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А) АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

I. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Община Ново село е разположена по поречието на река Дунав. На запад и юг 

граничи с община Брегово, а на изток – с община Видин. Общината се състои от пет 

населени места – с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово, 

отстоящи едно от друго от 5 до 7 км. По данни от края на 2012 наброява население от 2 

831 жители.Обхваща площ от 111 кв. км. което представлява около 3,61% от площта на 

област Видин.  Център на общината е с. Ново село. Три от селата се намират на брега 

на р. Дунав – с. Ново село, с. Флорентин и с. Ясен. Транспортните връзки между 

населените места се осъществяват от шосеен транспорт, като основният път е шосе 

III122 свързващ гр.Видин с гр. Брегово през с. Ново село. Общинският център отстои 

на 25 км от Видин, на 17 км от Брегово, на 6 км от Флорентин, на 8 км от Гъмзово и на 

15 км. от границата с Република Сърбия. Пътните връзки са тип „трети и четвърти клас 

пътища” и са в недобро физическо състояние с почти 30 годишна давност.  На места 

асфалтовото покритие е силно амортизирано, и като правило се поддържа чрез 

временни локални кърпежи. Състоянието на шосейните връзки е сериозна пречка пред 

потенциалните инвеститори и развитието на бизнеса като цяло, тъй като 

придвижването на стоки и суровини се извършва доста бавно, с риск за техниката и 

водачите осъществяващи превозите на готова продукция, суровини, материали и др. 

За разлика от миналото водният транспорт не е налице.   

Съобщителните връзки са сравнително добре изградени, но проблем си остава 

качеството на телефонните и съобщителните услуги. И петте населени места са 

покрити от трите основни мобилни оператори, но някои от зоните извън тях са все още 

без покритие. Този факт, макар и твърде ограничено, оказва своето влияние върху 

потенциалните инвеститори на територията на общината. 

Петте села са водоснабдени и електрифицирани. През последните години е 

извършена цялостната подмяна на водопроводната мрежа в четири от тях, като за с. 

Винарово предстои.Техническата инфраструктура на общината като цяло е на 

задоволително ниво по критериите на българските села. 

 

II.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

Географското положение на общината обуславя умерено – континентален 

климат със сравнително студена зима и горещо лято. Релефът е хълмист.Надморската 
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височина на населените места варира в диапазона от 33 до 152 м. Наличните водни 

ресурси са формирани от повърхности и подземни води. Селата Винарово и 

Неговановци се захранват от магистралния водопровод на гр. Видин, докато останалите 

от собствени водоизточници 

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

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

от национален или регионален интерес. С решение от м. януари 2013 г. на МОСВ 

местността „Находище на Ружевидна поветица“ в землището на село Ново село. е 

обявена за защитена зона с цел опазване на растителен вид Ружевидна поветица и 

неговото местообитание. 

III. ДЕМОГРАФИЯ 

Населението на община Ново село в края на 2012 г. представлява 2,92% от 

населението на област Видин. 

Съществуващите през последните години неблагоприятни тенденции в 

демографскотосъстояние на областта са характерни и за община Ново село - ежегодно 

намаляване на населението, застаряване и влошаване навъзрастовата му структура, 

намаление на раждаемостта и увеличение на смъртността,както и задълбочаващата се 

депопулация, 

В периода от 2004 год. до 2012 год. населението е намаляло с 1014 човека 

или 26,37%, като от 3845 души през 2004г. възлиза на2831 души през 2012г. 

Отчетената трайна тенденция на намаляването муе резултат както на естественото му 

движение, така и на развилите се през последното десетилетие миграционни процеси и 

неблагоприятна икономическата обстановка. 

 

Таблица 1: Население към 31.12.2012  в община Ново село по местоживеене и пол 

    

Година        Общо    (Брой) 

   всичко    мъже     жени 

2012 2831 1360 1471 

2011 2908 1384 1524 

2010 3332 1576 1756 

2009 3381 1604 1777 

2008 3485 1658 1827 

2007 3588 1709 1879 

2006 3604 1725 1879 

2005 3733 1773 1960 

2004 3845 1831 2014 
                                    Източник: ТБС Видин 
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Графика 1: Съотношение между мъже и жени в община Ново село 
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Източник: ТБС Видин 

 

Независимо от трайната тенденция на намаляване на броя на населението през 

периода от 2004-2012 г. съотношението между мъжете и жените приблизително се 

запазва, като при мъжете възлиза през 2004 г. на 47,62%  и 48,04% през 20012 

г.,аспрямо жените – 52,38% и 51,96%, съответно. 

 

Графика 2: Естествено движение на населението в община Ново село по години и 

пол(родени) 
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Графика 3: Естествено движение на населението в община Ново село по години и 

пол(починали) 
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Източник: ТБС Видин 

 

Графика 4: Естествено движение на населението в община Ново село по години и 

пол(прираст) 
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Източник: ТБС Видин 

 

Данните за естественото движение на населението за периода 2007-2012 г. 

показват трайна отрицателна тенденция на процеса  на естественото възпроизводство.  
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Графика 5: Механичен прираст в община Ново село 

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

мъже

жени

 
Източник: ТБС Видин 

 

Както при естественото така и при механичното движение на населението, за 

периода 2007-2012 г. е налице намаляваща тенденция на механичния прираст. 

Независимо от това община Ново село е една от малкото общини във Видинска област 

при която през 2010 и 2011 г. е налице, макар и символично,положителен прираст. 

 

Графика 6: Населени под, във и над трудоспособна възраст по пол за периода 

2010-2012 г. 
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Източник: ТБС Видин 

Като цяло през периода 2004 - 2012 г. се наблюдават съществени изменения и във 

възрастовата структура на населението, свързани с неблагоприятните тенденции в 

развитието на демографските процеси. Задълбочава се процеса на остаряване на 

населението, дължащ се на непрекъснато намаляване на относителният дял на лицата до 

14 години и увеличаване делът на населението над 60-годишна възраст. Тази тенденция се 

запазва и за периода 2010-2012 г., като броят на мъжете в трудоспособна възраст през 2010 

г. е с около 23% по-голям от този на жените, а през 2011 г. и 2012 г. с 32% и 35%, съответно. 

При населението в нетрудоспособна възраст тенденцията е обратна. Броят на жените 
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средно за периода е с около 35%-36% е по-голям от този намъжете. 

 

Графика 7: Населени под, във и над трудоспособна възраст по пол за периода 

2010-2012 г.(%) 
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Източник: ТБС Видин 

През периода 2010-2012 г. тенденцията на съотношението на населението в 

относителни единици под, във и над трудоспособна възраст спрямо общия брой население 

за съответната година при  лицата под трудоспособна възраст се запазва.  Населението в 

трудоспособна възраст намалява с около 2,5% за периода, докато на това на над 

трудоспособна възраст нараства  с около 2,5%, съответно.  

 

Фиг. 1: Степен на завършено образование към 01.02.2011 г. 
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Източник: НСИ 

 

По образователен ценз около ¾ от населението в община Ново село е с основно и 

средно образование - 40% и 36%, съответно.За Видинска област същите показатели 

възлизат на 27,55% и 45,4%. Относителният дял на висшистите в общината е едва около 

8%, докато този за областта е - 11,86%. Броят на придобилите начално образование е 

съответно 11% и 6%, а този на незавършилите го и на тези които никога не са посещавали 

училище са идентични – 4% и 1% съответно. 
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Таблица 2: Население в община Ново село на 15 и повече години по икономическа 

активност към 01.02.2011 година 

          (Брой) 

Община 

Населени места 
Общо 

Икономически активни 

Икономически 

неактивни общо заети безработни 

НОВО СЕЛО 2723 863 593 270 1860 

с.Винарово 721 215 149 66 506 

с.Неговановци 542 169 130 39 373 

с.Ново село 883 319 203 116 564 

с.Флорентин 326 112 80 32 214 

с.Ясен 251 48 31 17 203 
Източник: НСИ 

 

Графика 8: Население в община Ново село на 15 и повече години по икономическа 

активност към 01.02.2011 година 
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Източник: НСИ 

 

Данните за икономическата активност на населението на 15 и повече години сочат, 

че делът на икономически неактивното население в различните населени места се движи в 

диапазона от около 65% за с.Ново село, като достига около 80% за с. Ясен. Относителният 

брой безработни е най-голям в с. Ново село като се движи в границите на около 15% и най-

нисък в с. Неговановци и с. Ясен – около 4%-5%. 

