общината и съседни, с влашкото
родословие на тамошното население. Тази специфична демографска характеристика на
района е спомената във връзка с форми на нематериалното и неосезаемо наследство на
общината. Тя трябва да се има пред вид при бъдещо изучаване на историческото развитие
на територията – произход и взаимовръзки на традиции и обичаи и др.
1.6.

Исторически пътища и 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
К4. Отклонението през гр. Кула свързва територията с единствения в района КПП 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 страни от
него. Състоянието на вътрешните пътища като цяло не е добро – въпреки че в последното
десетилетие главните им направления са рехабилитирани, което допълнително занижава
интереса към нея. Нивото на информационно-указателно осигуряване е незадоволитнелно,
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а на много места такова изобщо липсва. При това положение, в туристическите
справочници, схемите на национални и регионални културни маршрути и др.
промоционални източници, територията на общината е традиционно пренебрегвана и
оставена като бяло петно. Местните власти не успяват да благоустроят някои от найпопулярните излетни направления, ползвани и по настоящем от гости и местни
туристически групи. Подготвя се нов пакет документи за кандидатстване за целево
програмно финансиране.
Не са определяни приоритетни направления за туристически маршрути и
екопътеки. Според анализите в общинския план за развитие, най-големи са възможностите
за развитие на еко- и селски туризъм – краткотрайни и седмични почивки; планински
преходи, спелеотуризъм, фотосафарита и др. Историческите забележителности –
неколкоктратно вече споменавани в записката, 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.
Счита се, че територията може да се обвърже и с потоци на поклонническия туризъм от и
към Сърбия. Предимствата за туризма се съдържат в екологично чистата природа,
автентиката на селската обстановка – доколкото би следвало да е поддържана и
инфраструктурно обезпечена и гостоприемството на местното население.
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Като следствие от превратното историческо развитие и днешната неопознатост на
района, той остава в страни и от разпознаваемите национални и трансгранични културно-

туристически маршрути.
Като следствие на развитието на международните проекти „Дунавски лимес―
(Limes Romanus) и „Европейски културни маршрути в средното и долно течение на река
Дунав – По пътя на римските императори и по пътя на виното―, може да се очаква засилен
не само туристически, но и научно-познавателен интерес към почти изцяло непроучената
територия.

Общинската

администрация

трябва

да

инициира

първоетапни

популяризаторски дейности, които да привлекат вниманието на експерти-проучватели и
по-широка масова публика към потенциала на археологическото си наследство, от което
може да се очаква изява на недвижими следи и артефакти, хвърлящи нова светлина върху
продължителни исторически периоди с неизвестно за сега развитие.
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В графичната част на проекта са представени локализираните атрактивни
исторически обекти и възможни направления на съществували взаимовръзки между тях,
формиращи предложения за основен интегриран и тематични културно-туристически
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маршрути в територията.
2. Състояние на системите културно и природно наследство
2.1.Физическо състояние:
До тук в анализа е най-общо упоменато състоянието на културното наследство на
територията на общината. В табличните приложения, са отбелязани актуалните
характеристики на всички недвижими обекти в проектната територия. Състоянието им
дава възможност за обобщения по различни показатели. Археологическите обекти са
изцяло запуснати, и за никой конкретно отдавна не са полагани специални грижи.
Всъщност дейности по реставрация и консервация не са извършвани в територията.
Археологическите проучвания, освен по теренни обхождания, са извършвани и при
аварийни разкрития от иманяри, като има случаи на направа на изкопи по 2-3 м диаметър
и няколко метра в дълбочина, които са проучвани и в последствие засипвани.
Като цяло, може да се направи изводът, че археологическото наследство е в
незадоволително физическо състояние – пред вид обема на съхранена суперструкция,
нейната възраст и възрастта на свързващите разтвори и скрепителни елементи – на места.
Липсата на декоративни и архитектонични елементи – части от колони, корнизи, крепиди
и др., или по-скоро наличието на единични такива и то отдавна открити, е нехарактерно
обстоятелство и не може да се прецени дали е резултат на унищожаването им в миналото,
или на съвременни действия. От друга страна – фактът че почти всички археологически
останки са по настоящем затрупани след разрушаване, или от естествена ерозия, е
благоприятстващ съхранението им в запазилата ги с хилядолетия микросреда.
Останалите недвижими обекти – културни ценности, са няколкото обявени
жилищни сгради и православни църкви в селата. Състоянието на църквите е
незадоволително – всички те нямат видими конструктивни проблеми, но се нуждаят от
спешни ремонти поради паднали мазилки, изветряващи свързващи разтвори, течащи
покриви, овехтяване на дървени конструктивни и интериорни елемнти и т.н.
Не съществуват недвижими културни ценности от Праисторията със следсредновековна (вкл. ранно-османска) периодизация извън населените места – поради до
тук упоменати причини. В селищата и най-вече в махалите, са запазени стари къщи, като
най-старите са на около 120 години по думите на местни жители. Те са в излючително
лошо състояние и са самосрутващи се. Същото може да се каже и за единични стопански
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постройки – плевни, кошари и улично-дворищни елементи – порти, дувари, навеси и др.
Въпреки съзнанието на техните обитатели, че такива обекти са част от тяхното собствено
и общностно минали и че изпитват тъга от загубата им, те не виждат алтернатива за
съхранението им и пълноценната им интеграция в съвременни дейности и среда. Търсене
на имоти в района няма, но и без това потенциалният интерес би отбягвал терени с
подобни обекти, по обясними – най-вече финансови причини. Търсят се здрави сгради със
сравнително осъвременени планови решения, или празни имоти.
Инвентаризираните в музеите движими културни ценности – описани по-горе и в
таблиците, се съхраняват според изискванията за музейната среда. Няма как да се прецени
броят, видът и състоянието, както и ценността на множеството откриваеми в района
исторически артефакти. Някои са докладвани и проучени – като керамични останки и
монети без историческа и нумизматична стойност, за други се носят слухове че веднага са
били покрити – като части от статуи, мемориални плочи и др. Твърди се, че такива
артефакти продължават да се откриват из територията.
Състоянието на ландшафта най-общо може да се определи като слабо повлияно от
антропогенни намеси – както до тук упоменато, и незаплашен от предстоящи
инвестиционни инициативи. Не са толкова съществени ерозионните процеси, протичащи
предимно в стръмните участъци на планинските склонове, и най-вече в прорязаните от
реки и притоци (дерета) скали. Спорадичното повишаване на нивото на реките отмива
повърхностни почвени слоеве и руши скалните легла в по-ниските тераси, особено около
по-големите речни извивки, където терасите са наносни. Следствие ерозията, на места са
се образували много интересни теренни форми. Нарушени ландшафти са ограничено
представени при двете запуснати кариери, чиито терени са предвидени за рекултивация.
Читалищните сгради в общината като цяло са в добро и задоволително състояние,
но не са скоро осъвременени и ремонтирани, с изключение на читалището в с. Бойница.
Определено има нужда от повече утилизирани площи за практикуване на дейностите и
развитие и на други културни функции – въпреки, че в проведените анкети повечето от
читалищните дейци не отчитат тази необходимост, вероятно задоволявайки се с
настоящия обем и начини на провеждане и представяне на културните събития, и
отчитайки само моментния интерес към тях.
2.2.Степен на проученост:
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Очевидно, недвижимото наследство на територията на общината може да се
класифицира като изцяло непроучено. Ясно е, че не би могло да се очаква дори да се
локализират прецизно всички археологически останки, нито пък да се периодизират
достатъчно точно – пред вид постоянните разрушения, надстроявания и достроявания в
древността. Не са коордиринирани наличните данни в различни източници. Повечето
периодизации са правени по намерени предмети, най-често – монети, като не винаги
наличието им означава че са относими към градежите където са намерени – често близо до
тях, нито пък че съответно определеният период е най-изявен в историята на обекта и
мястото.
Наличните в РИМ Видин музейни единици не са класифицирани по научна
стойност и не всички са периодизирани и типологично определени. Състоянието им на
проученост към момента не дава пълноценна представа за бита и ползваните в района
технологии през релевантните исторически периоди. Съответно – не дава възможност за
обвързването на подобна информация със състоянието на недвижимостите от тези
периоди и разпространяваните и все още незабравени предания и легенди.
Съществуват отделни публикации и разработки за историческите корени на все
още съхранените традиции и елементи на бита на населението в района. Местните занаяти
отдавна не се практикуват и са обект на забрава. Не е открито нито едно писмено
свидетелство за тяхното разпространение, и за изявени представители на занятчийството,
което се е практикувало, свързано с тукашните бит и поминък – дърводелци, секачи,
тъкачи и др. На места е упоменато, че дори са канени строители (дюлгери) от по-далечни
места.
При това ниво на документалност, общото впечатление за развитието на
специфични обичаи, традиции, производства и т.н. – в изследваната територия е, че такива
липсват и като цяло проявленията на бита са част от характерните за по-широката
общност на северозападна България.
2.3.Степен на социализация и популяризация:
Пред вид така проведения до тук анализ, може да се направи поредното
заключение, че социализацията на формите на историческото наследство в съвременния
живот на общината и неговата популяризация са слаби, недостатъчни, и в някои
отношения – изобщо липсват.
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Никой от обектите на недвижимото наследство извън населените места не е
обезпечен с достъп и инфраструктура – с изключение на Пецино кале. Пред вид
физическото състояние и проученост на тези обекти, такива мерки по настоящем и в
близко бъдеще са всъщност ненужни и биха били неадекватни – без изграждане на
дългосрочна стратегия за проучване и интеграция на недвижимостите в съвременната
среда, и реалистични близкосрочни действия за експониране поне на най-популярните
археологически обекти. Информацията за тях се е появявала спорадично предимно в
научни и специализирани издания и форуми. Единствено калето (категоризирано като
римска крепост) е споменавано в туристически справочници.
Грижата за мемориалните знаци – подновяване, ремонт на липсващи и нарушени,
се реализира и с помощта на частни дарители.
В тази актуална обстановка, дейността на читалищата е изключително важна за
популяризацията на наследството в района. Те са практически единствената културна
институция в общината и с над вековни традиции. Прави впечатление, че дейността им се
активира в последните години, но изпитват крайна нужда от най-елементарни средства и
пособия за ежедневна работа, като добра снимачна техника, мощни компютри, копирна и
размножителна техника и др. Недостатъчни са площите, в които може да се организират
експозиции, мероприятия и да се складират и архивират експонати и документи. Участват
в организирането на традиционните празници и чествания, които форми на местен
фолклор и традиции са очевидно най-изявени и набиращи все по-голяма популярност.
2.4.

Взаимодействие на елементите на наследството в системата КН и с

останалите елементи на средата:
Елементите на недвижимото наследство – древни останки и обекти, надгробни и
др. изкуствено създадени могили (могилата до с. Шишенци), местата на паметта и
историческите пътеки, притежават традиционна обвързаност с природното наследство и
антропогенната историческа среда. Археологическите обекти са разположени в конкретно
моделирана за тях среда, която е била близка до естествените теренни форми и материали,
и растително обкръжение, поради естеството на бита и поминъка на тогавашните
обитатели и технологичните им възможности. Тази среда в случая на обектите в община
Бойница, е напълно невъзстановима. До тук локализираните са малки крепостни обекти
(вкл. укрепени селища), които не са разположени в широки равнинни местности и не са се
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разпростирали по билата на съседните хълмове. Останалите характерни и категоризирани
обекти – църковните сгради и единични стари жилищни и стопански сгради, са изолирани
от съвременната обстановка, която в някои периоди е търпяла циклично осъвременяване.


Действащите регулационни планове на селищата:

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 момента 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.
Кадастрални планове имат всички населени места в общината - Бойница,
Шишенци, Периловец, Бориловец, Каниц и Раброво, без с. Шипикова махала и с.
Градсковски колиби. 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 извънселщини терени.
Изработените след 40те години м.в. 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.


Картата на възстановена собственост (КВС) за територията не отразява

определените в декларационните документи граници археологически обекти. Някои от тях
сега попадат в по няколко частни имота и предстоящото им отразяване в изготвяните
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устройствени документи ще наложи промяна на собственост и земеползване в неизяснен
до момента обхват.


Прокарването на инфраструктурните трасета не е било предвиждано с

възможности за бъдещо захранване на отдалечените райони, наситени с природни и
недвижими културни ценности. За щастие, недостатъчно развитата инфраструктурна
мрежа в общината не е нарушила – поне по настоящите данни, при прокарване на основни
пътни трасета, терените с археологически ценности. Единични от тях попадат в
непосредствена близост до черни стопански пътища, или под нетрайни насаждения които
вероятно не са ги засегнали в дълбочина.


По начало, обекти за обществено обслужване извън населените места

липсват. Бъдещата социализация на обекти на наследството и тяхната среда ще наложи
изграждането на такива и съответно – инфраструктурното им обезпечаване.
Слабата – почти липсваща, проученост на терените на археологическите обекти и
недостатъчната проученост на обектите на движимото материално наследство, както и
кампанийните изяви на форми на нематериалното и неосезаемо наследство, не дават
възможност за пространствена и тематична интеграция на елементите на системата КН.
Интеграция на недвижимото наследство в туристически активности липсва, както към
момента не са пълноценно отразени такива възможности и в предвиждания на скорошни
дейности в общината.
3.

Основни проблеми и възможности за развитие на системата КН

Състоянието на система КН в община Бойница отразява отдавна и множество
насложени проблеми, за чието решаване не са вземани мерки десетилетия наред:


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;


Освен малкото теренни обхождания и аварийни намеси по локализираните

археологически обекти, цялостно проучване, респ. издирване, идентификация и
категоризация на обекти от други исторически периоди не е извършвано. Информация за
местна жилищна типология, строителни методи и характерна пространствена организация
на селищата липсва;
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Като следствие от предните – достатъчно целеви средства за изучаване,

разкриване и опазване на културните ценности в района не са били предвиждани с
десетилетия, дори и в най-благоприятните за работа в сферата отминали времена;


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., също
трупани с десетилетия;


Територията е поставена в относителна комуникационна изолация.

Повечето от навлизащите в територията второстепенни пътища са занемарени и
неподдържани с десетилетия 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 района и нежеланието на професионалисти

с всякаква квалификация да търсят реализация тук, задълбочава дезинтересирането от
страна на експертни среди;


Последните няколко обстоятелства са довели и до дезинтересирането и

пренебрегването на района и от страна туристически субекти – туристи, агенции и
институции;


Съществуват и редица предвидими рискове от постоянно или непостоянно

действащи заплахи от стихийни бедствия и човешки намеси – по-долу анализирани.
Днес - разбира се, популярната теория за неблагополучието в редица икономически
и обществени сфери у нас, е „липсата на пари―. За изостаналите райони на страната, това
също е в известна степен следствие от неправилно провеждани политики за развитие в
предходни периоди.
Следствие на до тук постигнатите изводи за общото състояние на културното
наследство на общината, може да систематизираме главните пречки за постигане на
близкосрочното му пълноценно опазване и адекватно развитие:


Незадоволително физическо състояние;



Липса на пространствена, комуникационна и тематична обвързаност на

елементите на системата КН и на системата с останалите функционални системи в
територията, респ. – незадоволителна или липса на социализация;
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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.
Основните и най-трудно преодолими проблеми на културното наследство в района,
са следствие непроучеността на територията и непълноценната оценка и на дори малкото
известни и събрани исторически останки. 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.
По-лесно преодолими са слабата популяризация на ценностите на територията. В
тази сфера, всяко едно усилие и изразходвани средства ще доведат до ефект. Разбира се, и
тук е нужна професионално изградена стратегия, за постигане на максимален ефект от
вложените усилия и разходвани средства.
Би следвало да се поощряват по всякакъв начин и подкрепят с наличните
възможности спорадично посещаващите района любители на местни традиции,
туристически групи и заинтригувани професионалисти, както и да се улесняват
административно желаещите да отсядат за по-дълго, или да закупуват и градят имоти в
ройона.
Други възможности за бързо привличане на интерес и ресурси, на базата на
наличния в момента общински личностен, експертен и институционален 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;
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Скорошно интегриране на част от лесно адпативните исторически ценности

в предните продукти и в туристически пакети на надобщинско ниво;


Създаване на местни музейни – етнографски, исторически, библиографски и

др. сбирки;


Грижи за някои от все още запазените от преди около век жилищни и

стопански постройки и улично-дворищни елементи в селищата;


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;


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.
4.

SWOT анализ - силни и слаби страни на системата КН, възможности за

развитие и заплахи за опазването й
Проведеният до тук анализ изяснява най-общо състоянието на културното
наследство на територията на община Бойница като притежаващо потенциал за изява,
представено изключително от археологически обекти, които са слабо проучени,
занемарени, но останките на повечето от тях са естествено защитени от напластяванията
на времето и с потенциал за бъдеща социализация. Благоприятно обстоятелство също така
е, че не са идентифицирани високи рискове от деструктивно влияние на природни и
антропогенни фактори и сериозни заплахи от случайни или непреднамерени вредни
намеси в субстанцията им. Някои подобни действия в близкото минало не са довели до
пълно изличаване на обекти – с малки изключения; такива случаи има по-скоро в
отдалечени исторически периоди – следствие на нарочни разрушения и последващо
използване на материали от старинни обекти.
4.1.

Силни страни:



Наличие на обекти с далечна историческа стратификация, което не е

характерно за всички общини в страната;


Наличие на предметни находки от бита, даващи възможност за датиране на

материалните следи и изграждане на представа за живота в древността;
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Изява на различни исторически периоди във формите на материалното

наследство;


Наличие на съхранени форми на нематериално наследство – традиции,

фолклор, местни обичаи и религиозни празници, спомени и предания, кухня и др., даващи
възможност за изграждане на представа за бита в съответните исторически периоди и за
обогатяване на съвременния бит;


Съчетание на потенциала на недвижимото наследство и силата на

общностната памет и местни традиции с живописната природа;


Наличие на близки до общината недвижими обекти от национална и

регионална значимост – Албутински манастир, потенциалът на гр. Видин и други;


Развита читалищна дейност с традиции и тенденции за обогатяване;



Локализацията в границите на общината на някои значими исторически

събития;


Селищата в общината са родни места на запомнени и почитани личности от

близката ни история;


Пространствена близост между елементите на историческото наследство и

видимост между част от тях;


Благоприятно

географско

разположение,

обозначено

от

природните

дадености, климата и близостта на транспортен коридор К4;


Липса на замърсяващи производства и мащабни строителни инициативи,

засягащи терените на археологическите обекти; екологично чиста среда;
4.2.

Слаби страни:



Територията - с така описания й потенциал, е слабо позната дори в

границите на общината и областта. Има се пред вид, че дори днешното местно население,
с произход и родови корени на място, слабо познава и не се интересува от историческите
обекти, а слабо познава и голяма част от прилежащите планински местности. Липсва
информационно-промоционална стратегия за популяризация на този потенциал;


Допълнително към предното допринася и относителната й откъснатост от

главни пътища. Загубили са значението си и са почти неизползваеми преките пътища в
посока север/североизток между по-големи селища в тези части на северозападна
България;
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Слаба проученост на територията. Липсва цялостна картина за наситеността

на територията и актуална информация за почти всички недвижими обекти;


Липса на адекватни условия за провеждане на археологически експедиции и

аварийно съхранение на място на находки – археологически бази, депа, или поне
пригодени пространства за временно ползване за посочените цели;


Сравнително малка застъпеност на недвижимо наследство от Праистория,

късно Средновековие, както и късните периоди на Следосвобождение и Съвремие.
Независимо че не са категоризирани, в селищата съществуват характерни обекти –
жилищни и стопански сгради, дворищни и улични елементи – характерна планировка,
дувари, порти, плевни и детайли, които са с исторически, познавателен и естетически
потенциал, и дори да не са под режим на юридическа защита, за тях трябва да се полагат
грижи за опазването и пълноценната им изява в средата;


Липса на изявен – мащабен, популярен, знаков и емблематичен недвижим

обект, който да служи за основен атрактив и популяризатор в територията;


Наличие на много малко архитектурно-строителни и декоративни детайли

сред археологическите находки, както и малко на брой разкрити антични монументални
елементи – плочи, надписи, статуи и др., дължащо се на честите разрушения и ползване на
такива елементи като вторичен строителен материал в древността;


Списъците на недвижимите ценности в различни институции са с драстично

разминаващи се данни и непълни данни, вкл. и за местополжението на обектите;


Липсва координация между ангажираните в сферата на опазване на КН

институции – НИНКН (МК), НИАМ при БАН, музеи, община и читалища и местни
изследователи. Наложителна е актуализация на базата данни за н.к.ц. и координация
между институциите;


Лошо състояние на обектите на недвижимото наследство – обектите от

Праистория, Античност и по-голямата част от средновековните са практически
неразличими на терен, а малка част от средновековните и от османски период са
интегрирани в съвременни дейности;


Липсва и общинска, и политика на регионално ниво за опазване и

интеграция поне на най-достъпната и изявена част от недвижимите обекти;
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Липсват близкосрочни намерения за продължаване на археологическите

проучвания в територията, както и за актуализация на наличната информация за до сега
локализираните;


Недостатъчна

популяризация

и

слаба

интеграция

на

формите

на

нематериално наследство в съвременни дейности;


Липса на адекватна материална среда за изява на елементите на движимото

и нематериално и неосезаемо наследство – пространства за изложение на местни находки,
етнографски сбирки, за фолклорни изяви и традиционни чествания;


Недостатъчно развитата инженерна инфраструктура в общината прави

проблематично обезпечаването на бъдещи проучвания и социализация на елементи на
наследството в по-отдалечените райони.
4.3.

Възможности:



Непълната проученост на територията дава възможност за съхранение на

все още неразкрити обекти, до настъпване на подходящ момент за интеграция на
дейностите по тяхното разкриване, проучване, съхранение и експониране;


Значителен потенциал за развитие на форми на алтернативен туризъм –

културен, еко-, селски, познавателен и т.н., в които дейности да се интегрират в бъдеще
обекти на недвижимото и форми на нематериалното наследство;


Възможности за включване на дейностите по предната точка в местни,

регионални и национални туристически и културни маршрути;


Възможности за интеграция на различните форми на наследството при

представянето му по време на традиционни чествания и популярни събития.
Необходимост от създаване на адекватна среда за подобни изяви - благоустрояване на
подходящи терени, осигуряване на закрити пространства, осигуряване на достъп и
обществено обслужване до по-отдалечени локализации;


Възможност и необходимост от създаване на местни културно-туристически

продукти;


Създаване на местни музейни – етнографски, исторически, библиографски и

др. сбирки;


Съхранение и социализация на някои от все още запазените от преди около

век жилищни и стопански постройки и улично-дворищни елементи в селищата.
ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
188

4.4.

Заплахи:



Недооценяване потенциала на наследството за съхранение на общностната

идентичност и самочуствие, за оживление и развитие на сфери от съвременния живот на
общината;


Недостатъчен експертен местен потенциал;



Недостатъчен

експертен

и

технически

потенциал

за

опазване

на

наследството и на регионално ниво;


Недостатъчен интерес към района и историята му от страна на централни

държавни институции;


Непълноценно взаимодействие с институцията и представители на

Българската Православна Църква;


Липса на средства;



Иманярство и спорадични и непланомерни човешки намеси (при стопански

и битови дейности);


Археологическите обекти не са локализирани в КВС. Днес, техни терени

попадат под стопански и запустели извънселищни частни имоти, или горски. Техните
граници не са точно определени, и в бъдеще това обстоятелство ще наложи промени в
начина на земеползване или собственост в непредвидим за сега обхват. Дълбочинните
прониквания на корени, вероятно са нанесли невъзвратими щети на археологическата
субстанция по тези места;


Постепенно изличаване на теренните следи от проучвани преди почти

половин век, или няколко десетилетия археологически обекти. Има информация, че дори
видими преди около десетилетие каменни градежи, днес са ерозирали и потънали в
земята, или разрушени и заличени от иманяри. Процесът тече и за все още малкото
различими такива;


Предното

важи

и за

непроучени

и

недостатъчно

проучени

вече

идентифицирани обекти, както и в последствие локализирани - без теренни разкрития;


Заплахи от

стихийни

природни бедствия (повърхностна ерозия и

спорадични поройни наводнения);


Забрава. Голяма част от историческата информацията – най-вече свързана

със събития от близката история, все още се разпространява устно. Липсват достатъчно
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специализирани кабинетни проучвания, които могат да бъдат извършвани освен от
музеите, и от университети, неправителствени и доброволни организации. Може
периодично да се извършва и каталогизира на местно ниво фотодокумениране на обекти и
събития и т.н.;


Естественият прираст на населението продължава да е отрицателен, респ. да

се увеличава средната възраст на населението и да липсва попълване на експертния състав
на институциите.
5. Анализ на рисковете и заплахите за наследството.
Археологическото наследство е органично интегрирано в прилежащата му
природна обстановка. Тези обекти са строени в удобни за защита места, където
субстанцията от естествени материали (камък) се изявява като логично продължение на
характерните теренни форми. Археологическите останки живописно допълват пейзажа.
Ето защо, оценката на рисковете и заплахите от природни фактори за това наследство е в
пряка връзка с въздействието им върху физическата среда в територията изобщо.
В предходна точка – касаеща природното наследство и културния ландшафт в
територията, както и в раздела за природната среда на Плана, е изяснено, че „състоянието
на ландшафта най-общо може да се определи като слабо повлияно от антропогенни
намеси, и незаплашен от предстоящи инвестиционни инициативи―. Територията не
предлага изявени съчетания на пейзажни форми, исторически моделирани под
антропогенни въздействия, както и не съществуват силно нарушаващи естествения
терен съвременни намеси. Развитието на редица негативни за стопанската дейност на
човека и обитаването процеси, е избягнато през последните десетилетия, поради
обясними причини за състоянието на икономиката и демографската обстановка в
цялата страна. Промишлените и стопански обекти извън населените места в общината
са

маломащабни

и

отдалечени

един

от

друг.