 

Извод: 

Изнесените данни потвърждават наличната негативна тенденция в развитието на 

демографските процеси в община Ново село. Ежегодното намаляване на населението, 

застаряване и влошаване навъзрастовата му структура, намалението на раждаемостта 

и увеличение на смъртността,както и задълбочаващата се депопулация, са характерна 

черта като цяло за цялата страна.Община Ново село не прави изключение от тази 

статистика. 

Независимо от полаганите усилия от страна на общинското ръководство се налага 

през новият програмен период приоритетно да се предприемат съответните действия с 
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цел намаляване на високия дял на икономически неактивното или без работа възлизащо 

на около 80% от населението още повече, че над 50% от него са с основно и начално 

образование или дори и без никакво такова. 

IV. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

4.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Област Видин е разположена в Северозападния район на България. В състава й 

влизат 11 общини пет от които са със смесено население - градско и селско. Останалите 

шест в т.ч. и община Ново село са изцяло със селско население. По данни на НСИ от 

преброяването към 01.02.2011 г. относителният дял на населението на община Ново 

село възлиза на 2,92% от това на област Видин. По този показател общината заема 7-мо 

място преди Бойница, Грамада, Макреш и Чупрене. 

Стопанската конюнктура в община Ново село се определя основно от 

месторазположението, природните дадености и климатичните особености, степента на 

изграденост на техническата и социалната инфраструктура, натрупаният с годините 

опит в развитието на традиционните стопански дейности и поминък и т.н. 

Изградените преди 1989 година икономически субекти като Лозаро - винарския 

комплекс, Завода за помпи, БКС и други създадоха възможност населението от петте 

села на общината трайно да се занимава основно с отглеждане на трайни насаждения 

предимно лозя, производството на висококачествени вина и винопроизводни като оцет, 

ракия, дестилат и др. Създадена бе и възможност за привличане и осигуряване на 

трайна заетост на младите хора в областта на машиностроенето, строителството и 

обслужващите ги дейности, като транспорт и др. 

Настъпилите промени след 1990 г. се отразяват неблагоприятно на стопанската 

конюктура не само в община Ново село, но и в областта, в Северозападния район и в 

страната като цяло. Разпокъсаността на земеделските земи създава сериозни 

препятствия на частните собственици за въвеждането на съвременни технологии 

свързани с  подготовката, обработката, отглеждането и пазарната реализация на 

произведената селскостопанска продукция. Сериозно препятствие пред собствениците 

е и забавянето във времето на комасационния процес, което пряко рефлектира върху 

пазарната реализация на наличните земеделски имоти. 

Закритите основни държавни стопански структури като Завода за помпи, БКС, 

свеждането почти до нула на строителните дейности и др. остават на улицата сериозен 

контингент от квалифицирана работна ръка при това без възможности за реализация по 

специалността в рамките на общината. 

Влиянието на тези фактори води до ежегодно намаляване на населението, 

застаряване и влошаване навъзрастовата му структура, намаление на раждаемостта и 

увеличение на смъртността,задълбочаване на депопулацията.  

Отразява се и на възможността от използването на изградената преди 

материална база като сгради, машини, съоръжения и техника, суровини и пазарни 

контакти. Като положителен пример в това отношение може да се посочи “Новоселска 

гъмза” АД което успя изцяло да запази в с. Ново село сградния и технически фонд на 

бившия Лозаро - винарския комплекс. Запазени са и традиционните контакти между 

гроздопроизводителите в района и ръководството на дружеството. Част от създадените 

кооперации и сдруженият в селата на общината ползват останалите части от 

животновъдните ферми на Лозаро-винарския комплекс, базата на бившето БКС и др. 
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4.2. ПРОМИШЛЕНОСТ 

По предоставени данни от ТБС Видин към 31.12.2012 г. броят на предприятията 

в община Ново село е 47, което представлява около 1,51% % от тези регистрирани в 

област Видин. По този показател тя се нарежда на 8-мо място пред общините Бойница, 

Макреш и Грамада. 

Преобладаващата част от предприятията са разпределени в четири вида 

икономически дейности -  "Селско, горско и рибно стопанство", "Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети","Преработваща промишленост" и "Хотелиерство и 

ресторантьорство", които осигуряват 55,18% от приходите от дейността в общината, 

79,43% от нетните приходи от продажби и притежават 95,64% от ДМА. 
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Таблица 3: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по икономически дейности за община 

Ново село 
 

Икономически дейности  

Предприятия 
Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейността 

Печалба Загуба 
Заети 

лица 

Наети 

лица 

Разходи за 

възнаграждения 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 

Община Ново село 47 6 988 9 866 7 485 7 998 1 769 95 159 132 487 7 546 

A .СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 

СТОПАНСТВО 
15 4 902 6 620 4 453 5 072 1 430 50 55 51 184 6 604 

C. ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
3 349 433 236 392 39 - 20 17 98 613 

G .ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА 

АВТОМОБИЛИ И 

МОТОЦИКЛЕТИ 

17 167 1 203 1 203 1 175 30 .. 29 16 58 .. 

I . ХОТЕЛИЕРСТВО И 

РЕСТОРАНТЬОРСТВО 
5 26 53 53 38 15 - 4 .. .. .. 

Източник: ТБС Видин 

 

През 2012 г. стопанските субекти от нефинасовия сектор в община Ново село са реализирали приходи от дейността в размер на 9 

886 хил. лв. и Нетни приходи от същата в размер на 7 485 хил. лв. което представлява 1,25% и 1,13% съответно от тези на област 

Видин. И по двата показатели общината заема 7-мо място сред 11-те общини в областта като след нея остават общините Бойница, 

Макреш, Ружинци и Чупрене. 

С най-много реализирани Нетни приходи от продажби за 2012 г. е отрасъл "Селско, горско и рибно стопанство" – 4 453 хил. лв. 

или 6,66% от този  на общините от областта. На второ място е "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" – 1 203 хил. лв. или 

съответно 0,46%, следвана от "Преработваща промишленост" с 236 хил. лв. или 0,24%. "Хотелиерство и ресторантьорство" е с 53 хил. 

лв. което е 0,40% от нетните приходи за областта в този отрасъл. 

Крайният финансов резултат от дейността на фирмите в община Ново село за 2012 г  е положителен - печалба в размер на 1 769 

хил. лв. или 2,61% от тази на област Видин. По този показател общината се нарежда на 6-то място като изпреварва общините Бойница, 

Чупрене, Ружинци, Брегово и Макреш. 

Разпределението по икономически дейности е както следва: 
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- Селско, горско и рибно стопанство – 49,69% от приходите от дейността, 59,49% от нетните приходи от продажби и 

притежават 87,52% от ДМА; 

- Преработваща промишленост - 3,54% от приходите от дейността, 3,15% от нетните приходи от продажби и притежават 

8,12% от ДМА; 

- Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - 1,69% от приходите от дейността и 16,07% от нетните приходи от 

продажби; 

- Хотелиерство и ресторантьорство - 0,26% от приходите от дейността и 0,71% от нетните приходи от продажби. 

Посочените данни дават основание да се направи изводът, че по икономически показатели най-голяма тежест имат дейностите 

на предприятията работещи в областта на селското, горското и рибното стопанство. 
 

Таблица 4: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по групи предприятия според броя 

на заетите за община Ново село 
 

   Групи 

предприятия 

Предприятия 
Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейността 

Печалба Загуба 
Заети 

лица 

Наети 

лица 

Разходи за 

възнаграждения 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 

Община 

Ново село 47 6 988 9 866 7 485 7 998 1 769 95 159 132 487 7 546 

Микро до 9 

заети 43 3 249 5 192 4 188 4 436 729 95 87 65 247 .. 