Недостатъчно

развитата

инфраструктурна мрежа не е нарушила – с малки изключения, при прокарване на основни
пътни трасета, терените с археологически ценности. В същото време обаче, понататъшна непланомерна и случайна човешка намеса, предизвикана от моментна
икономическа конюнктура, може да въздейства неблагоприятно върху специфичния и
живописен ландшафт, което се отразява и върху вписаните в него археологически
обекти. Една от целите на този План е именно да набележи мерки и направи препоръки за
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предотвратяване и на спорадични и недооценявани вредни намеси в природната и
историческа среда на територията.
Отделни обекти са подложени на предвидими рискове от постоянно или
непостоянно действащи заплахи от природни бедствия и човешки намеси. Освен
стихийните бедствия и иманярството – които са предвидими, но непостоянни и
непрогнозируеми рискове, това са:
а). рискове от природни фактори:
– повърхностна ерозия - основен причинител в случая са поройните наводнения,
които ускоряват повърхностната ерозия в зони с археологически ценности в
извънурбанизираните територии, и могат да доведат до: заличаване на следите на могилни
насипи; изравяне на повърхността на затрупани руини, вкл. и движими артефакти и
допълнителна дълбочинна деструкция на градивните материали; ускоряване на
деструкцията на налична суперструкция. В проблемната схема в графичната част на
проекта са отбелязани археологическите обекти, някои попадащи в близост до
потенциално ерозийни зони. Обектите са локализирани по средностръмни и незалесени
склонове. В зоните с археологически ценности не действат други – по-агресивни
природни фактори (свлачища и срутища, силен вятър и др.), освен евентуални поройни
наводнения, които да причиняват отмиване на земни маси. Според Териториалното
разпределение на свлачищата (по таблица на Националната програма за защита от
бедствия) общината попада в категорията на слабо застрашените от свлачища територии
(от 5-9 бр.) В ОУПО е направен анализ на местата с потенциална възможност от
възникване на свлачища и се прецизират мерки за предотвратяване или свеждане до
минимум на ерозионно-свлачищната опасност в района на общината. Това са две зони,
които не са в непосредствена близост до н.к.ц.
Защитата на н.к.ц. трябва да се реализира според Националния план за защита при
природни бедствия – част защита при наводнения, който регламентира методиката на:
анализ и оценка на риска; мерки за намаляване и предотвратяване на риска и мерки за
защита и възстановяване на щетите от наводненията. Методиката се базира на
изискванията и препоръките, посочени в Директива 60/2007/ЕО на парламента на Европа
и на СЕ от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от
наводнения (OBL 288). В тази методика са определени и конкретни отговорности на

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
191

министъра на културата, касаещи сферата на културното наследство като елемент на
цялостната застрашена среда, както и на областните управи и ръководствата, вкл.
кметовете

на

общини

по

отношение

цялостната

организация,

координация

и

провеждането на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците
от наводнения. Кметът на общината трябва да организира изработването и да внесе за
утвърждаване от общинския съвет на задължителна част от общинския план за защита при
бедствия, която да съдържа и мерки по отношение на културното наследство. Според
Националния план, районът не съдържа значителен потенциален риск от наводнения по
основните речни басейни и не попада в картата на заливните райони. Преценката е
направена въз основа на данни за потенциалните рискове от ерозия, огледи на място – на
терена и обектите, и местни източници - с приблизителна локализация, както и по
статистически данни за падналите валежи. Граници на рискови територии не са
определяни от Басейнова дирекция „Дунавски район― (МОСВ) или друга институция.
Данните са сведени и до нивото на Областния план за защита при бедствия на област
Видин.
Доколкото този риск не е съществен според Басейновата дирекция, на този етап,
най-практичните териториално-устройствени и инженерни мерки които могат да се
препоръчат са изграждане на система от дъждовни канализационни мрежи около
охранителните зони или по границите на имотите на археологическите ценности в
засегнатите извън урбанизирани територии, които мрежи да се включат към (пътната)
канализационната система в територията. Други мерки, които могат да допълнят
ефективността на предните са : изграждане на защитни огради и землени прагове;
дренажни пояси – особено около функциониращи обекти н.к.ц. от по-ново време, както и
задължителните мерки за наблюдение и превенция на инфраструктура от рискови фактори
и т.н. На територията на общината съществуват участъци със землени прагове (синори), за
които е преценено, че трябва да се поддържат във връзка с превенцията от тук
упоменатите рискове и по други – технологични и стопански причини. Проектите за тези
елементи на защитна система от повърхностна ерозия са обект на подробното
устройствено планиране и инвестиционно проектиране. Повечето от рисковите обекти са в
извънселищни територии. По отношение на н.к.ц. в населените места, може да се твърди,
че поддръжката на уличната мрежа и постоянният мониторинг са достатъчни за
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превенцията от рискове за тези обекти. В проекта за ОУПО са препоръчани също така и
ландшафтни: увеличаваме на площта на горите, запазване на синорите в земеделските
земи; и екологични мерки: главно рекултивация на нарушените терени - стари кариери,
изграждане на специализирани депа за строителни и биоразградими отпадъци и забрана за
използване на пестициди (които биха могли да повлияят и на крехка археологическа
субстанция).
Според оценката на екологичния статус на повърхностните води в територията,
направена в ЕО на проекта, с недобър и лош екологичен статус – съдържащи вредни
химически вещества (засоляване, метали и биогенни елементи), които могат да афектират
дълбочинно и върху археологическа субстанция, са повърхностни води в ограничени зони,
които са неконтактни с терени на н.к.ц. Към настоящият момент в общината няма
производства, които да замърсяват почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен,
никел, кадмий, хром) или нефтопродукти, поради което не са правени проучвания на
почвите в района за такъв тип замърсяване. Почвите в района не са замърсени с
пестициди, не са вкислени или засолени, а също не са и силно повлияни от ерозионни
процеси.
От хидрогеоложките фактори отношение към строителството, респ. към
строителната субстанция на археологическите обекти, тук имат плитко залягащите
грунтови води и наличието на няколко водоносни напорни хоризонта, като в това
отношение районът е по-беден на подпочвени води. В Старокватернерните отложения
нивата на подпочвените води са установени на дълбочина от 5 до 8 метра, а в сарматските
наслаги - на 15-20 метра. Водите са хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви, с относително
ниска минерализация и не са агресивни спрямо бетона и др. твърди (каменни) строителни
компоненти. Територията на община Бойница като цяло предлага благоприятни
хидрогеоложки условия за строителство, поради дълбоко залягане на статичните нива на
подпочвените води.
- от наводнения от речни разливи – според оценката на Басейновата дирекция, в
района няма широки и деструктивни – с различна вероятност речни разливи. По
отношение предпазването на археологическите обекти, обяснимо е, че тяхното
местоположение е било предвиждано удобно до (по възможност), но защитено от водите
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на реки и потоци още при изграждането им. Охранителните зони – определени с ОУПО,
на археологическите ценности са на по-висок терен от разливни водни тераси.
- не съществува опасност от наводнения и при аварии и неправилно управление на
хидротехнически съоръжения за обектите на наследството. Поначало в общината няма
развита мрежа от хидромелиоративни съоръжения. Има два сравнително големи
изкуствени водоема в южната част на територията ѝ: язовир Нишор и язовир Кула, чйто
северен бряг е всъщност общинската граница с Кула. Образували са се и няколко малки на
площ завирявания, разпръснати между селскостопанските терени. Всички водоеми са
далеч от терени на н.к.ц., а язовирите са разположени на по-високи терени от коритата на
отток на тези съоръжения. Общината периодично планира дейности по тяхната проверка и
укрепване.
В ОУПО са препоръчани редица допълнителни мерки по превенция на малко
вероятни преливания и изпускания на водоемите: рехабилитация на съоръженията към
тях; периодично почистване на речни корита и сухи дерета; експертиза на състоянието
съоръженията; прогнозиране на водните количества, включително прогнозната височина
на водния стълб; изграждане на система за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване на общината и населението; провеждане на кампании по информираност на
населението за действия при аварии и др.
б). рискове от антропогенни фактори:
- от иманярство и други преднамерени или случайни директни вредни човешки
действия (вандализъм, опожаряване, др.) – защитата на културните ценности се реализира
чрез система от мониторинг, своевременно оповестяване и реакция на сигналите за такива
действия – във връзка със законодателството на страната и спазване на обществения ред,
която система е част от общата стратегия за развитие на общината и част от плана за
защита при бедствия. Туризмът – както вече казано, тук почти не е развит и не
представлява заплаха при досег с надземните археологически останки – повечето от тях са
почти недостъпни, а при бъдещата му интензификация, той следва да е целесъобразно
програмиран и съобразен и с режимите на защита на н.к.ц. и другите референтни мерки и
препоръки в този план. При рязко увеличение на туристопотока и неконтролиран достъп
до обекти на наследството (след тяхната социализация) е вероятно физическото и
моралното им компрометиране.
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- от селскостопански дейности – в проведения до тук анализ и в оценката на
състоянието на н.к.ц. в сравнителната таблица са упоменати стопанските дейности, довели
до сега до нарушаване на целостта и потенциално застрашаващи средата на някои обекти,
локализирани в земеделски терени. Определените в с.п.н. режими осигуряват тяхната
бъдеща териториално-устройствената и физическа защита. Според Екологичната на плана,
ОУП на община Бойница е съобразен с предвидените цели за устойчива употреба на
пестициди в страната през следващите години. Ще се осигури недопускане замърсяването
на почви, подземни води, замърсяване на хранителни продукти и създаване на здравен
риск за населението в района.
- от промишлени, производствени и др. обществени дейности – не съществуват
такива, застрашаващи наследството в извънселищните територии. Същото е констатирано
и във връзка със състоянието на ландшафта, и по-преди упоменато при оценката на
средата на археологическото наследство. В ЕО е констатирано, че всички налични и
предвидени производства са незамърсяващи над допустимите нива въздуха и не съдържат
агресивни спрямо околната среда компоненти (химикали) – такива са основно
замърсителите от не особено натоварения трафик и от горивни процеси, за които е
предвиден контрол с цел допълнителното им ограничаване. До с. Шишенци са
разположени ВВ-кубове, съхраняващи продукти за растителна защита от складовете в
цялата община. Има условия за замърсяване на почвата и околната среда. Необходими са
мерки за трайно решаване на проблема, които не могат да се реализират със собствени
сили. Депото не представлява заплаха за н.к.ц. в територията.
- от стопански и битови дейности – в районите на селата не съществуват н.к.ц.
които да са заплашени от ежедневни и рутинни действия на населението, свързани с:
поддържане на бита и надомните стопанства – къщни работи, отглеждане на добитък,
семейна събитийност и др. В района на общината няма действащо сметище. Отпадъците
се извозват до сметище в община Кула.
- от обекти на пътната и инженерна инфраструктура и др. – няма нарушени от до
сега локализираните исторически обекти от изграждане на инфраструктурни елементи. За
обектите в плана са определени режими на устройствена защита, обезпечаващи
ненамесата на бъдещи инфраструктурни мероприятия в техните терени и охранителни
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зони. Въздушните електропроводи не представляват заплаха за физическото състояние на
н.к.ц.
- от инвестиционни намерения и устройствени дейности – основна заплаха са
намеренията на жителите на общината да обновяват и благоустрояват жилищната си
среда, в случаите когато тя съдържа елементи на традиционната архитектура и селищна
организация. В резултат на такива дейности – както разрушаване с цел ново строителство,
така и поради неподдръжка, са почти изличени много характерни жилищни и стопански
сгради и улично-дворищни елементи. Подобни все още съществуващи обекти не
притежават юридически статут на специализирана защита и са в недобро физическо
състояние и намесите в тях от страна на собствениците предстоят вероятно скоро. В
специфичните правила и нормативи за приложението на ОУПО са определени
превантивни мерки за тяхната защита. В ЕО на проекта са дефинирани основни и
спомагателни видове работи, които могат да афектират върху състоянието на околната
среда при някои стопански, строителни и инфраструктурни дейности, като в настоящия
раздел са описани тези от тях, касаещи н.к.ц. Спазването на специфичните правила и
нормативи осигурява защитата на ценностите в тези случаи. Като цяло – в ЕО е
констатирано, че предвид консервативния характер на ОУП на община Бойница, в
резултат от неговото прилагане не се очаква да настъпи значително засягане на територии.
Инвестиционните намерения, свързани с изграждане на производствени и обслужващи
обекти, са по-нататък анализирани – в директивите за развитие на системата КН в
контекста на насоките за развитие на плана. Предвид ранга на плана, не се предвиждат
терени и/или устройствени зони, в които да се ситуират предприятия и/или съоръжения
класифицирани с нисък или висок рисков потенциал. При подробното устройствено
планиране и на етап инвестиционно проектиране на обекти в производствените зони,
чиято дейност е свързана с производството, и/или употребата, и/или съхранението на
опасни химични вещества и при които има риск от възникване на авария, поради
наличието на опасни химични вещества, включени в Приложение № 3 към чл. 103 от
ЗООС, за същите ще се изисква съгласуване с компетентните органи. В случай на
идентифицирани рискове и класифициране на предприятие и/или съоръжение с нисък или
висок рисков потенциал, въз основа на идентифициране и моделиране на рисковете и
зоните на въздействие, до обектите на културното наследство (както и до други обекти,
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подлежащи на защита) е необходимо да се осигурят допълнителни безопасни разстояния –
в зависимост от тогава нормативно определените сервитути.
- от физическо разрушаване/саморазрушаване, следствие на занемара и/или
неадекватно отношение и ползване на обекти на наследството – освен на упоменатите в
предния параграф, трябва да се подчертае недоброто и аварийно състояние на част от
православните религиозни обекти в селищата. То е определено в сравнителната таблица,
където са упоменати и заличените теренни следи или субструкция на голяма част от
археологическите обекти извън населените места. В специфичните правила и нормативи
за приложение на ОУПО са направени препоръки за проучването и категоризирането на
тези обекти и са определени превантивни мерки за тяхната защита.
Изявени ресурси, синтез на ресурсите:

6.

Въпреки наличния културно-исторически потенциал на територията, проведеният
анализ показва, че няма значимо изявени единични обекти на недвижимото наследство на
територията на общината. Този потенциал е в латентно състояние и очаква адекватно
усвояване.
Като критерии за значимост на историческите недвижими обекти може да се
въведат следните показатели:
- достатъчен обем оригинални останки от оптималната дата на обекта, даващи
възможност да бъде разчетен като обхват, структура, вид и типологична принадлежност;
- наличие на елементи с висока познавателна стойност – движими и недвижими,
илюстриращи

типологичните

характеристики,

върхови

строителни,

декоративно-

художествени и др. забележителни изяви във визията на обекта;
- интактност на иманентните му качества (пълна, или висока степен на съхранение
на оригинала във всички аспекти на формообразуването, прилежаща среда и др. – оценени
към оптималната дата на обекта);
- добро физическо състояние;
- задоволителна степен на проученост, доказваща значимостта на обекта за
развитие на територия, район, зона - в съответния на оптималната дата исторически
период;
- интегративност – значимостта на обекта в някой исторически период предполага
неговата обвързаност с елементи от историческото развитие на зона, район, територия – с
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други единични или групови обекти, пътища и маршрути, които са част от непосредствено
изявената среда на обекти и са потенциал за бъдещото му обвързване в съвременна
туристическа, ландшафтна, паркова и др. система;
- адаптивност – задоволително ниво на достъпност, обезпеченост, за някои обекти –
функционалност, даващи възможност за непосредствено прилагане на най-необходимите
мерки за социализация и бъдеща интеграция в съвременни дейности;
- популярност – потенцалната културно-историческа значимост на обекта
предполага вече породен и нарастващ интерес към него – от страна на проучватели,
туристи, инвеститори и ползватели и т.н.
Тези критерии, с конкретна модификация, биха могли да бъдат приведени за
оценка и на останалите форми на историческото и природно наследство в изследваната
територия
Става ясно, че по-скоро са изявени малка част от елементите на нематериалното
наследство в общината – честването на някои традиционни празници и фолклорни прояви,
по-преди описани.
Природната среда също не съдържа обекти и зони, които да илюстрират върхова
значимост от екологичен, познавателен и рекреативен характер и да са атрактиви в поголяма степен от подобни в съседни общини. Както е по-горе констатирано – пейзажът се
характеризира с живописност, съхраненост, устойчивост, уникалност, разнообразие и
типичност, пораждащ чуство за жизнерадост и спокойствие, но без изключителни визии и
отделни забележителни обекти.
В тази обстановка, социализацията и развитието на културно-историческите и
природни ресурси трябва да се разглеждат в два аспекта: съхранение на интактните им
качества и изява на познавателния, респ. – екологичен, рекреационен и естетически
ресурс, и интеграция в съвременни дейности с цел повишаване на интереса към обектите и
създаване на печеливши индустрии при експлоатацията им, който ефект в реверсивна
реакция ще генерира средства за допълнителни дейности по опазване и социализация на
ценностите. Двата аспекта съдържат противоречащи си насоки на работа с ценностите –
от една страна свързани с рестриктивни мерки за тяхното опазване и съхранение, а от
друга – изискващи въвеждането на максимално високи съвременни туристически и др.
стандарти, предполагащи намеси в оригинална субстанция и среда.
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За целите на опазването на ценностите от различен характер и интеграцията им в
съвременни печеливши дейности, е необходимо те да получат конкурентен статут спрямо
такива в съседни близки територии, каквито обекти съществуват във всички околни
общини – кокурентноспособност както в исторически-познавателен, така и в търговски
аспекти. Възможностите за това са в обединяване и допълване на ресурните качества на
отделни селектирани обекти или групи от обекти. Селекцията може да бъде направена по
наличните към момента данни за значимост, очаквани разкрития и адаптивен потенциал,
който в повечето случаи тук трябва да означава по-скоро близост до изградена вече или
предвидена за изграждане инфраструктура. Въможните форми на синтез, илюстрирани и в
графична част, са:


Синтез на селектирани обекти на историческото и природно наследство в

извънселищните територии;


Синтез на селектирани обекти на историческото и природно наследство,

ифраструктурните мрежи, туристическите направления и формите на извънселищно
обществено обслужване – бензиностанции, малки търговски обекти, обекти за
настаняване и заведения за хранене, възможности за спорт и отдих и др.
6.1.

Необходимост от опазване на цялостни културни ландшафти:

Във връзка с изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, за изготвяне на становища на НИНКН по чл. 84, ал.
2 от ЗКН и изискванията на НИНКН да се проучи необходимостта от създаване на
устройствени предпоставки за опазване на цялостни културни ландшафти по
смисъла на чл. 47. т. 6 от ЗКН, може да се твърди, че такава необходимост не
съществува. Съгласно определението за културен ландшафт, дадено в тази точка от
закона – „съвкупност от пространствено обособени устойчиви културни напластявания,
резултат от взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи културната
идентичност на дадена територия―, такъв елемент от територията са могилните насипи:
селищни и надгробни, ритуални, знакови могили. Извън повърхностно откритите
предмети и аварийни проучвания след иманярски набези, почти всички могили не са
дълбочинно проучвани. Пред вид състоянието на останалата част от археологическото
наследство, не може да се приеме, че в този му вид – по настоящем почти заличено на
терен, то представлява интегрална част от културен пейзаж. Голяма част от могилите са
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също заличени, попадащи в гористи местности, или пък по ерозирали планински
скловнове – напр. в североизточната част на общината. Обикновено се възприемат
единични, или групи до три могилни насипа. Те са ниски – ако изобщо са различими от
далеч в естествените гънки на релефа, и не се наблюдават перспективи с наслагващи са
такива визии.
Някои от характерните пейзажи попадат в по-горе изброените вече защитени зони.
Други характерни следи от антропогенни намеси – от по-ново време, са повлияли
по-скоро негативно на пейзажа – като напр. разпръснатите и неподдържани масиви от
овошки, разпръснатите сравнително малки масиви от лозови насаждения и дребни
слънчогледови и лавандулови блокове.
В някои от живописните извивки на реките, както и по някои стръмни хълмисти
склонове се наблюдават протичащи повърхностни ерозийни процеси, които за момента не
са класифицирани като значителен риск.
Необходимост от изработване на План за опазване и управление (ПОУ)

6.2.

на изявени територии и обекти на недвижимото наследство на територията на
общината:
Във връзка с изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, за изготвяне на становища на НИНКН по чл. 84, ал.
2 от ЗКН и изискванията на НИНКН да бъде проучена необходимостта с ОУПО да се
определят територии и обекти, за които следва да се изработи ПОУ по чл. 78. и чл.
81. от ЗКН, на настоящият етап – след задълбочена преценка на състоянието на
целевите ресурси на територията на общината, може да се направи обективна
констатация, че такива обекти няма, или че не могат да бъдат идентифицирани при
настоящото им незадоволително състояние на проученост. Според критериите за
задължителност на тези планове в чл. 81. ал. 2 от ЗКН, на територията на общината няма
обекти от изброените в текста на алинеята видове. Във връзка с чл. 81. ал. 3 от закона,
„плановете могат да се изготвят и за други недвижими културни ценности по инициатива
и при възлагане и финансиране от техния собственик, ползвател или концесионер, или
общината, на чиято територия те се намират―. Към момента, такава инициатива не е
проявена от никой от изброените възможни възложители. Доколкото експертната оценка
при изработването на ОУПО трябва да изясни и бъдещите възможности за предприемане
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на такава инициатива, следва да се отбележат причините, поради които сега не може да се
направи обективна преценка за ценността на изявени недвижими ресурси на територията,
и насоките по които трябва да се оценят такива в последствие.
Причини, поради които на настоящият етап не може да се направи обективна
преценка за ценността на изявени недвижими ресурси на територията:


Недвижимото историческо наследство на територията на общината е

приоритетно представено от археологически обекти, датирани – с изключение на
праисторическата могила до с. Шишенци, от късна Античност (Рим) и Средновековие
(Византия и втора Българска държава). Всички те са – с относително изключение на
Пецино кале, непроучени, и идентифицирани предимно с теренни обхождания и аварийни
намеси, както и по писмени източници. Всички те – с фрагментарни изключения, не са
различими на терен, или са трудно различими само по повърхностни останки – след
разчистване на наноси и шубраци. Няма документирани данни от проучвания – чертежи,
заснемания, описания и т.н.;


Обектите по предната точка са малки укрепления, с хипотетична типология

(сигнални и пътни стражеви кули, викуси и др.), като има само частични данни – част от
тях са предания и иманярски разкази, за локализации в по-широк обхват, които не могат
да бъдат потвърдени без дълбочинни проучвания;


Обектите са сравнително равномерно дисперснати в територията на

общината и на настоящият етап на проученост, не може да се твърди, че е съществувала
агломерация, или концентрация на поселения;


Малкото движими находки не дават пълна представа за специфичен

характер на бита, или върхова изява на отделни обекти и територии в някои исторически
периоди;


Няма и тематично изявена историческа територия в рамките на общината;



Интерес – от страна на специализирани институции и от туристи, към

територията и нейния несоциализиран потенциал липсва. Липсва и ясна стратегия за
развитие на културния туризъм и необходимите скорошни мерки за това от страна
общината. Усилията по настоящем са насочени към други форми на туризъм и
активности, ползващи предимно ресурсите на нематериалното наследство.
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Всичко това прави обективно невъзможно да се определи изявен обект, група
обекти, или територия, с ценностни характеристики и интерес към тях, налагащи
управлението им със специализиран документ. Нецелесъобразно и неправилно е да се
търси такава алтернатива, при незадоволителното състояние на проученост и
неизяснен бъдещ интерес към територията.
Част от изискванията към ПОУ в чл. 81 от ЗКН се изпълняват и от ОУПО – по
отношение общата характеристика на териториите на недвижимите зенности в
общината, наличието на режими за тяхното опазване и специфични правила и
нормативи за намеси в охранните им зони. Териториално-устройствената защита с
ОУПО - по чл. 78 от ЗКН, ще се реализира посредством режимите за опазване на
ценностите и специфичните правила и нормативи към Плана. ОУПО прецизира
териториалния обхват на опазване на недвижимите културни ценности във връзка с
чл. 79 от закона.
6.3.

Номинации на обекти и територии за деклариране като недвижими

културни ценности:
Следствие направените проучвания, се установи наличието на недекларирани
недвижими обекти на територията на общината, за част от които има идентифицирани
материални следи, а други са обект на писмени и устни индикации, както и на
предположения по намирани движими елементи в приблизително локализирания им
обхват. Според разпоредбите на чл. 57. и чл. 58. на ЗКН, с настоящия ОУПО и в
предварителния му проект, са направени предложения за тяхната категоризация и
предварителни проучвания, описани в табличните приложения към настоящата
документация. В графичните приложения, тези обекти са отразени с техни граници и
охраннителни зони, съгласно чл. 79. ал. 4. от ЗКН – в случаите на доказано наличие на
субструкция, и за извънселищните територии, или са определени зони на археологическо
наблюдение, във връзка с чл. 147. ал. 4. от ЗКН и съгласно Наредба 1 от 2011г. на МК за
извършване на теренни археологически проучвания. Във връзка с чл. 146 от Закона,
трябва да се прекатегоризират всички археологически обекти на територията на общината,
с категория „национално значение―.
III.

ДИРЕКТИВИ

ЗА

РАЗВИТИЕ

НА

СИСТЕМА

КН,

СПОРЕД

НАЛИЧНИТЕ ИЗГОТВЕНИ И ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ
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Общият устройствен план на община Бойница (ОУПО) е нормативен документ,
изготвен съответно действащото в страната законодателство в сферата на устройственото
планиране – ЗУТ, Наредби 7 и 8 от приложенията към ЗУТ, ЗКН, ЗООС, ЗЗТ, ЗБР, ЗСПЗЗ
и др., с техните наредби и приложения. Съгласно чл. 16 от Наредба 8 от приложенията на
ЗУТ, ОУПО решава териториално-устройствените и пространствено-функционални
проблемите на общината; в този раздел – на специфични територии с изявено културно и
природно наследство, вкл. единични обекти с високо обществено, регионално и
национално значение.
ОУПО трябва да бъде разглеждан в контекста на изготвените и приети национални,
регионални и местни планове и програми за развитие:


Национална стратегия за регионална развитие на Република България

(НСРР) за периода 2012-2022г.;


Национална концепция за пространствена развитие на Република България

(НКПР) за периода 2013-2025г.;


Регионален план за развитие на Северозападен район на Република

България (РПР) за периода 2014-2020г.;


Стратегия за развитие на област Видин за периода (ОСР) 2014-2020г.;



Общински план за развитие на община Бойница за периода (ОПР) 2014-



Както и общинските и кметски средносрочни програми за развитие на

2020г.;
отделни обществени и икономически сектори – за развитие на туризма в общината,
културните календари на читалищата и др.
ОУПО и разделът за развитие на система КН трябва да бъдат разглеждани и в
широк диапазон от изготвени национални и международни харти, конвенции, стратегии и
проекти:


Стратегия за развитие на културния туризъм на Министерство на културата

на РБългария (2002);


Стратегически план за развитието на културния туризъм в България (МК на

РБългария, 2009г.);


Национална стратегия за екотуризъм (2003);



Концепция за туристическо райониране на България (НЦТР, 2014г.);
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Европейска културна конвенция (Париж, 1954г.);



Международна харта за консервация и реставрация на паметниците и

забележителните места (Венеция, 1964г.);


Конвенция относно мерките за забрана и предодвратяване на незаконния

внос, износ и прехвърляне правото на собственост на културни ценности (Париж, 1970г.);


Конвенция за Световното културно и природно наследство (1972);



Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (Гранада,



Конвенция за европейското археологическо наследство (Малта, 1991);



Международната Харта за културен туризъм на ICOMOS (Мексико, 1999);



Конвенцията за Европейския пейзаж (Флоренция, 2000);



и други, приложими норми от международната правна система в сферата,

1985);

ратифицирани в националното законодателство – част от които закони са по-горе
изброени.
Основните насоки на териториално развитие, залегнали в

1.