Малки от 10 

до 49 4 3 739 4 674 3 297 3 562 1 040 - 72 67 240 .. 

Източник: ТБС Видин 

 

Относителният дял на заетите лица в микропредприятията възлиза на 54,72%, а този на заетите в малките - 45,28%. Броят на наетите лица е 

49,24% и 50,76% съответно. 
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Графика 9: Брой на заетите и наетите лица в частния сектор на община Ново село 

 

Групи предприятия в община Ново село

0

20

40

60

80

100

Микро до 9 заети

Малки от 10 до 49

Микро до 9 заети 87 65

Малки от 10 до 49 72 67

Заети лица Наети лица

 
Източник: ТБС Видин 

 

4.3. ИНВЕСТИЦИИ 

През 2012 г. фирмите в община Ново село от обществения и частния сектор са 

направили разходи за придобиване на ДМА в размер на 3 623 хил. лв.  

Технологичната структура на разходите за ДМА за 2012 г. е следната: 

• Сгради, строителни съоръжения и конструкции - 2 131 хил.лв или 58,82%; 

• Машини, съоръжения и инструменти - 87 хил.лв. или 2,40%; 

• Транспортни средства – 701 хил. лв. или 19,35%; 

• Земя - 282 хил.лв. или 7,78%; 

• Други разходи - 422 хил. лв. или 11,65 %. 

Таблица 5: Технологична структура на разходите за ДМА за 2012 г. 
 

Показатели 

Разходи за 

придобиване на 

ДМА  

Община Ново село  3 623 

  Земя 282 

  Сгради, строителни съоръжения и конструкции  2 131 

       Жилищни сгради 0 

       Нежилищни сгради 1 565 

      Строителни съоръжения и конструкции 566 

  Машини,производствено оборудване и апаратура 87 

  Транспортни средства 701 

  Други разходи 422 
Източник: ТБС Видин 
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В отрасловото разпределение на разходите за придобиване на ДМА през 2012 г. 

доминиращо място заема сектора „Селско, горско и рибно стопанство" с 2 623 хил. лв., 

което представлява 72,40% от направените разходи.  

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи за 2012 г. в община 

Ново село възлиза 7 546 хил. лв., което представлява 1,65% от ДМА в областта. По този 

показател общината се нарежда на 8-мо място сред общините в областта преди 

Ружинци, Макреш и Белоградчик. 

4.4. СОБСТВЕНОСТ 

Почти изцяло стопанските субекти са частни фирми и организации. На 

територията на общината все още действат и имат представители държавните “В и К” 

ЕООД Видин, клон Брегово, ТП”Български пощи” Видин, клон Ново село, Агенция за 

проучване и поддържане на р. Дунав, Регионална дирекция за борба с градушките. 

Останалите собственици са частни стопани, регистрирани по Търговския закон фирми 

или сдружения по Закона за кооперациите. 

Водещи търговски дружества в областта на хранително вкусовата промишленост 

– преработка на суровини са “Новоселска гъмза”АД - Ново село - Производство на 

вино и спиртни напитки, “Алкол индустри” ООД Ново село - Производство на спирт от 

меласа и зърно, Винарска изба Калотофф, Винарово - Производство на вино и 

отглеждане на лозя, Винтаж - Винарска изба и др. а в областта на транспорта, 

съобщенията и комуникациите -ТП”Български пощи” Видин, клон Ново село - 

Пощенски услуги, “В и К” ЕООД Видин, клон Брегово - Водоснабдителна мрежа Ново 

село и “FantyG” ООД - Кабелна телевизия в с. Ново село. В областта на 

Селскостопанската и горската промишленост се открояват Сдруженията за 

производство на селскостопанска продукция “Бен-Хън” Ново село, ЕТ “Диди-А - 

Кирил Аджов” Ново село и ОК “Обединение” и др. Най-значителен е броят на фирмите 

в областта на търговията и услугите. В преобладаващата си част това са фирми със 

статут на едноличен търговец концентрирали своята дейност в търговия с хранителни 

стоки, хранителни заведения и такива за кафе. По известните от тях са ЕТ “Ивон – Иван 

Мирославов” Ново село, ЕТ”Делфин – Сашо Маринов” Винарово, ЕТ “Радмина 91” 

Ясен, ЕТ “Митан – Евдокия Маринова” Неговановци, ЕТ”Гец-54 – Георги Георгиев” 

Флорентин, ЕТ “Чар – Ж. Бузов” Ново село и много други. 

По данни на общинската администрация за периода 2007-2013 г. от реално 

действащите през първата година 65 бр. през последната са останали едва 41 бр. или 

спада е с около 37%. Наред с това през периода са се появили и нови стопански субекти 

успели да намерят своя пазарна ниша. Основните от тях са Винарска изба Калотофф - 

Производство на вино и отглеждане на лозя, Винтаж - Винарска изба, Агросток – 

Лозарство и др. 

Реално най-голямото предприятие на територията на общината е “Новоселска 

гъмза” АД. Фирмата е акционерно дружество, продължаващо старите традиционни 

производства на вина и спиртни напитки, с изкупуване и преработка на грозде от 

района. В последните години са направени редица инвестиции основно в лозови 

насаждения. 

Целогодишно действа и предприятието за производство на спирт от зърно и 

меласа “Алкол индустри” ООД Ново село. Технологичните възможности са за 

изваряване на около 5-9 т спирт на денонощие. Добрата страна на фирмата е 

съвременното й технологично оборудване, както и трансграничните й връзки.
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4.5.СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

4.5.1.СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА 

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

е 109 258,889 дка от които 91 955,406 дка са предназначени за нуждите на селското 

стопанство и 2 196, 836 дказа - горското стопанство. В процентно изражение същите 

възлизат съответно на 84,16%  и 2,01% от общата площ. Останалите 13,83% процента в 

размер на 15 106,65 дка са със статут на населени места, водни течения и водни площи и 

за нуждите на транспорта. 

По данни на областната администрация на Видин към 31.12.2012 г. общата площ 

на обработваемите земи в община Ново село по ЗСПЗЗ е 85 896 дка като от тях 67 223 

дка или 78% са ниви, 12 184 дка са лозя или 14,1%,  трайни насаждения – 1 092 дка или 

1,27%, ливади и пасища – 5 397 дка или 6,28%. Общата площ на обработваните 

земеделски земи възлиза на 63 480 дка. 

По обща площ  на обработваемите земи в цялата Видинска област община Ново 

село се нарежда на последно място и на 7-мо - по обща площ на обработваните земи от 

11 - те общини влизащи в състава на областта. От друга страна общината се нарежда на 

първо място сред общините от областта със73, 90% обработвани земи от общата площ 

на обработваемите земи, докато средният процент за областта по този показател 

възлиза на 46,68%. 

Изоставените/неползваните/ земеделски земи на територията на 

общината са 22 416 дка, което е 26,1 % от общата площ на обработваемите земеделски 

земи. 

При средна площ на възстановен в област Видин от 6 дка за община Ново село 

този показател възлиза на 5,72 дка.  

Както и в другите общини от областта и в община Ново село е налице 

тенденцията собственици на земеделски земи да променят начина на трайно ползване - от 

пасища, мери и ливади на ниви. 

Заедно с това делбата на наследствени имоти и трудното издирване на собственици 

затруднява пазара на земеделски земи както в областта като цяло, така и в община Ново село. 

Основните причини за наличието на пустеещи земи са: 

• Наличието на раздробени имоти, като резултат от процеса на възстановяване 

собствеността върху земята - изключително удребнена и разпокъсана 

собственост; голям брой наследници на един имот, голяма част от тях живеят в 

други райони на страната и чужбина; нисък размер на рентата изплащана от 

кооперации н арендатори; ниска цена на земеделската земя; липса на финансови 

средства у земеделските производители за прилагане на съвременни технологии и 

използване на съвременна техника; 

• Бавен темп на комасация; 

• Обезлюдяване на населените места. 