някои от цитираните документи:
1.1. Регионален план за развитие на Северозападен район:
Според изводите и обобщенията към териториално-устройствения анализ в РПР на
Северозападен район на планиране на РБългария, безспорна силна страна на района са
културно-историческите ценности. На опазването им трябва също така да се гледа като
на стимулатор на икономическия растеж.
Национална концепция за пространствено развитие на Република

1.2.
България:

Системата от шестте района на планиране в концепцията, най-непосредствено
осъществява европейските междурегионални връзки, а също така, укрепва чувството за
принадлежност към европейската култура и собствената европейска идентичност на
българските граждани. По брой културни ценности, най-изявени са ЮЗ и СЦР. Системата
на културните коридори в Югоизточна Европа включва преминаването на пет коридора
през районите на планиране на страната – Дунавски коридор, Диагоналният коридор (via
diagonalis/via militaris), Черноморски коридор via pontica, Западен трансбалкански
коридор, Източен трансбалкански коридор. През Северозападния район преминават:
културен маршрут via militaris, интегрираният маршрут „По пътя на римските императори
и по пътя на виното― и локалните в Дунавския културен ареал. Архитектурата на
тоталитарните режими на XX в. (по приета оценъчна методика), Европейските пътища на
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еврейското наследство и други регионални проекти, повишават потенциала на
територията. Реален стимул за развитие на културната и икономическата отвореност
на района и неговата идентичност са антична тракийска цивилизация; късноантичната и средновековна култура; късното Средновековие и Новото време,
специфичната традиционна локална селска и градска архитектура в Дунавския ареал;
уникалният урбанистичен профил на дунавските градове, със забележително развитие
през Античността и Новото време и с подчертаното му значение за страната в рамките на
модерната европейска култура. Поради слабата проученост, проектната територия е с
недооценен потенциал в стратегическите документи за национално и регионално
планиране. Остава встрани от програмните намерения и активности по културните
маршрути. За целите на настоящата разработка и възможностите за интеграция на
територията в регионални програмни пакети, трябва да се има пред вид тематичната
насоченост на Северното културно пространство (via militaris + Дунав), включващо теми,

които са с потенциал за развитие в общината: „Античност―, „Корени на европейската
идентичност. Траки―, „Българско Средновековие IX - XIV в.―, „Византия―, „Европа и
Османската империя XIV - XIX в.―, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи―, „XX
в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи―, „Християнско изкуство―, „Природни и
култови феномени― и др.
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1.3.

Национална стратегия за регионална развитие на Република България:

За развитие на системата КН, особено внимание трябва се обърне на интеграцията
на общината в дейностите по НСРР:


Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни,

социални и културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в районите:
- специфична цел 2: Подобряване на държавната и общинска културна
инфраструктура;
- специфична цел 3: Осигуряване на достъп до обекти за образователни, здравни,
социални и културни услуги в регионите.


Приоритет 2.2. Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите:

- специфична цел 1: Стимулиране на мобилността на работната сила за
ограничаване на миграционните процеси в районите.


Приоритет 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на

полицентричната мрежа от градове:
- специфична цел 3: Стимулиране ролята на малките градове в селските райони за
предоставяне на услуги и създаване на работни места.


Приоритет 4.3. Подобряване качеството на живот в селските райони:

- специфична цел 1: Насърчаване изграждането на местната инфраструктура,
обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазване на
културното и природно наследство;
- специфична цел 2: Насърчаване публично-частното партньорство за реализация
на стратегии за местно развитие.
1.4. Стратегия за развитие на област Видин:
Тези и други специфичните цели – касаещи развитието на останалите сектори от
района, са залегнали и при разработването на ОСР на област Видин. Визията на развитие
на област Видин за периода 2014-2020 г. я определя като „развиваща се област, целяща
постигане на среден икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено
качество на живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство‖.
Културно-историческият и природен потенциал на община Бойница е отново подценен в
ситуационния анализ и при дефинирането на приоритетните райони в ОСР.
1.5.

Общински план за развитие на община Бойница:
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Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната
стратегия за развитие. Непълноценното използване на богатия исторически и природен
потенциал е отчетено в анализа към Плана. Но в приоритетите на общинското
ръководство за текущия програмен период не е изведена специфична цел за опазване
и валоризиране на природното и културно наследство. Различните мерки са насочени
изключително към подобряване на съществуващата и създаване на нова туристическа
инфраструктура, свързана предимно с природните дадености и екологични предимства на
общината. Не е взето пред вид състоянието на недвижимите ценности на територията,
нито една от които не може да бъде интегрирана в маршрут или събитийност без
предварително проучване или допроучване и консервация. В ход са проекти за
подобряване на достъпа на населението до културно-просветни услуги чрез обновяване на
материалната база на читалищата и въвеждане на интегрирани информационни системи,
които залагат предимно на библиографския фонд и други форми на нематериалното
наследство в околността. Предстои разработване на концепция за развитието на общината
като туристически район за селски, културно – исторически и екотуризъм.
1.6.

Стратегически план за развитието на културния туризъм в България:

Стратегическият план за развитието на културния туризъм в България е разработен
през 2007-2009 г. съвместно от Министерство на културата на РБългария, екип от
италиански експерти на Регионалния клон в област Кампания на Националната асоциация
на строителите, Областната управа на област Кампания и Археологическата дирекция на
Помпей, и приет с постановление на Министерски съвет на 14 октомври 2009 г.
Практически представлява едновременно програмен и логистичен документ, в който е
каталогизирано 80% от известното археологическо наследство на страната, и съответните
териториално маркетингови проучвания. Изготвен е в контекста на насоките за усвояване
на стартиращите тогава оперативни програми на Европейския съюз. Предлага план за
инвестиции за укрепване и модернизиране на инфраструктурата като общ проект за
подобряване на туристическия продукт в страната. Съставна част на Плана е
стратегията за локалните системи. Тя трябва да допринесе за подчертаване на
идентичността,

специфичността

и

богатството

на

културните,

историческите,

археологическите и природни ресурси на България, да свърже ресурсите на една област в
обща рамка и да ги превърне във фактор за усилване на туристическата атрактивност и за
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икономическо развитие. В този смисъл страната е разделена на тематичен и териториален
принцип на 13 области, наречени LoCuS-и (Local Cultural System(s), всяка от тях
развиваща специфични културни ресурси. Интерес за община Бойница представляват
LoCuS 4 „По бреговете на Дунава―, LoCuS 5 „Каменно сърце― и LoCuS 13 „Вкаменената
гора―. LoCuS 4 е насочен към валоризация на Дунава като символ и свързваща ос в
система от разпръснати културни ресурси в района. Ефектът от прилагане на
системата от мерки е в привличане на туристически потоци, които в момента преминават
само транзит през територията. LoCuS 5 е концепция за привличане основно на
национални туристи. Допълването на местните културни ресурси и околна среда с повисоко ниво на туристически услуги и специфични мероприятия може да повиши
привлекателността на мястото не само за вътрешния туризъм, но и за
чуждестранните туристи от близки съседни дестинации. LoCuS 13 има значение
предимно за локалното туристическо търсене. Реализацията на едно специфично събитие
може да позволи незабавното валоризиране на атрактивните ресурси и увеличавайки
капацитета на предлаганите услуги.
1.7.

Концепция за туристическо райониране на България:

Концепцията за туристическо райониране на България е изработена през 2014 г. в
съответствие с изискванията на Закона за туризма от 2013 г. и е насочена към маркетинга
на дестинациите на регионално ниво и като основа за формирането на организации за
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управление на дестинациите (организации за управление на туристическите райони).
Според концепцията, община Бойница попада в територията на район „Дунав― с център
гр. Русе – един от деветте национални региона. Следствие на задълбочен маркетингов и
ресурсен анализ, са определени приоритетните насоки за развитието на видовете туризъм
във всеки регион, като се отчитат реалните възможности за взаимодействие между
ангажираните общини. За настоящия район това са: всички видове културен туризъм
(приоритетна насока), речен круизен туризъм, приключенски и екотуризъм, винен и
кулинарен

туризъм,

градски

развлекателен

и

шопинг

туризъм,

религиозен

и

поклоннически туризъм. Към документа са приложени анализите от изследванията и
програма за реализацията на концепцията.
Един от изводите, който може да се направи при наличието на множество
програмни документи – предимно на национално ниво, обвързващи общината в различни
насоки на развитие на интегрирани с наследството й дейности, е че трябва след
запознаване със съдържанието им да се направи реалистична преценка за
възможностите за подбор на мерки за постигане на специфичните цели на програми,
които най-пълно отговарят на нуждите на това наследство. Отправна точка трябва да
бъдат отговорно дефинираните проблеми, а не желанието за удовлетворяване на
конюнкурни намерения и изява на бързи, но фрагментарни резултати. Програмните
документи дават възможност за запознаване с подобни проблеми, или опит на съседни
общини и региони, и насоки за обединяване на усилията.
Стратегическите намерения за социализация на наследството и превръщането му в
пълноценно взаимодействаща функционална система в територията трябва да произтичат
от адекватната оценка на потенциала на всички форми на това наследство и
възможностите за тяхното взаимодействие – допълване, преодоляване на слабите
страни и изява на най-ценните му аспекти и отделни обекти.
2.

Други действащи устройствени и програмни документи, действащи в

обхвата на проектната територия:
Не са изготвяни други устройствени и програмни документи – на регионално и
общинско нива, касаещи опазването и развитието на система КН в проектната територия:
опорни схеми и планове, директивни планове, специализирани схеми и др., както и такива

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
209

касаещи обвързани със системата КН други функционални системи – екология, туризъм,
обществено обслужване и т.н.
Освен сравнително остарелите действащи планове за регулация на селищата – погоре коментирани, са изготвени и влезли в сила подробни устройствени планове,
определящи частични промени на регулация и преотреждане на функции в селищни
терени и промяна предназначението на земеделски земи за инвестиционни дейности.
Повечето са изработени и процедирани през последните 5-6 години. Те не засягат
контактни терени на недвижими исторически ценности. Развитието на дейностите в тях
трябва да се съобразява с режимите за опазването им и специфичните правила и
нормативи за прилагане на ОУПО. Няма такива, нарушаващи целостта на отделни обекти
или терени на археологическото наследство.
3.

Инвестиционни намерения:

Инвестиционните намерения на общината в средносрочен период са насочени
предимно към подобряване инфраструктурата на територията и благоустрояването на
селищата. Перспективите за развитие на туризма са обвързани почти изцяло с формите на
еко-, и познавателен туризъм. Частни – придимно младежки групи, проявяват интерес и
активност в територията през последните години. Развитието на някои форми на
историческото наследство, за каквито има заложени и програмни намерения, касаят
предимно читалищната дейност и интегрирани в нея елементи на движимото
(етнографско) и нематериално наследство. По отношение на недвижимото наследство, не
са налице намерения и концепции за социализация на идторически обекти в дългосрочен
период. Не са предвиждани и не се предвиждат мерки за подобряване на средата на обекти
или терени, улесняващи бъдещи археологически проучвания и експониране на останки. В
тази връзка – намеренията за бъдещи археологически проучвания са неясни и поскоро липсват в средносрочен период.
Частните инвестиционни намерения – извън свързаните с жилищно задоволяване и
битово благоустрояване, са насочени предимно към развитие на дребни предприятия от
преработвателната

промишленост

и

търговията.

Интересът

към

изграждане

на

фотоволтаични електроцентрали – по време на масовата кампания за изграждане на такива
до преди 5-6 години у нас, е довел до ограничени реализации (до с. Бойница) и вече не е
на дневен ред. В последните години се наблюдава интерес към слънчогледови и
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лавандулови насаждения – които биха се вписали удачно в пейзажната обстановка на
средата, и първичната преработка на продуктите. Най-знаковата досега инвестиция е тази
на китайската държавна компания „Тянджин агробизнес къмпани‖, която вложи 10 млн.
евро за арендоване на 2000 хаа земя край село Бойница. Към момента се обработват 1000
хаа, на които се отглежда царевица. Не е нает нито един местен работник, защото за
управлението на супермодерните машини се изисква висока квалификация, каквато
местните хора нямат. Интерес към развитие на туристическата инфраструктура – малки
хотели, къщи за гости, дребна търговия и т.н., в населените места, или в непосредствена
близост до тях, няма.
Не съществуват вредни производства – напр. свързани с вредни отпадъци и
налагащи разширяване на територията си върху близки терени на н.к.ц., които за в бъдеще
да създават заплахи за състоянието и опазването им. (Вредните последици от такива
дейности, както и от други антропогенни намеси, са до тук анализирани в материала). За
контактните на производствени обекти н.к.ц. са определени мерки за териториалноустройствената им защита.
4.

Директиви за развитие на системата КН в програмни документи и

дейности на общината:
Устройственото планиране е система от мерки с практически и правен характер,
имащи за цел да създадат балансираност и подреденост в пространственото развитие на
дадена територия. Териториално-устройственото планиране в страната се реализира на
принципа на рационално-функционално зониране на териториите. Функционалното
зониране е метод за превеждане на дефинираните идеи към законовите норми за
териториално развитие. Зонирането определя интегрални физически граници и диапазон
от допустими устройствени режими за големи групи от поземлени имоти, респ.
селектирани обекти, чиято конкретна функция и параметри е обект на устройствени
разработки на различни нива – концепции за пространствено развитие и общи и подробни
устройствени планове, директивни програми и планове за специфични подсистеми и
територии.
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4.1. Директиви за развитие на системата в управленски планове и програми:


Изграждане на структура на партньорство между публични власти, НСО и

частен сектор в областта на културния туризъм – местен съвет за културен туризъм,
споразумения между партньорите и др.;


Съставяне на модели за управление на ресурсите на територията;



Изграждане на система за мониторинг и оценка при приложение

дефинициите на ОУПО;


Предложение за местни данъци и такси за целесъобразно усвояване на

културно-туристическия продукт на територията;


Дефиниране на конкретни параметри за изграждане на необходимата

социално-образователна и културна инфраструктура;


Дефиниране на конкретните устройствени параметри за изграждане на

необходимата и туристическа и информационна инфраструктура;


Съставяне на програми за обучение/запознаване на местното население за

локалните природни и културни ценности и за участие в туристическия бизнес на
територията;


Проекти за център за информация и диалог в областта на културния

туризъм;


Насърчаване на местните жители, посетителите и гости на територията за

участие в дейности по опазване и популяризация на формите на историческото
наследство;


Създаване на единна информационна и указателна мрежа – физическа и

виртуална;