4.5.2.СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЩИНА НОВО СЕЛО 

Основни форми на стопанисване на земеделските земи. 

Основните земеделски структури са: частните кооперации, земеделски фирми, 

арендатори, частни семейни стопанства и лични стопанства. 

За периода 2006-2009 год. по данни на ОД "Земеделие ", гр. Видин обработваната 

земя (в декари) от кооперации, арендатори н частни стопани е представен в следната 

таблица; 
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Таблица 6: Обработвани площи по ползватели 
 

Стопанска 

година 

Обработена площ в /дка/ 

кооперации, сдружения и 

арендатори 

Обработена площ в /дка/ 

частни стопани 

Общо 

обработена 

площ  

  пролетници  есенници  пролетници  есенници  Общо:  

2007-2008 19280 14160 20560 6580 60580 

2008-2009 17730 29250 18330 4540 69850 

2009-2010 24500 31000 15680 3700 74880 

2010-2011 29720 33850 7960 7340 78870 

2011-2012 34800 28520 7030 6320 76670 

2012-2013 31300 29730 10180 7580 78790 
Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Графика 10: Графичен вид на обработваните площи по ползватели 
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Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Както е видно от графиката за периода 2007 – 2013 г. обработените площи с 

пролетници като правило поддържат равнище в границите на около 40000 - 41000 дка, с 

изключение на периодите през 2008-2009 и 2010-2011 г. където има известно намаление. 

През стопанската 2011-2012 г. обработената площ достига максимално ниво от 41830 

дка.  

При есенниците се наблюдава тенденция на нарастване на обработените площи 

започвайки от 20740 дка през 2007-2008 г. и достигайки своя максимум от 41190 дка през 

стопанската година 2010-2011г. Обработените площи за периода 2012-2013 г. възлизат на 

37310 дка. 

По данни на ТСБ - Видин броя на заетите и наетите лица по трудови 

правоотношения в сектор "Селско, ловно, горско и рибно стопанство" за 2012 г. възлиза 

на 106 души. 

4.5.3.СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

Климатичните и почвени ресурси на област Видин предлагат широки 

възможности за развитие на селското стопанство. Анализът на растениевъдството 

показва, че за областта са характерни производството на пшеница, ечемик, царевица, 
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Разпределение на обработваемата земя /в дка/
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слънчоглед, овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството. Община Ново село 

наред с община Брегово е сред общините с най-благоприятни почвено-климатични 

условия за развитие на селското стопанство във Видинска област.  

Релефът на Община Ново село, област Видин е предимно равнинен. 

Надморската  височина за с. Ново село е 45 метра, а за с. Флорентин – 152 м.  

Климатът е умерено-континентален , характеризиращ се най-общо с горещо лято 

със засушавания, прохладна и ранно настъпваща пролет. Зимният период е с 

минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка - средна 

продължителност 48 дни . Характерни са пролетните мразове. Тези климатични 

условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България 

селскостопански култури като създават предпоставки за развитие на устойчиво 

земеделие и най – вече за лозарство За това способстват и разнообразните типове 

почви, представени основно от различните видове черноземи. 

Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла Селско 

стопанство. 

Таблица 7 :Обработвани площи по видове култури/дка/ 
 

Стопанска 

година  

Всичко 

обработена 

земя /дка/  

Разпределение на обработваемата земя   

Зърнено 

житни 

култури 

Технически 

култури 

Трайни 

насаждения 

Други / 

картофи 

дини, тикви, 

.../ 

2007-2008 66800 40280 20300 6220 - 

2008-2009 76070 45650 24200 6220 -  

2009-2010 81208 48100 26780 6318 10 

2010-2011 85986 50970 27900 7114 2 

2011-2012 84505 53000 23670 7774 61 

2012-2013 87219 53600 25190 8179 250 

Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

Графика 11: Обработвани площи по видове култури/дка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 
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От таблицата е видно, че докато за периода 2007-2013 площта на обработваемата 

земя се е увеличила със 33,10% то дяловото разпределение на отделните култури 

спрямо нея е претърпяло незначителни изменения. За зърнено житните култури от 

60,30% през първата стопанска година достига през последната 61,45%, за технически 

култури съответно – 30,39% и 28,88% и за трайните насаждения – 9,31 и 9,38%. 

Обработваемите площи от т.н. други култури през последният период възлизат на 0,29%. 

По абсолютна стойност за разглеждания период най-голямо увеличение имат 

площите със зърнено житните култури – 13320 дка, докато тези за техническите култури 

и трайните насаждения са увеличени с 4890 дка и 1959 дка съответно. 

 

4.5.4.ЗЪРНЕНОЖИТНИ КУЛТУРИ 

Зърненожитните култури заемат над 60% от общата обработваема земя в общината, 

като основен дял се пада на производството на пшеница и царевица. Ечмикът  и 

особено овесът са по-слабо застъпени. 

 

Таблица 8: Засети площи по видове зърненожитни култури 

 
Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 Стопанска 

година  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 

Пшеница 

Засети дка 16280 17500 19000 23700 25600 26560 

Среден добив 390 250 400 310 265 344 

 

Царевица 

Засети дка  19800  23000  23900  25000  23670 24650  

Среден добив  200  200  151  170 75  180 

 

Ечемик 

Засети дка 1600 2500 3350 1750 1160 1650 

Среден добив 350 310 330 230 200 310 

 

Овес  

Засети дка 2100   2150  1550  520 440  710  

Среден добив 210 70 215 110 150 151 

 

Ръж 

Засети дка 500 500 300 0 30 30 

 
Среден добив 250 300 150 0 200 167 

кка 

Картофи 

гтагтгжгта

жжгжтж 

Засети дка     93 99 

Среден добив         600  256 

Дини и 

пъпеши 

Засети дка          28  59 

Среден добив         1300   2000 
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Графика 12: Засети площи с пшеница и царевица 
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Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

От данните се вижда, че количеството на площите, засети с пшеница през 

последните години се увеличава. 

През стопанската 2007-2008 г. производството на пшеница е на второ място по 

засети площи след тези на царевицата и заема 40,42% от обработваемата земя на 

общината. През следващите години има трайна тенденция на нарастване на засетите 

площи като през последните два периода изпреварва тези на царевицата и през 2012-2013 

г. достига 49,55% от засетите площи със зърненожитни култури. 

Интересът на земеделските производители към отглеждане тази стратегическа 

култура показва, че и за в бъдеще тя ще е основната култура в общината. 

Втората по площ и значение за общината, като основна култура за фураж на 

продуктивното животновъдство, е царевицата. За периода 2007-2013 г. площите, с царевица 

са се увеличили в абсолютни единици от 19800 дка през 2007-2008 г. до 24650 дка за периода 

2012-2003 г.  

Независимо от това в сравнение с пшеницата при царевицата тенденцията е 

обратна – при 49,16% от засетите площи със зърненожитни култури през първата 

стопанска година на разглеждания период през 2012-2013 г. делът й намалява до 45,99%. 

2010-2011 г. е периодът с най-много засети площи, които възлизат на 25000 дка. 

 

Графика 13: Среден добив на пшеница и царевица 

Среден добив /кг/дка/
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От графиката се вижда, че за последните три стопански години в сравнение с тази 

от 2010-2011 г. производството и при двете култури бележи спад. Независимо от това, че е 

налице тенденцията за повишаване на културата на земеделие като цяло производството и 

на двете култури силно зависи от климатичните условия, неблагоприятното влияние на 

които довежда до спада през 2011-2012 г. Използването на технологията на неполивно 

земеделие при производството на царевицата силно влияе на добивите, които изцяло 

зависят от климтичните условия. 

Това налага земеделските производители да обърнат сериозно внимание за  

използуване на подходящи сортове за климатичните условия в района на общината, стриктно 

спазване на агротехниката, използуване на модерна селско стопанска техника, която да сведе 

загубите при жътва до минимум. 

 

Графика 14: Количество произведена продукция от пшеница и царевица 
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През стопанската 2007-2008 г. производството на пшеница представлява около 

55,52 % от производството на зърнени култури, като през периода 2012-2013 г. достига 

64,35%. При царевицата тенденцията е обратна – от 34,63% производство през първият 

период намалява до 31, 25% през последната стопанска година на разглеждания период. 

Независимо от това през разглеждания период производството и при двете култури 

бележи трайна тенденция към увеличаване. 

Причината за това може да се търси в укрупяване на площите на основните  

земеделски производители в района,  използването на модерна техника в производството, 

въвеждането на нови сухоустойчиви сортове с къс вегетационен период и др., 

 

Трета по значение традиционна за общината култура е ечемикът.  

През 2012-2013 г производството на ечемик заема около 3% от площите заети със 

зърнени култури. 
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Графика 15: Засети площи с ечемик, овес и ръж 

 

Засети дка

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Ечемик

Овес 

Ръж

 
 

През последните три години тенденцията в производството на ечемик е към 

намаляване на относителния дял на площите с културата, въпреки че ечемика е с по-къс 

вегетационен период и добивите са устойчиви. Като основна фуражна култура, 

производството му е в тясна зависимост от броя на животните в областта, а техния брой 

намалява. 

През стопанската 2007-2008 г. относителният дял на производството на ечемик 

представлява около 4,90 % от производството на зърнени култури, като през периода 

2012-2013 г. се равнява 3,60%. Аналогична е тенденцията и при овеса и ръжта – спадът 

при първата култура е от 3,86% до 0,76%, а при втората – от 1,09% до 0,04% съответно. 

 

4.5.5.ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ 

През 2013 г. техническите култури заемат около 29% от общата обработваема 

земя в община Ново село, като сред тях е най-голям е делът на слънчогледа.  

 

Таблица 9: Засети площи с технически култури 
 

Година Маслодаен слънчоглед  Рапица 

  Засети площи /дка / Среден добив - 

кг 

Засети площи /дка 

/ 

Среден добив - кг 

2007-2008 19800   200 500 180 

2008-2009  23000 200  1200 200 

2009-2010  23900 151  2880 160 

2010-2011 25000  170  2900 160 

2011-2012  23670 75   0 0  

2012-2013  24650  180 540 166 

Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 



Анализ на факторите на средата  и изготвяне на Общински план за развитие    2014 – 2020г. 
 

Разработил - Дружество по ЗЗД „Кимкооп и Еко-АТ Обединение“по проект „Ефективност и устойчивост в управлението и 

изпълнението на общински политики на община Ново село», договор№ 13-13-131/01.11.2013 г., с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  25 
 

Графика 16: Засети площи със слънчоглед 
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Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Анализът на производството на слънчоглед показва, че през последните шест 

години площите засети с тази култура, с изключение на стопанската 2007-2008 т. се 

движат в границите на 23000-25000 дка. което показва, че интересът към производството 

на тази култура траен. 

 

Графика 17: Среден добив на слънчоглед  
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Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Причината за реализирания спад през стопанската 2011-2012г. се дължи на 

неблагоприятните климатични условия - сухите и студени есен и зима. 
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Производство на рапица. 

Графика 18: Засети площи с рапица 
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Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

Сравнително добрите реколти на рапицата през периода 2007-2011г., през 2012 г. 

са компрометирани от неподходящите есенно-зимни климатични условия, което довежда 

до срив в производството на тази култура. Неблагополучията с раницата се отразяват и 

на количеството засята площи през 2012 г. - през есента са засети само 540 дка. Въпреки, 

че отношението на земеделците е колебливо, все пак рапицата е перспективна култура и 

при спазване на агротехниката стопаните ще могат да очакват добри резултати. 

За да се получат високи добиви от зърнените култури е необходимо: 

• Съблюдаване агротехническите изисквания на съответната култура; 

• Използуване на подходящи за климатичните особености на района сортове; 

• Модерна техника за прибиране на реколтата, която свежда загубите до 

минимум. 

 

4.5.6.ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

Трайните насаждения заемат 9,4 % от обработената през стопанската 2012-2013 

година площ в община Ново село.  

Таблица10: Площи с трайни насаждения 
 

Стопанска година 
Налични засадени трайни насаждения 

орехи лешници бадеми Винени лозя Десертни лозя Люцерна 

2007-2008    6100 120  

2008-2009    6100 120  

2009-2010 88   6100 120 10 

2010-2011 264 20  6100 120 610 

2011-2012 320 34  6100 120 1200 

2012-2013 375 48 2 6214 120 1420 

Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Община Ново село заедно с община Видин  разполагат с най-големите лозови масиви 

във Видинска област.От сортовия състав преобладават: 

 от червените - Кабарне совиньон, Гъмза и Мерло, 
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 от белите - Ркацители и Мускат отонел. 

В община Ново село има налични засадени 8850 дка винени лозя, като част от 

тези лозя са изоставени и не се реколтират. В последните години се обработват и 

реколтират само посочените в таблицата площи с  винени лозя. 

През 2013 год. във с. Флорентин са засадени нови 114 дка винени лозя и общия 

брой на декарите винени лозя, които се реколтират са 6214 дка.  

• Лозови насаждения: 

Винените лозя заемат 15252 дка/по данни на Изпълнителната агенция по лозата и 

виното/, като се реколтират 12256 дка. През 2012 г. са създадени 280 дка нови лозови 

масиви. 

Десертните лозя заемат 1657 дка , 

Основни проблеми при трайните насаждения са: 

 бавна възвръщаемост на вложените средства; 

 амортизация на съществуващите насаждения; 

 липса на сдружения и асоциации на производители и преработватели; 

Основен фактор, който компрометира реколтата от трайните насаждения - лозя и 

овошки през 2012 г. са ниските температури през зимата и късните пролетни мразове през м. 

март и началото на м. април, когато насажденията са излезли от покой. В резултат на това е 

констатирано измръзване на около 80 % от насажденията 

 

4.5.7.ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

Зеленчукопроизводството в общината е слабо застъпено. Отглеждат се домати, 

пипер, картофи, зеле, грах и фасул в дворни места и оранжерии. В сектора 

зеленчукопроизводство се наблюдава съживяване, което се дължи на отпуснатите 

субсидии за зеленчукопроизводство през 2013 г по  мярката „Държавна помощ de 

minimis, на земеделски производители на зеленчуци полско, градинско и оранжерийно 

производство”.  По тази мярка  през 2013 г. са засети дини – 50 дка, пъпеши – 10 дка, 

тикви 18 дка. 

 

4.5.8.СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Природно-климатичните условия на община Ново село позволяват 

отглеждането на всякакви видове продуктивни животни. 

Таблица 11: Развитие на животновъдството 
 

Показатели в 

животновъдството 

 

Мярка 

 
НАЛИЧНИ ПО ГОДИНИ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Говеда - всичко Брой 79 75 55 52 42 53 51 

В т.ч. крави Брой 67 58 30 29 25 18 18 

Овце-всичко  Брой  490 310 380 302 210 210 305 

В т.ч. овце-майки  Брой  418 250 251 254 183 175 180 

Кози-всичко  Брой  1215 640 918 803 755 750 850 

В т.ч.кози-майки  Брой  1074 450 578 696 685 700 700   

Свине - всичко  Брой  894 580 584 625 541 690 786 
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В т.ч. свине-майки  Брой  72 4 6 3 10 10 3 

Птици - всичко  Брой  25300 19600 18500 14500 10530 15090 12090 

Пчелни семейства  Брой  439 420 460 464 680 680 680 

Източник: ОД „Земеделие”, гр. Видин 

 

Анализът на данните показва, че за периода от 2007-2013 г. по всички 

показатели тенденцията за развитието на животновъдството е силно отрицателна. 

Изключение прави само на броя на пчелните семейства където за периода увеличението 

е с около 55%. Най-сериозен е спадът при свинете майки – почти 96% следван от този 

при кравите със 73,13%. Спадът при овцете майки е около 57,00%, докато този при 

птиците – около 52,10%. По останалите позиции спадът се движи между 30-40%. 