Взаимодействие със съседни общини, с които е наложително да се

реализират съвместни инициативи по популяризация на идентични проявления на
нематериалното и неосезаемо наследство – традиции, фалклор, местна кухня и др.
4.2. Директиви за развитие на устройствено-планировъчните документи на
различни нива:
Анализът на състоянието на системата и отразяването й в действащите на
територията устройствени и програмни стратегии и планове от различен характер
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определя следните насоки на тяхната актуализация или необходимостта от създаване на
нови такива:
 Пространствено развитие на система КН третира приоритетно извънселищните
територии в настоящия проектен обхват. Наличните устройствени документи за селищата
се нуждаят от актуализация (или създаване на такива - ПР), при което трябва да се
съобразят със специфични правила и нормативи към този план;
 Предвид непълнота и противоречията с някои режими на собственост и
земеползване, действащата КВС за територията на общината се нуждае от корекции, като
тези пропуски се коригират при изработването на нова Кадастрална карта с кадастрален
регистър;
 Предвижданията на ОУПО за системата КН е основание в Регионалните и
Общински планове за развитие да бъде отделено внимание на раздел „Опазване на
културното наследство‖, която дейност в момента е твърде фрагментарно засегната; поскоро се откриват анализи и констатации, а не конкретни мерки към систематаа, или
отделни дейности, не-пряко насочени към опазването и социализацията на културните
ценности;
 Програмните пакети към ОУПО са основание за изготвяне на конкретни
програми, планове на общинско, регионално и национално нива, за финансиране на
дейности по опазване и социализация на наследството на територията на общината.
4.3. Директиви за въздействие към останалите функционални системи на
територията:
Паралелно с прилагането на ОУПО и разработването на целево насочени
програмни пакети по различни мерки за финансиране на дейности, е целесъобразно да
бъде разработена система от стратегически подходи за реализация на приоритетни
дейности, засягащи територията, по отношение на нейните културно-исторически и
природни ресурси. Възможни са следните програмни пакети:
•

Програмен пакет „Археологически проучвания―. Практически продукти:

- археологическа карта на територията;
- генерален план за етапност на археологическите проучвания;
- система за логистика и осигуряване на теренни условия за археологическите
проучвания.
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•
-

Програмен пакет „Консервация―. Практически продукти:
генерален

план

за

консервационно-реставрационни

работи

(КРР)

на

археологически обекти;
- поетапна програма за „интегрирана консервация‖, определяща в конкретни
срокове пълната координация между археологически проучвания, консервационна
дейност и устройствена политика в територията;
- план-програма за идентификация на характерни зони, или групи от исторически
обекти – характерни стари жилищни и стопански сгради, съхранени автентични улични и
дворищни елементи – огради, портици, дувари, характерна планировка и др. и определяне
на съвместни между собствениците и общината мерки за опазването им.


Програмен пакет „Номинации―. Практически продукти:

- съставяне на досиета на изявени обекти, зони на недвижимото наследство и
форми на изява и движимото и нематериално наследство, с цел кандидатстване за
международно, национално целево и програмно финансиране;
- съставяне на досиета на изявени обекти, зони на недвижимото наследство и
форми на изява и движимото и нематериално наследство, за повишаване на техния статут
и ценностна категория и вписването им в национални и международни индикативни
листи. Такъв потенциал вероятно имат някои от все още непроучените археологически
обекти.


Програмен пакет „Пейзажи―. Практически продукти:

- съставяне на регионална ландшафтна схема в обхвата на защитените и
специфични територии в общината и съседни;
- съставяне на синтезна схема на селектирани исторически и природни обекти в
регионален обхват - защитените и специфични територии и обекти в общината и съседни;
- пакет от мерки за опазване и социализация на системата от типове пейзажи.


Програмен пакет „Устройствено планиране―. Практически продукти:

- изработване на правилници, или специфични правила и нормативи към
подробните устройствени планове (ПЗ) на селищата за опазване на зони, или групи от
исторически обекти – характерни стари жилищни и стопански сгради, съхранени
автентични улични и дворищни елементи – огради, портици, дувари, характерна
планировка и др. – във връзка с насоките в предната точка;
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- определяне на устройствени ограничители при намеси за благоустрояване на
защитени и специфични исторически и природни терени;
- изработване на ПУП – планове за регулация и застрояване, парцеларни планове,
за отреждане и преотреждане на функции и промяна на предназначението на земеделски и
горски земи във връзка със създаването на интегрални туристически продукти –
инфраструктурно обезпечаване на целеви терени, търговски обслужване и рекреация - в
съответствие юрисдикцията на приложимата нормативна уредба.


Програмен пакет „Туризъм―. Практически продукти:

- извън текущите дейности, заложените мерки и бъдещи намерения, е
препоръчително да се изготви етапна програма за непосредствено въвеждане и
стратегическо усвояване на културно-историческите ресурси в интегрални туристически
продукти;
- стратегия за равномерно натоварване на територията с обекти на обслужването –
при постигане на желаното активиране и развитие на формите на туризам;
- стратегия за интеграция на туристическите маршрути и активности в други
рекраативни и спортни дейности.
Част от тук дефинираните директиви – касаещи пространственото развитие на
защитени и характерни исторически зони и обекти, се реализират посредством
изготвените правила и нормативи за прилагане на ОУП на общината.
4.4. Нормиране развитието на системата КН:
Нормирането на развитието на системата КН се извършва според общата методика
за устройственото планиране на територията и спецификата на системата, в следните
етапи:
•

Определяне на общата устройствена структура на територията;

•

Определяне

на

териториите

без

необходимост

от

промяна

на

предназначението на земеползване;
•

Дефиниране на устройствените зони и режими за наложителна, допустима и

недопустима промяна предназначението на отделни терени;
•

Дефиниране на устройствени зони и режими за опазване на КН;

•

Дефиниране на устройствените зони и режими за защита на характерни

ландшафтни и др. специфични и специални терени и обекти;
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•

Дефиниране на устройствените зони и режими за необходимите за

интегралното развитие на система КН в територията съвременни дейности;
•

Изграждане на проектния площен баланс на територията;



Създаване на специфични правила и нормативи за опазване и развитие на

система КН при прилагането на ОУПО.
IV.

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА КН, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА

ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
Прогнозата за общото пространствено развитие на системата КН на община
Бойница е съобразена с прогнозите на Съвета на Европа (Prospective: Fonction du
patrimoine culturel dans une Europe en changement. Conseil de l’Europe, 2000 и др.),
цитираните по-горе документи, и директивите на UNESCO относно ролята на културното
наследство в информационното общество на ХХІ век за хармонизирането на процесите на
глобализация и евроинтеграция с потребностите на човека от идентичност и разнообразие.
Предложената по-долу методика на прогнозиране на дадената функционална
система е изведена в широк

контекст, като част от общата пространствена и

функционална структура на проектната територия. Прогнозата визира желания
средносрочен период 15-20 г. и е свързана с очакваната динамика на социалноикономическите процеси и процесите на евроинтеграция.
1. Аспекти на опазване и развитие:
Резултатите от проведеното до тук изследване дават основание културното
наследство да се разглежда като приоритетна система в дадената територия, която система
създава нови стимули за устойчивото й развитие. Пространственото развитие на системата
КН има следните основни аспекти:
•

Опазване на дефинираните традиционни ценности, съществуващи върху

територията, като неин характерен културно-исторически ресурс, на базата на
съществуващото законодателство и действащите за територията нормативни документи;
•

Включване на нови ценности с изявена териториална характеристика:

неидентифицирани до момента и непроучени обекти и терени, които разширяват
типологичния и териториален обхват на системата КН;
•

Стимулиране на пространственото развитие на функционалните системи,

интегрирани със системата КН - транспортна, социална, информационна, туристическа и
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др., позволяващи нейното ефективно използване, с положително въздействие за общото
териториално развитие.
2. Прогнозен сценарий:
Пространственото развитие на системата КН се базира на отделни прогнозни
аспекти, оценени като необходими за нейното оцеляване и предаване на следващите
поколения с оптимално съхранена автентичност. С реализацията на сценария, различните
прогнозни насоки трябва да бъдат изследвани в зависимост от общите условия за
пространствено развитие, зависими от:
-

темповете на социално-икономическото развитие;

-

темповете на бъдещи археологически разкрития;

-

формите на взаимодействие на функционалните системи в територията и

прироритетно на система КН, с по-високите – регионални, национални и наднационални
териториално-устройствени нива;
-

ефективността на очакваните законодателни промени в засегнатите области

и динамиката на процеса на евроинтеграция.
Тези условия в най-силна степен влияят върху равновесието между двете основни
начала в историческата среда: опазване и развитие (използване) на културно-историческия
ресурс. В зависимост от характера на общия социално-икономически контекст,
стратегическият акцент в политиката за пространствено развитие ще бъде различен - при
едни условия приоритетни ще бъдат целите на опазването, а при други – наред с тях ще
придобиват приоритет и насоките на ефективно използване на ресурса. Общото за всички
етапи е константната значимост на съхраняване ценността на културно-историческия
ресурс, като вътрешно присъща приоритетна цел на системата КН. На тази основа могат
да бъдат дефинирани следните ключови насоки в прогнозния сценарий за развитие на
системата КН:
2.1.

Опазване на системата КН с инструментите на интегрираната

консервация:
Прогнозното развитие на система КН се реализира под формата на цикличните
процеси издирване (разкриване, идентификация) – изучаване – оценка - защита –
интеграция на обектите и зоните на наследството. Цикличността на процесите и тяхната
интерпретация зависят от алтернативните прогнозни насоки, повлияни от местни
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субективни и външни обективни социално-икономически фактори. Идеалният модел на
развитие допуска изграждането на конкретен териториален модел, дефиниран от
целенасоченото и непрекъснато изследване на селектираните ресурси и конкретните цели
на разработката в средносрочния прогнозен период. Териториалният модел следва да се
разглежда в конкретен и общ устройствен аспект :


Конкретно

–

по

отношение

класификацията

на

значимостта

на

селектираните исторически ресурси и от тук – режимите за тяхното опазване и нормите за
използването им;


Общо – по отношение диапазона от допустими дейности и устройствени

режими на развитие на останалите, контактни функционални системи в територията.
Реализацията на интегрирана консервация ще се дефинира чрез координация и
взаимодействие на дейностите по: археологическо проучване, опазване и устройствено
планиране; управление на цикличността на процесите на издирване – изучаване – оценка защита – интеграция на обектите и зоните на наследството, които са в основата на
устойчивото развитие на система КН и превръщането й в стимул за развитието на
контактните функционални системи. Дефинираната обща структура на системата от
териториални режими в ОУПО ще регулира пространственото и функционално развитие неговата етапност и времеви континюитет, като постигането на интегритет на дейностите,
следва да се регламентира с други норми, част от които биха могли да се създадат в
пограмни документи:
-

концепция за опазване на културното наследство на територията на

общината и предложение за консервационна стратегия, включваща съвкупността от
изброените етапни дейности, тяхната етапност и очаквани резултати;
-

стратегия за археологически проучвания на територията – приложение на

Европейската конвенция за археологическото наследство (Малта, 1991);
-

и други, някои от тях по-горе упоменати в програмните пакети към

директивите за развитие на системата КН.
Може да се очаква, че на тази основа, бъдещите трансформации на системата КН
ще се осъществява в следните посоки:
-

разширяване на типологичния обхват на системата, за да бъдат обхванати

освен регистрираните, още и нови видове ценности, допълващи в съвкупност културно-
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историческия облик на общината: недвижими обекти, места на паметта, живи традиции,
специфичен бит, етнографски и фолклорни обекти, местни народни художествени
занаяти, традиционен културен календар, локални кухни, вина и др.;
-

разширяване на териториалния обхват на бъдещи подобни изследвания, при

равностойно третиране на всички културно-исторически обекти, в широкия контекст на
понятието КН, включително напр. културни пейзажи и културни маршрути, чието
значение през последните години непрекъснато нараства;
-

като следствие от горните две тенденции – дефиниране на други характерни

зони, с изявена специфика на наследство в тях, вкл. и като общопопулярни и нормативни
понятия;
-

номинации на обекти на наследството:

Предложениято за номинация на обекти и зони за вписване в националния научнодокументален архив, или в индикативната листа на България, респ. – за определянето на
категорията им и техния юридически статут на защита и съставяне досиета като културни
ценности, освен от оторизираните институции и специализирани органи, се извършва и в
следните алтернативи:
- издирване и изучаване на недвижими културни ценности, с изключение на
археологическите, се извършва от НИНКН, от научни организации, висши училища,
музеи, физически и юридически лица, съгласно чл. 57. ал. 1. от ЗКН;
- всяко физическо или юридическо лице може да прави предложение за
деклариране на недвижими обекти до Министерството на културата. Предложението може
да се прави и чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното
наследство – съгл. чл. 58, ал. 4 от ЗКН.
2.2. Реализиране на стимулиращото въздействие на системата КН върху
функционалните системи в общината и цялостното й териториално развитие:
При изготвяне на анализа на система КН е обърнато внимание на ролята на
наследството не само като ограничител, а като ресурс-стимулатор за пространственото
развитие на функционалните системи, а от там – за конкретното функционално зониране.
В предходни раздели на разработката е изследван синтезът между основните елементи на
функционалните системи КН, природна среда, социален сервиз и комуникационна
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инфраструктура и др. По-надолу е дефинирано взаимодействието на системата КН и с
останалите функционални системи на средата:
•

Въздействие върху секторна системата „Труд‖ – изява на традиционната

култура на ползване на земята; на традиционен поминък, на земеделски практики и др. –
като специфично културно наследство в широкия смисъл на понятието; възможностите за
ангажиране на човешки ресурс в предвидените дейности по опазване на наследството,
възможностите за използване на производствени сгради за традиционни производства,
стимулиране на съхранени народни художествени заняти и умения и др.;
•

Въздействие върху секторна системата „Обитаване‖ – отчитане на ценните

структурни качества (мащаб, интегриране в природната среда и др.) на съществуващите
селища; изява на терени, благоприятни за традиционни форми на обитаване; усвояване на
празни и извънселищни прилежащи терени, съобразено с идентичността на средата и
пейзажа; подчертаване на емоционалното въздействие върху обитателите и др.;
•

Въздействие върху природна среда и зелената система – изява на характерни

пейзажни качества на територията, в контекста на развитие на културен и екотуризъм,
обогатяване па пейзажа, с адекватното експониране на антропогенните теренни
образувания, чрез форми на рекултивация и екологична защита;
•

Въздействие върху функционална система обществено обслужване:

- въздействие върху подсистеми спорт и рекреация, туризъм – във връзка с
развитието на форми на туристическо обслужване, повлияно и от потенциалния
туристически интерес към наследството, практикуване на спортове и т.н.;
- взаимодействие с информационна система - предвиждане на специализирани
информационни центрове, развитие на съществуващите и в зони до обекти на наследство
и туризма, във връзка с културно-историческия и екологичния туристически потенциал на
територията; подобряване на функциите на мрежата от читалища; развитие на системата
за визуална комуникация (указателни табели, информационни знаци и др.) във връзка с
мрежата от културни маршрути и др.;
- взаимодействие с подсистема култура – създаване и перманентно обогатяване на
музейни сбирки, активиране на художествено-творчески дейности;
- взаимодействие с подсистема образование - необходимост от повишаване общите
познания на населението и експертните познания на заетите в сферата на устройство на
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територията, туризма и евроинтеграцията, предвид активирането на културния и други
форми на туризъм в проектната територията;
•

Въздействие върху комуникационно-транспортната система – отчитане на

приоритетното значение на основните пътни трасета, пресичащи територията; развитие на
системата от локални културни маршрути, осъществяващи връзките в системата КН;
отчитане на значението на прилежащите републикански и транснационални транспортни
и културни коридори; развитие на специфични локални комуникации (пешеходни и
колоездачни пътеки, трасета за езда и др.);
•

Стимули за развитие на интерпретационните системи на КН – мемориален

художествен

синтез,

предложения

за

туроператорски

пакети,

атракционни

и

образователни дейности и др.
Анализът на взаимодействие на функционалните системи на територията е
залегнал в дефинирането на правилата за перспективно й развитие и конкретизацията на
устройствени режими за най-активните зони, отразени в графичната част на разработката.
2.3.