Изключение прави само този при свинете който възлиза на около 12,00%. 

В района община Ново село няма крупни производители в областта на 

животновъдството. Всички те се отглеждат в личните стопанства и служат за 

подпомагане на домакинствата основно с мляко и месо. Основна причина за спада се 

дължи на демографския срив в общината характерен не само за област Видин, но и за 

целия Северозападен район на България. От 3588 жители на общината през 2007 г. 

според данните на ТБС Видин същият през 2012 г. възлиза на 2831 души или спадът за 

периода е с около 21%. 

 

4.6. ТУРИЗЪМ 

4.6.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен 

потенциал за развитие. През последните години значението му в социално – 

икономическото развитие на страната и делът му в БВП непрекъснато нараства. 

Стремежът на община Ново село е туризмът да е сред приоритетните сфери на 

развитие. Територията на Община Ново село разполага с достатъчно потенциал, въз 

основа, на който успешно да се предлага и разширява предлагането на определен вид 

туризъм в т.ч. на национално и на международно ниво. Това се определя от 

разнообразието на туристическите ресурси, даващи възможност за практикуването на 

различни видове туризъм. 

4.6.2. ЕКО ТУРИЗЪМ. 

Един от факторите, благоприятстващи развитието на еко туризма на 

територията на общината е чистата околна среда. Липсата на каквато и да е 

промишленост на територията на петте села на общината е предпоставка за чистотата 

на въздуха, почвата и водата. Съхранената природна среда, автентичната атмосфера и 

чистотата на въздуха са част от факторите, чрез които могат да се привлекат туристите 

в община Ново село. 

Налице са възможности за изграждането на обособени екозони както на 

територията на самите населени места, така и на територията извън тях. Особено 

подходящи за това са прилежащите на крайбрежната зона ивици чрез изграждането на 

различни видове пътеки подходящи за практикуване на различни видове спорт като 

крос, колоездене, спортно ходене и т.н.  

4.6.3. СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

Съчетанието от природни дадености и културно – исторически 

забележителности, както и липсата на загрозяващите белези на урбанизацията са 



Анализ на факторите на средата  и изготвяне на Общински план за развитие    2014 – 2020г. 
 

Разработил - Дружество по ЗЗД „Кимкооп и Еко-АТ Обединение“по проект „Ефективност и устойчивост в управлението и 

изпълнението на общински политики на община Ново село», договор№ 13-13-131/01.11.2013 г., с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  29 
 

предпоставки за развитието на селския туризъм в района.  

Селският туризъм издига в приоритетно положение природата, както и 

традициите и интересите на местните общности. 

Интерес за туристите, разбира се, в зависимост от целта на туризма може да 

представлява и богатството, и разнообразието на растителния и животинския свят в 

района. 

Селският туризъм е разновидност на алтернативният туризъм, където водещ е 

интересът към селскостопанските дейности на местното население, вникване в бита на 

хората, престой в селска среда/къща или устроен в близост къмпинг/, контакт с 

домакините, достъп до стопанството - беритба на плодове и зеленчуци, билки, 

приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, 

наблюдение или обучение в местни занаяти, фолклорни или земеделски традиции. 

Развитието на селския туризъм и неговото практикуване в общината е много 

слабо застъпено. Една от причините за това състояние е липсата на подходящи места 

както за настаняване, така и за къмпинг. В общината липсва хотелиерска база. Към 

края на 2013 г. в с. Ново село има изградена само една къща за гости. В процес на 

бъдеща реализация са още три. 

Липсват и изградени подходящи места за къмпинг. 

Не са разработени подходящи за целта обекти които биха представлявали 

определен интерес за практикуващите този вид туризъм целеви групи. 

Пример за това отношение е изоставената сграда на бившия лагер и 

прилежащата й инфраструктура в местността “Камъка” в землището на с. Ново село. 

Независимо от интереса на общинското ръководство проекта не е реализиран поради 

липса на подходящо финансиране. 

Новоселският район е известен и със своето невероятно по вкусовите си 

качества вино, така че приятната разходка сред природата би могла да се съчетае с 

дегустацията на вино от местната изба. За тези, за които производството на вино 

представлява интерес е необходимо да се организира посещение на новоселската изба и 

запознаване с технологията на винопроизводството, както и разходка из местните 

лозови еко – масиви . 

4.6.4. ВОДЕН ТУРИЗЪМ 

Река Дунав предлага условия за развитие на воден туризъм. Всяка година през 

месец август община Ново село посреща участниците на традиционната международна 

дунавска регата ТИД. Тук безпроблемно могат да се практикуват гребане, плуване, 

водни ски, джетрейсинг и други спортове. 

Природните дадености не се използват поради липсата на подходящо изградена 

инфраструктура в крайбрежната зона и на трите населени места разположени на брега 

на р. Дунав. Затруднен е достъпът до тях. Същите не са благоустроени. Няма изградени 

подходящи съоръжения като водни басейни и пързалки. Липсват и подходящи 

крайбрежни заведения, които биха станали притегателен център за отдих и почивка. С 

цел решаване на част от проблемите общината разработва проект за Изграждане на 

кейова стена, закрита лодкостоянка, помещение за улова и озеленяване на парцела в с. 

Ново село. В резултат на реализацията на проекта ще бъдат създадени подходящи 

условия за развитието както на местната риболовна дейност, така и за привличането на 

външни любители на риболовния спорт. Ще бъдат изградени и подходящи условия за 

акостиране на малки плавателни съдове в т.ч. и за любителите на различните видове 

водни спортове подходящи за практикуване в басейна на р. Дунав.  
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 4.6.5. КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ. 

Много важен факт , подпомагащ развитието на туризма е и богатата на 

културни и исторически ценности история на общината. Тук са запазени редица 

паметници на културата, носещи в себе си историята на времето. Наличието им е една от 

предпоставките за развитието на културно – познавателния туризъм на територията на 

общината . 

Един от културно – историческите паметници, който би бил интересен 

туристически обект за гостите на общината е местния  музей с етнографска сбирка 

създадена от подарени от селяните предмети, дрехи и снимки от покъщнината, както и 

сечива от занаяти, които са упражнявали в миналото. 

Освен музея, в с. Ново село, туристите могат да видят и читалището – паметник 

на културата от местно значение в Ново село, построено през 1930 г. с помощта на 

дарение от видния новоселянин арх. Илия Попов.  

Друга забележителност, също паметник на културата с местно значение, която 

би представлявала интерес е църквата “Св. Николай”, както и черквата “Успение 

Богородично”, намираща се в долната махала на с. Ново село. 

Сред културните забележителности в Ново село е и часовниковата кула в 

центъра на селото до църквата “Св. Николай”, построена с дарени средства от 

новоселяни по проект на съгражданина им арх. Илия Попов. 

Друга интересна туристическа атракция са и паметниците на загиналите във 

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

места в общината. Освен в с. Ново село”Войнишки паметници” издигнати в памет на 

загиналите воини през Балканската война има и в селата Винарово, Неговановци и 

Ясен.  

Наличието на това богато българско наследство без съмнение предизвиква 

интерес както в българските, така и в чуждестранните туристи, което и допринася за 

развитието на алтернативния културно – познавателен туризъм в региона. 

За привличането на повече туристи общината се стреми чрез различни културни 

прояви да популяризира местните забележителности. 

Интерес за туристите и възможност за популяризирането на местните 

приоритети и забележителности е и ежегодното честване на празника на лозаря в 

община Ново село, отбелязван на 14 февруари, който е и празник на общината. 

Отчитайки перспективността от развитието на туристическите дейности както в 

икономически аспект, така и за повишаване нивото на екологичната чистота, културата 

на поведението на населението общинското ръководство разработва и приема  

Програма за развитие на туризма на територията на община Ново село, област Видин за 

периода 2009 – 2013 год.  

В изпълнение на тази програма  са разработени: 

Проект „Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и 

Джурджица” с обща стойност от 70 885 евро. Изпълнен е по Програма ФАР на ЕС по 

линия на „Съвместен фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество 

България-Румъния” 

Проект заИзграждане на туристически информационен център в с. Ясен. 

Проектът е финансиран по линия на ПРСР2007 – 2013 г. и е на стойност от 366 558.00 

лева без ДДС. В момента тече неговото изпълнение. 

Проект: Представяне на местното, природно, културно и историческо 

наследство на общ. Ново село, обл. Видин, чрез прилагане на информационни 

технологии. Проектът се финансира по линия на ПРСР2007 – 2013 г. и е на стойност от 

302 700.00 лева без ДДС. В момента тече неговото изпълнение. 
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Конкретната цел на проекта е доставка на оборудване за пресъздаване на 

народни обичаи и направа на филми, представящи местното природно, културно и 

историческо наследство, озвучени на пет езика. С реализирането на проекта община 

Ново село ще популяризира своя потенциал пред по-широк кръг от потенциални 

туристи. Изграждането на една устойчива и с високо екологично качество среда, ще 

затвърди тенденцията за туристическия облик на община Ново село. 

Проект: Изграждане на туристически информационен център в УПИ XVI, 

кв. 110 по плана на село Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. Индикативната 

стойност на проекта е около 391 000 лв. Предстои одобряване на предложението. 

 

V. СОЦИАЛНА СФЕРА 

5.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА 

Общият брой на наетите по трудово или служебно правоотношение вобщина 

Ново село през 2012 г. е 324 души. 

Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в 

община Ново село през 2012 г. 

 

Графика 19: Общ брой наети по трудово и служебно правоотношение 
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Фиг. 3: Структура на наетите лица по основните сектори на икономиката в област 

Видин 

Структури на наетите

 лица по сектори

58%

16%

5%

5%

1%

12%
3%

Публични институции

Селско, горско и рибно с-ство

Преработваща промишленост

Търговия и др.

Хотелиерство  и

ресторантьорство
Здравеопазване и социална

работа
Други  дейности

 
Източник: ТБС Видин 

 

Най - висок дял на наетите лица през 2012 г. е в отраслите Публични институции 

– 58%, Селско, горско и рибно стопанство – 16% и Здравеопазване и социални 

дейности– 12%. Отраслите на Преработващата промишленост и  Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети са с по 5% дял. Най - нисък е дела в секторите Други 

дейности – 3% и Хотелиерство и ресторантьорство – 1%.  

Съотношението на наетите в обществения и в частния сектори за 2012 г., спрямо 

общия брой на наетите лица е съответно 58% и 42%. 

По предоставени данни от Териториално „Бюро по труда” гр. Видин за 

разкритите свободни работни места и постъпилите на работа търсещи работа лица от 

община Ново село за периода 2007-2013 г. са постъпили на работа 1666 души. На 

преобладаващата част от тях – 1313 души е била осигурена работа чрез различни 

програми на заетост. 42 души са били назначени по Закона за насърчаване на 

заетостта/ЗНЗ/, на 260 души е била осигурена работа на първичния пазар на труда.  

За същият период 23 души безработни ТРЛ са завършили обучение по чл.63(1) 

от ЗНЗ даващ възможност на хора в напреднала възраст да получат квалификация. 

По Проект „Обучение и кариерно развитие” или други са били назначени 59 

лица. 

Разкритите свободни работни места/СРМ/ по насърчителни мерки за заетост по 

ЗНЗ за младежи до 29 години възлизат на 40 броя, като от тях: 

- по чл. 36(1) и (2) от ЗНЗ насочени към разкриването на работни места за 

младежи до 29 годишна възраст за срок до 12 месеца на безработни младежи или 

такива с различни увреждания – 3 души; 

- по чл. 41 от ЗНЗ насочени към разкриването на работни места за стажуване за 

младежи до 29 годишна възраст за срок до 9 месеца – 2 души; 

- по чл. 52(1) и (2) от ЗНЗ насочени към разкриването на работни места за 

безработни с трайни увреждания за не повече от 12 или 6 месеца, съответно – 33 души; 

- по чл. 55 А от ЗНЗ насочени към разкриването на работни места за безработни 

над 50 годишна възраст за срок до 12 месеца – 2 души. 

Разкритите СРМ по програми за заетост по ЗНЗ и проекти на ОП”РЧР” възлизат 

общо на 1600 места. 

От тях по ЗНЗ – 1508 места, както следва: 
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- Национална програма „ОСПОЗ”/От социални помощи към заетост/ - 1368 

души 

- НП”Асистенти на хора с увреждания” – 85 души; 

- Браншови програми по чл.31 от ЗНЗ – 3 души; 

- Регионални и общински програми – 17 души; 

- Програма „Старт на кариерата” – 2 души; 

- Програма „Красива България” – 18 души; 

- Други програми – 15 души. 

По ОП”РЧР” – общо 92 души, както следва: 

- Схема „Развитие” – 60 души; 

- Схема „Подкрепа за заетост” – 32 души. 

По данни на Териториалното „Бюро по труда” гр. Видин изразходваните средства за 

периода по програми за заетост по ЗНЗ възлизат на 1 739 045,47 лв. 

5.2. БЕЗРАБОТИЦА 

Съгласно данните от последното преброяване 2011 г., във възрастовата 

структура на населението в община Ново село  преобладаващ дял имат лицата в 

надтрудоспособна възраст - 1570, което като относителен дял е 52,70%. Втора по 

големина е групата на лицата в трудоспособна възраст - 38,70 %. Най-малък дял в 

общата възрастова структура на населението имат лицата в под трудоспособна възраст, 

който е 8,76% на сто за общината. За област Видин данните са съответно - 32,42 %, 

54,82 % и 12,76. 

По данни на областната администрация на Видин от 2009 година до 2011 година 

се наблюдава значителен ръст на абсолютния и относителен дял на регистрираните 

безработни във всички области от Северозападния район. През 2009 година област 

Видин е на първо място по показателя равнище на безработица от петте области по 

този показател. Тази тенденция се запазва и през следващите три години и през 2011 г. 

безработицата в област Видин е най-висока 20,3%. 

Коефициента за безработица за област Видин за 2012 г. е 17,4% при 19,8% за 

2011г. Намаляването се дължи на наемането на лица по проекти, финансирани от ОП 

Човешки ресурси. Касае се за временна заетост и не води до трайно решаване на 

проблема. Въпреки намаляването коефициента набезработицата е с повече от 5% от 

общия за Северозападен район. 

Средногодишния брой на регистрираните безработни лица в Дирекциите "Бюра 

по труда" на територията на област Видин през 2012 г. е 8054 души. Най - голям е 

процента за безработица през декември 2012 г. е в Община Димово - 61,50%, Община 

Ружинци -50,10% и Община Грамада - 37,99%, а най -малък 14,93% в Община Видин. 

За община Ново село процентът е 26,67% 

Аналогична е ситуацията и за януари 2013 г. - Община Димово - 61,60%, 

Община Ружинци -52,20% и Община Грамада - 34,33%, а най -малък 15,97% в Община 

Видин. Община Ново село е с 27,78%. 
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Таблица  19: Разпределение на безработните и равнище на безработица за областта 

по Дирекции "Бюра по труда" в област Видин за януари 2013 г. 
 

 Регистрирани 

безработни -- януари 
Равнище на безработица 

 

 

2013год. Безработица 2011 г. 2012 г. Ръст 
 

 

ср. 
год. 
бр. 

% % % +/- 

ДБТ Видин 5706 18,08% 12,67 17,38 4,71 
Община Видин 4202 15,97% 11,60 14,93 3,33 
Община Брегово 554 35,77% 24,92 36,80 11,88 

Община Ново село 237 27,78% 23,45 25,67 2,22 

Община Кула 397 22,97%     ___  , 19,03 24,36 5,33 
Община Макреш 85 26,73% 22,01 37,90 15,89 
Община Бойница 58 20,28% 32,94 22,73 -10,21 
Община Грамада 173 34,33% 15,03 37,90 22,87 

ДБТ Белоградчик 2577 41,10% 40,40 45,30 4,9 

Община 
Белоградчик 

678 24,70% 26,00 29,00 3 

Община Димово 1 159 61,60% 58,90 61,50 2,6 

Община Ружинци 559 52,20% 50,10 50,10 0 
Община Чупрене 181 31,20% 30,30 30,30 0 

Източник: Областна администрация 

 

За последните две години се наблюдава увеличение на безработицата в 10 от 

общините в област Видин, като най -висок ръст има в Община Грамада с 22,87%, 

следвана от община Макреш - 15,89% и Община Брегово - 11,88%. За община Ново 

село показателят е 2,2%. Намаление се наблюдава единствено в Община Бойница с 

близо 10%. 