Интеграция на проектната територия в регионално и национално

устройствени нива:
Прогнозата визира реализиране на една от функциите на Общия устройствен план да съдейства за взаимовръзката между различни устройствени нива в локален и
регионален аспект. Дефинираните в настоящата разработка изводи се базират на актуална
информация от национални, регионални и местни програмни документи. Методиката за
нейното създаване - определените общи устройствени режими са приложими при
разширяване на обхвата й при разработване на пространствени концепции за тази и други,
съседни територии, както и при изработването на Национална комплексна устройствена
схема. Устройствените режими са задължителни при изработването на устройствени
планове от по-ниско устройствено ниво – Подробни устройствени планове и техните
изменения за селищни и извъселщни територии. Директивите на ОУПО са основание за
актуализация на действащи планове и стратегии за развитие и за изработването на нови
такива.
Прогнозира се също интеграция на система КН в територията в системата на
регионално и национално наследство - в системата от тематични и териториални

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
221

взаимовръзки на Националната схема на културни маршрути и схемата на културните
маршрути на Югоизточна Европа (по-горе илюстрирани).
2.4. Реализиране на система от локални културни маршрути в територията:
Прогнозата визира интерпретация на културното наследство в цялостни културнотуристически пакети, включващи културна, туристическа, атракционна, транспортна и
информационна дейности, допълнени с привлекателни вторични продукти и дейности
(напр. фестивални атракции, търговия, кулинария, лов, риболов и др.). Такъв пакет е
културният маршрут, интегриращ духовни и икономически връзки, природни и културни
ценности, в цялостни културно-туристически системи. КН е в центъра на тази система,
третиран като завършен туристически продукт, с обновяваща се инфраструктура около
него, която го прави перманентно привлекателен. Културният маршрут е интегрално
понятие, дефиниращо единодействието на изявените обекти и теми на КН, природното
наследство, контактните видове инфраструктура и тяхното управление за постигане на
устойчивото развитие на форми на туризъм в дадена територия. Предвид наличието на
исторически взаимовръзки в него, самият той може да е вид КН. В конкретната
разработка, се визира идентификацията на съвременни туристически локални маршрути в
територията, насочени към посещение, запознаване с предимно археологически обекти
(след бъдещата им социализация) и ползващи различни форми на обслужване в този
процес. Изграждането на такива маршрути определя необходимите мерки, обекти и зони с
техните правила за устройствено развитие, за постигане целите на проекта.
2.5. Устройствена концепция:
В графичната част на плана е представена устройствената концепция за
териториално развитие, визуализираща териториалния модел на система КН. Моделът е
изграден приоритетно на базата на изследването и прогнозирането на система КН,
природното наследство и контактните функционални системи в територията, но предвид
значимостта им за определяне на общата й устройствена структура, може да се твърди, че
той дефинира насоките за цялостното й пространственото и функционалното развитие.
Моделът показва принципа на съхранение и социализация на характерния пейзаж и
интегрираното в него историческо наследство, с прогнозите за формиране на тематични и
обслужващи ядра в територията. Дефинирани са локални туристически маршрути,
създадени на принципа на кратковременно (еднодневно) посещение и обход, като тяхното
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степенуване визира и възможни алтернативи за избор. Преживяването е разнообразено
чрез: последователното наблюдение при подход към територията в нейната цялостна
пейзажна характеристика, постепенно откриване на отделните групи исторически и
природни обекти, пешеходен обход и пребиваване в зоните и обектите на наследството,
съчетано с краткотраен отдих, познание и атракции.
Концепцията за създаване на локални културни маршрути се базира на следната
методика:
дефиниране на основните и второстепенни комуникационни и туристически

-

подходи към територията на общината;
-

локализиране на атрактивните за видовете туризма зони и обекти;

-

локализиране на съществуващите и необходими ифрастукурни обекти и

терени: Спецификата на територията не предполага форми на туризъм, свързан с
дълготрайни посещения и развитие на голям обем хотелиерски и рекреационни услуги –
подобни дейности са потенциални извън обхвата на разработката, поради което не са
третирани в този проект, но трябва да се изследват в териториални разработки на други
устройствени нива. Главен изходен пункт за територията е с. Бойница. Предвид
надобщинското и териториално значение на зоните около Е79, както и рекреационните
зони в близост, но извън границите на общината, е предложена концентрация на
обслужващи обекти в няколко ядра около тях;
трасиране на комуникационните взаимовръзки между отделните обекти на

-

наследството и обслужващата инфаструктура;
степенуване на туристическите подходи по теми, атрактивност, сезонност,

натовареност.

3. Очаквани резултати от действието на ОУПО като инструмент за постигане
на устойчиво териториално развитие по отношение културното наследство на
територията на общината и взаимосвързани с него системи и дейности:


Адекватна изява, опазване и използване на културно-историческите ресурси

на територията на общината;


Ускорено реализиране на комплексен туристически продукт;



Икономическо оживление, стимулиране на малкия и средния бизнес, на

местните производства и занаяти, свързани с реализацията на туристическия продукт;
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Усъвършенстване на териториалното управление, развитие на мрежите на

партньорство за опазване и използване на ресурсите на територията;


Достъп до туристически пазари;



Подобряване на социално-икономическите условия на местното население,

повишаване на трудовата заетост;


Повишаване

образованието

на

населението

и

квалификацията

на

специалистите в сферата на КН и туризма;


Повишаване интереса към територията;



Интегриране на територията в регионалните и национални културно-

икономически пространства; стимулиране на евро-интеграционните процеси;


Мултипликационен ефект върху развитието на културния и екотуризма в

общината и съседни общини;


Мултипликационен ефект върху развитието на други икономически

сектори.
V.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.

Историческо развитие на територията – графично приложение.

2.

Коригирани, актуализирани и сборни документи, изготвени като част

от анализа на системата КН:
•

Приложение 2.1 - Списък от националния документален архив (н.д.а.) на

НИНКН, получен с писмо 0800-555/08.12.2015 г.;
•

Приложение 2.2 - Списък – справка от АКБ, предоставена от АИС на АКБ за

община Бойница с писмо изх.н. 743/27.09.2016 г. на директора на НАИМ-БАН;
•

Приложение 2.3 - Писмо на директора на РИМ Видин;

•

Приложение 2.4 - Писмо със списък с мемориални обекти от МО и Обл.

администрация Видин;


Приложение 2.5 - Сравнителна таблица на данните от различни източници

за обектите на недвижимото материално наследство на територията на общината, вкл.
места на паметта;
•

Приложение 2.6 - Коригиран и допълнен списък на н.к.ц., вкл. места на

паметта;
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•

Приложение 2.7 - Обобщаващ списък на обектите на движимото материално

наследство;
•

Приложение 2.8 - Обобщаващ списък на елементите и формите на

нематериално и неосезаемо наследство;
•

Приложение 2.9 – Културен календар на община Бойница за 2016 г.

Забележки:


По-пълна информация по отношение на ландшафта е изготвена в съответния

раздел на ОУПО. В настоящия са изследвани отделни форми, касаещи културните
пейзажи и интеграцията на природната среда с културното наследство. В текста са
изброени защитените и характерни природни зони и обекти;


Историческите пътища и маршрути са илюстрирани в графичните

приложения към тази част на раздела и в графичната част на проекта;


Списък на читалищата с описание да дейността им е представен в текста.

3.

Писмени източници, ползвани за извадки и цитати от тях.

4.

Списък на документите и източниците, генериращи информация за

система КН – актуалното й състояние, степен на социализация, мерки за опазване и
предстоящи намерения за развитието й, изготвени от и/или предоставени официално от
различни институции и др.
5.

Фотодокументация.

3.4. Устройствени зони и режими
В

контекста

на

направените

анализи

на

демографската

ситуация

и

социалноикономшческото развитие, подхода към предлагането на устройствени зони и
режими за устройство на територията е 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 гредна точка това са селищни територии с сласическа 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.
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С проекта за тези територии е установен режим за жилищна малкоетажна зона.
На 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
селското стопанство: складови бази, ремонтни работилници за селскотопанска техника и
др.под. Всички съществуващи животновъдни ферми получава същия режим и се запазват
териториално.
Териториите заети от съоръжения на тихническата 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 презвиждания на плана изцяло респектират териториите на защитените
зони по Натура 2000, както по отношеине на техните граници така и по отношение на
режемите за опазване. Марка и от десентилетия 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.
Устройствени зони и режими на урбанизираните територии
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И РЕЖИМИ БОЙНИЦА
Видове зони

Пл%

Кинт

Кк

Мин.
Озеленяване
%

ЖИЛИЩНИ

УСТРОЙСТВЕНИ

ЗОНИ
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Жм

Жилищна малкоетажна зона със 50%

1,2

10

40%

60%

1,8

10

30%

40-

1,0 -2,5

свободно или свързано парцеларно
застрояване,
УСТРОЙСТВЕНИ

ЗОНИ

за

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
Пп

Предимно производствена зона

20

80%
УСТРОЙСТВЕНИ

ЗОНИ

ЗА

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,

СПОРТ

И

АТРАКЦИИ
Оз

Озеленяване – паркове и градини

Тгп

Терени

за

гробищен

парк

–

до 2%
Цветна сигн

4

2

м /жител
Сп-а

Терени за Спорт и атракции – 6-8 20%

0,5

-

мин 20%

2

м /жител
Нарушени терени за рекултивация

100%
озеленяване

ДРУГИ ВИДОВЕ ТЕРЕНИ
Самостоятелни терени и обекти на ПУП след съгласуване с Цветна сигн.
НКЦ
Ти

Техническа инфраструктура

МК
Цветна сигн.
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3.5. Баланс на територията

ОБЩИНА БОЙНИЦА БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
УРБАНИЗИРАНИ
ТЕРИТОРИИ
Населени места

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

ПЛОЩ/ХА

%

612,58

3,59

промишленост
За друг вид производствен,
складов обект

УРБАНИЗИРАНИ
ТЕРИТОРИИ
Населени места

545,72

За химическата и каучуковата

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ

ПЛОЩ/ХА

%

612,58

3,59

545,72

Предимно производствена

0,7

48,35

зона

19,76

За животновъден комплекс

0,37

За животновъдна ферма

1,79

За стопански двор

26,53

Спортно игрище

8,26

Зона за спорт и рекреация

8,26

Гробищен парк

9,45

Гробищен парк

10,25

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕРИТОРИИ
Нива

12399,5
10793,1

72,61

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ТЕРИТОРИИ
Нива

12399,5
10793,1

Друг вид земеделска земя

70,86

Друг вид земеделска земя

70,86

Ливада, Пасище, Поляна

1076,56

Ливада, Пасище, Поляна

1076,56

Гори и храсти в земеделска
земя
Друг вид трайно насаждение
Изоставено трайно
насаждение
Зеленчукова градина

207,33

6,3

21,88
0,42

Гори и храсти в
земеделска земя

72,61

207,33

Друг вид трайно
насаждение
Изоставено трайно
насаждение
Зеленчукова градина

6,3

21,88
0,42
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Овощна градина

Овощна градина

5,34

Лозе

217,69

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

2857,99

16,74

5,34

Лозе

217,69

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

2857,99

Широколистна гора

25,48

Широколистна гора

25,48

Иглолистна гора

0,63

Иглолистна гора

0,63

Друг вид
дървопроизводителна гора

Друг вид

2766,65

дървопроизводителна гора

Друг вид

2766,65

Друг вид

недървопроизводителна

недървопроизводителна

0,91

горска площ

0,91

горска площ

Дере

63,54

Дере

63,54

Просека

0,78

Просека

0,78

ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
За електроенергийното
производство

25,86

0,15

хидромелиоративно

ТЕХНИЧЕСКА

25,86

ИНФРАСТРУКТУРА
Техническа

24,46

0,15

24,46

инфраструктура

За водностопанско,

За водностопанско,
хидромелиоративно

1,12

съоръжение

1,12

съоръжение

За съоръжение на водопровод

ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
За път от републиканската
пътна мрежа
За местен път

За съоръжение на

0,28

537,67

13,26
72,38

За селскостопански, горски,
ведомствен път

16,74

446,66

0,28

водопровод

3,15

ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

537,67

За път от републиканската

13,26

пътна мрежа
За местен път
За селскостопански,
горски, ведомствен път

3,15

72,38
446,66
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За друг поземлен имот за
движение и транспорт
За база за селскостопанска
или горскостопанска техника

За друг поземлен имот за

4,92

4,92

движение и транспорт
За база за селскостопанска
или горскостопанска

0,45

0,45

техника

ВОДНИ ОБЕКТИ

180,33

ВОДНИ ОБЕКТИ

180,33

Водно течение, река

123,17

Водно течение, река

123,17

Язовир

55,82

Язовир

55,82

Водоем

0,93

Водоем

0,93

За друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение

0,16

ДРУГИ ТЕРЕНИ

15,17

(сметище)
За друг вид обект за добив на
полезни изкопаеми
За кариера за суровини за
строителната керамика

За друг вид водно течение,

0,25

За извор на прясна вода

Депо за битови отпадъци

1,06

За извор на прясна вода

0,16

ДРУГИ ТЕРЕНИ

15,17

Депо за битови отпадъци

1,92

За друг вид обект за добив

0,7

0,7

на полезни изкопаеми
За кариера за суровини за

1,12

1,12

строителната керамика
За кариера за суровини за
строителството и

3,13

промишлеността

3,13

промишлеността

Мочурище

2,35

Мочурище

2,35

Пясъци

3,2

Пясъци

3,2

Сипей

2,38

Сипей

2,38

Ями

0,37

Ями

0,37

ОБЩО ПЛОЩ

0,09

1,92

(сметище)

За кариера за суровини за
строителството и

0,25

водна площ, съоръжение

0,09

1,06

17075,8

100,00 ОБЩО ПЛОЩ

17075,8

100,00

Баланс на територията по вид собственост
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ВИД СОБСТВЕНОСТ
Държавна публична

площ, ха
38,3

Държавна частна

2779,8

Обществени организации

4678,5

Общинска публична

682,7

Общинска частна

970,2

Религиознa

21,4

Стопанисвано от общината

966,7

Съсобственост

545,2

Частна

5590,3

Чуждестранна
Общо

356,4
17075,8
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4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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 артериии в Европа. Трансевропейски транспортен
коридор №4, Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава –Будапеща – Крайова –
Видин – София – Солун/Пловдив – Истанбул, който осъществява транспортна връзка
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 167.36 км2 плътността на РПМ възлиза на 0.1775 км/км2
близка до средната за страната 0.1766 км/км2.
За определяне на транспортното натоварване на път ІІІ-121 са изискни данни от
Централната лаборатория по пътища и мостове – град София. Данните са за 2015 година и
за преброителните постове, намиращи се на теритирията на общината. Натоварванията
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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.
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

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:
Общински пътища І категория:
VID1020 /ІІІ-121, Градец – пк. Раброво/ - Бойница - /ІІІ-121/. Дължина 13.100 км.
VID1021 /ІІІ-121, Градец – Периловец/ - Раброво – Каниц. Дължина 5.100 км.
Общински пътища ІІ категория:
VID2022 /ІІІ-121, Периловец – Шишенци/ - Бориловец – Шипикова махала. Дължина 3.800
км.
VID2023 /ІІІ-121/ Шишенци – Градсковски колиби. Дължина 4.500 км.
Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без осигурен
транспортен достъп. Плътността и е 0,1414 км/км2 при средна за страната 0.1614км/км2.
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.
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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/км2 при 0,338
км/км2 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.

4.2. Водоснабдяване и канализация
1. Водоснабдяване
Основен проблем във водоснабдяването на всички населени места 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%. 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.
Информация за подадената, полезноизползваната /инкасираната/ вода и загубите на
вода в населените места от Община Бойница за 2014г.:
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НАСЕЛЕНО
МЯСТО

Подадена

Инкасирана

Загуба

вода,

вода,

на вода,

хил.м3/год.

хил.м3/год.

%

Бойница

32,8

12,0

63,3

Раброво

35,9

13,9

61,3

Канец

0,6

0,2

62,3

Шишенци

1,3

0,5

65,4

Бориловец

1,5

0,8

49,1

Периловец

1,6

0,7

59,6

Шипикова

0

0

0

0

0

0

махала
Градсковски
колиби

Селата: Шипикова махала и Градсковски колиби са неводоснабдени. Същите са с
по – малко от 25 жители и са със затихващи функции.
1.1. Водоизточници
Списък

на

водоизточниците

в

Община

Бойница:
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No Наименование

Вид

Местоположение Дебит

по

л/с

ред

No и дата на

Срок

Наличие

разрешителното

до

на

за водоползване

учредена
СОЗ

1

Каптирани извори
ПС "Раброво"
- 4бр.

с.Раброво

5

11510704/10.10.2011 10.10.2021

Не

11510702/10.10.2011 10.10.2021
10510703/10.10.2011 10.10.2021
10510705/10.10.2011 10.10.2021
2

ПС
"Шишенци"

Дренажи - 2бр.

с.Шишенци

1,8

3

ПС
"Периловец"

Каптиран извор 1бр.

с.Периловец

1,5

4

ПС
"Бориловец"

Каптиран извор 1бр.

с.Бориловец

1,2

19.4.2026

Не

11510349/15.06.2009 15.6.2012

Не

0234/19.04.2001

100928/25.04.2005

25.4.2010

Не

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
236

Водоизточниците в Община Бойница 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 ана
водоснабдяване.
Дългогодишният мониторинг на водоизточниците не регистрира отклонения в
качествата на питейната вода по физикохимични и радиологични показателии.
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.

1.2. Външна водопроводна мрежа

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
237

По – голямата част от съществуващите външни водопроводи в Община Бойница са
реконструирани /подменени/ с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/ с диаметри
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―;


От

водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Канец.
нереконструираната

външна

водопроводна

мрежа,

приоритетни

за

реконструкция /подмяна/, поради най-висока аварийност са следните участъци:


Външен водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Канец – 1,7км ф125мм
АЦ тръби.

1.3. Вътрешна водопроводна мрежа
НАСЕЛЕНО МЯСТО

Водопроводна

Реконструира

Водопроводна

мрежа - общо,

на

мрежа за

км

водопроводна

реконструкция

мрежа, км

, км

Бойница

20,1

20,1

0

Раброво

13,4

13,4

0

Канец

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

47,5

35,7

11,8

БОЙНИЦА

Вътрешната водопроводна мрежа в населените места от община Бойница е
изпълнена с:
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- азбестоциментови /АЦ/ тръби – 11,8км /25%/;
- полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/-35,7км /75%/.
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 арамтури по водопроводната мрежа, монтирани са
нови пожарни хидранти. В с.Шишенци е подменена около 1/3 от вътрешната
водопроводна мрежа.
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.
От

нереконструираната

вътрешна

водопроводна

мрежа,

приоритетни

за

реконструкция /подмяна/, поради най-висока аварийност и значимост за водоснабдяването
са водопроводните мрежи на следните населени места:
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Вътрешна водопроводна мрежа с.Периловец – аварийност –
4,8 бр.аварии / км водопр. мрежа / година – 2,6км ф80 – ф150мм АЦ тръби.

1.4.Налични проекти в Община Бойница, засягащи водоснабдяването
Община Бойница не разполага с налични проекти в областта на водоснабдяването,
за които е необходимо финансиране.
1.5. Основни цели и задачи за развитие на водоснабдяването в населените
места от Община Бойница
Основни цели:


Подобряване жизнените условия на жителите, чрез подобряване качеството
на услугата „доставяне на вода за питейно – битови нужди на населението‖;



Намаляване загубите на вода и разходите за експлоатация и поддръжка на
водоснабдителните системи;



Намаляване броя на авариите по водопроводните мрежи, респективно на
разходите за отстраняване на аварии, възстановяване на разрушени пътни
настилки, ел. енергия;



Намаляване броя на прекъсванията във водоподаването на потребителите за
аварийно – ремонтни дейности;



Подобряване качеството на питейната вода, доставяна на потребителите;



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;
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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.

2. Канализация и пречистване на отпадъчните води
В населените места от 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 0,5км и диаметър ф300мм. 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.

2.1. Налични проекти в Община Бойница, засягащи канализацията и
пречистването на отпадъчните води
Община Бойница не разполага с налични проекти в областта на канализацията и
пречистването на отпадъчните води, за които е необходимо финансиране.
2.2. Основни цели и задачи за развитие на канализацията и пречистването на
отпадъчните води в населените места от Община Бойница.
Основни дългосрочни цели:


Подобряване жизнените условия на жителите, чрез предоставяне на
услугата „събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води‖;



Подобряване жизнената среда на населението и постигане на подобрена
екологична обстановка по отношение на общественото задраве, чрез
изграждането на ПСОВ;
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Подобряване на екологичното състояние на Община Бойница, чрез
изграждане на система за събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчните води;



Подобряване качеството на живот в Община Бойница, чрез осигуряване на
здравословна и екологична среда, и нарастване на инвестиционната
привлекателност на региона;



Подкрепа в постигането на ангажиментите към ЕС, поети от България в
сектор „Води‖.

Основни задачи:


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.

4.3. Електроснабдяване
Община Бойница се намира в Северозападна България и е една от съставните
общини на Област Видин, която се характеризира с трайно най-ниско равнище на
развитие, не само в страната, но и в ЕС. През следващите години може да се очаква
задълбочаване на неблагоприятните тенденции - обезлюдяване и застаряване на
населението главно заради намаляване броя на хората в трудоспособна възраст, което от
своя страна се дължи най-вече на трудова миграция . Този проблем ще се превърне в
сериозна пречка за икономическото развитие на общината.
Общината има 8 населени места на площ 187 км2 с общо население 1 320 жители
(04.02.2016).
Налага се изводът, че общината представлява слабо населена територия ( гъстота
7души/км2), в определени части с характер на обезлюдена територия. Населението е
концентрирано главно в селата Бойница, Периловец, Раброво и Шишенци.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОЙНИЦА
242

І. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Настоящата част е разработена въз основа на информация от ―ЧЕЗ
Разпределение България‖ АД и „ Електроенергиен системен оператор‖ ЕАД. Целта е да се
изяснят възможностите за електрозахранване в настоящия момент и в перспектива.
І.1.Съществуващо състояние
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 ЧЕЗРазпределение 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.
При изтеглянето на въздушните електропроводи са спазени сервитутните линии за
съответните напрежения съгласно Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №
16 ОТ 2004 Г. за сервитутите на енергийните обекти , (обн. - ДВ, БР. 12 ОТ 2014 Г.),изм.
и доп. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2015
г.), а именно:
1. В НАСЕЛЕНИ МЕСТА


ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД СН 20КV - 4 M, ПО 2 M ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ



ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ВН 110КV - 8 M, ПО 4 M ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ
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2. В ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА


ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД СН 20КV
-

ПРИ ЕДНОСТРАННО ОБСЛУЖВАНЕ - 6 M, ПО 3 M ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ

-

ПРИ

ДВУСТРАННО ОБСЛУЖВАНЕ

ЕЛЕКТРОПРОВОДА

- 7,5

M, В Т.Ч. СПРЯМО ОСТА НА

5 M ОТ СТРАНАТА, ИЗБРАНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ, И

2,5M ОТ ДРУГАТА СТРАНА


ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ВН 110КV - 6 M, ПО 3 M ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ

В селата Бойница и Раброво са изградени и работят две Фотоволтаични
електрически централи за производство на енергия от възобновяеми източници , а именно:


ФВЕЦ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОЙНИЦА С МОЩНОСТ 3,6 MW



ФВЕЦ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАБРОВО С МОЩНОСТ 0,5 MW

Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ
Разпределение България АД‖.
І.2.Перспективно развитие на електрификацията
Във връзка с икономическата обстановка в региона на застой и слаб ръст на
развитие на

селските райони, свързано с производство и съхранение на земеделска

продукция, не се очаква повишаване на потреблението на стопански абонати, тъй като има
налични мощности от освободените промишлени зони.
В селските райони, 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.
Община Бойница разполага с подходящи условия и интерес за използването на
водата, слънцето и вятъра за изграждане на инсталации и превръщането им в алтернативна
енергия както за бита, така и за бизнеса.
На територията на общината е установено, че има подходящи места с необходимата
степен на слънцегреене за изграждане на алтернативни енергийни източници фотоволтаични паркове.
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І.3. Изводи и проблеми
Електроразпределителната мрежа в областта 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.
През изминалите година потреблението

на ел.енергия

се е намалило и има

свободни мощности.
І.4.Препоръки
Периферността, изолацията и обезлюдяването са основен проблем на малките
населени места от общината. Чрез инструментите на регионалната политика да се търсят
начини за използване на подходящите географски условия за насърчаване използването
на енергията от възобновяеми източници и биогорива.
За да се подобри енергийната инфраструктура на общината трябва да се обърне
внимание на
развитието

и

рехабилитацията

на

съществуващата

електропреносна

и

ел.

разпределителна мрежа.
ІІ. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Настоящата част е разработена въз основа на информация от мобилните оператори„МОБИЛТЕЛ‖, „ ТЕЛЕНОР‖ и „ВИВАКОМ‖.
ІІ.1.Съществуващо състояние
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
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„ МОБИЛТЕЛ‖ поради това , че в с. Бойница е изградено предавателно съоръжение на
фирмата. В цялата община Бойница има достъп до интернет от различни доставчици.
ІІ.2.Перспективно развитие на телекомуникациите
Има проблем с качеството и скоростта на връзка с глобалната мрежа в малките
населени места. Това налага изграждане на широколентов и високоскоростен достъп до
Интернет в цялата община
ІІ.3. Изводи и проблеми
Телекомуникационната мрежа в областта е добре развита и може да поеме на поголеми натоварвания.
ІІ.4.Препоръки
Да

се

реализира

идеята

за

свързване

в

пръстен

на

националните

телекомуникационни мрежи в граничните райони на България, 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.
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