Обобщените данни за пазара на труда в община Ново село към 31.12.2013 г. по 

основни показатели са: 

Общ брой безработни – 232 души; като от тях: 

- жени       -.97 души; 

- до 29 години     .- 28 души; 

- с основно и по-ниско образование   - 118 души; 

- без квалификация     - 143 души; 

- безработни над 1 година    - 58 души; 

- регистрирани през месеца и с  

възстановена регистрация    - 19 души; 

- постъпили на работа през месеца   - 15 души; 

- отпаднали от регистрация  през месеца  - 5 души; 

- заявени СРМ през месеца   .- 0 броя 

- заети работни места през месеца   - 1 брой 

Извод: В разглеждания период 2009- 2011 година се наблюдава трайна 

тенденция на увеличаване нивото на безработица в област Видин, като община Ново 

село не прави изключение по този показател.  

Въз основа на данните и анализите на Агенция по заетостта за състоянието и 

развитието на пазара на труда в област Видин, през последните години могат да се 

направят следните обобщения и изводи: 
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 Пазарът на работната сила е дисбалансиран - висока безработица и в 

същото време - недостиг на квалифицирана работна сила; 

 Традиционно делът на нискоквалифицираните и нискообразованите 

безработни е най- голям в образователната структура на безработицата; 

 Голямата част от места за специалисти с висше образование остават трайно 

незаети поради слабата мобилност на работната сила с висше образование; 

 Област Видин устойчиво заема едно от първите места в страната по ниво на 

безработицата и този показател остава значително по-висок в сравнение със 

средните годишни стойности за страната; 

 Вследствие на икономическата криза в област Видин настъпват съществени 

промени в структурата на заетостта. Значитело намалява броя на наетите 

лица; 

 Динамиката на развитие на частния сектор е определяща за динамиката на 

заетостта. Необходими са стимули и мерки за насърчаване на частния 

сектор за създаване на заетост и повишаване на заетостта; 

 Вследствие на намаляване на заетостта се активизират процеси като 

миграция и се наблюдава трайна загуба на квалифицирани човешки 

ресурси. 

 

5.3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НОВО СЕЛО  

Едно от приоритетните направления на общинското ръководство на Община 

Ново село през периода 2007-2013 г. е дейността свързана с предоставяне на услуги и 

предприемането на мерки за социално включване на нуждаещите от такива различни 

слоеве от населението на общината. По инициатива общинското ръководство на Ново 

село през м.март 2010 г. утвърждава „Общинска стратегия и план за действие за развитие 

на социалните услуги (2010 - 2015)”. Стратегията е разработена като секторна политика в 

община Ново село. Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите 

страни в община Ново село - общинско администрация и съвети, териториалните структури 

на Агенцията за социално подпомагане (АСП), доставчици на социални услуги и местни 

граждански организации (НПО). Стратегията е разработена с техническа помощ от страна 

на УНИЦЕФ. 

Инициативата за общинско планиране на социални услуги в община Ново село 

еподкрепена и от МТСП и АСП, в синхрон с областните и националните приоритети на 

социалната политика и с приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България. 

Инициативата пилотира комплексен модел за планиране, разработване и осигуряване на 

различните видове социални услуги на общинско равнище. 

Стратегията задава както общинската рамка, така и параметрите на социалните 

услуги във всяко населено място на територията на общината.  

Цели да превърне Община Ново село в регион с достъпни, разнообразни и 

качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота, 

максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и 

общностите в риск. 

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните 

документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и за 

правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да 

развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, 

увреждане, възраст, социално положение. 

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в 

съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от 
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спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите на 

общината. 

В изпълнение на заложените цели общинското ръководство работи в тесен 

контакт и синхрон със заинтересованите страни в област Видин - областна 

администрация, общински администрации и съвети, териториалните структури на 

Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната 

държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации 

(НПО). 

Общинската стратегия за социалните услуги цели да превърне община Ново 

село в населено място с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които 

допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, 

пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и 

дейности са насочени към развиване и предоставяне на социални услуги на областно 

ниво, подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на 

ефективността иефикасността на системата за социални услуги и използването на 

различни национални или структурните фондове на Европейския съюз. 

Общинското ръководство в тясно сътрудничество с областната администрация 

работи предоставя социални услуги в следните основни направления: 

5.3.1 Център за обществена подкрепа/ЦОП/ е комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен 

живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на 

семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. 

ЦОП - Ново село предлага услуга в общността с доставчик община Ново село. 

Услугата е разкрита от 01.01.2009г. като държавно делегирана дейност. Тя е 

предназначена за деца и семейства в риск, деца с увреждания, деца отпадащи от 

училище, деца с проблемно и отклоняващо се поведение, деца в риск от насилие, деца в 

риск от изоставяне, деца от МКБППМН, деца със СОП, деца със специални нужди на 

възраст между 4 и 18 годишни. Капацитетът на услугата е 15 деца. През 2012г. 

капацитетат на услугата е увеличен от 15 на 21. През годината ползватели на услугата 

са били 21 лица (10 мъже и 11 жени). Центърът за обществена подкрепа се намира на 

партерния етаж на сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев" с. Ново село, с обща площ - 91,5 

кв.м. Теренът и сградата са собственост на община Ново село. Разполага с четири 

помещения, зала за групова работа, стая за индивидуална работа, стая за 

психомоторика - специализирана за работа с деца и офис. 

5.3.2.Деинституционализация на грижите за децата /ДДЛРГ и ЦНСТ/ 

ДДЛРГ „Христо Ботев", с. Ново село- Ползватели на услугата са деца от 4 до 

18 годишна възраст, най-много до 20 годишна възраст до завършване на средното си 

образование. През 2012 г. капацитета на институцията е намален от 25 на 20. 

Ползватели на услугата през 2012 г. са общо 18 деца. През 2012 г. две от децата са 

реинтегрирани в семейна среда. Издадена е Заповед от Из. Директор № РД 01-

1105/25.10.2012г., с която е прекратено настаняването в ДДЛРГ, в сила от датата на 

нейното издаване. 

Персонала на услугата се състои от 10 щатни длъжности на пълно работно 

време. 

Материалната база на дома включва сграда със самостоятелен вход, обособени 

спални помещение, кухня , трапезария, дневна,санитарни помещениея,офис и нощна 
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стая за персонала. Сградата е отремонтирана, санирана, с ПВЦ дограма. Помещенията 

са обзаведени с нова мебел и оборудвано с всичко необходимо за водене на нормален 

живот. Терена и сградата са собственост на Община Ново село. 

Център за настаняване от семеен тип, с. Ново село- предоставя социална 

услуга от резидентен тип. Доставчик на услугата е община Ново село. ЦНСТ се 

помещава в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев"с. Ново село. Социалната услуга ЦНСТ 

се предоставя от месец февруари 2010 г., с финансиране по проект „Развиване на 

алтернативна социална услуга - Център за настаняване от семеен тип на територията на 

ДДЛРГ „Христо Ботев", с. Ново село", схема „За по-добро бъдеще на децата», 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинасиран от Европейския 

съюз, чрез Европейския социален фонд. От 2011г. функционира като делегирана от 

държавата дейност. Капацитетът на услугата е 12 лица /6 мъже и 6 жени/ през 2012г. и 

не е променян спрямо предходната 2011г. 

Предоставената материална база за осъществяването на социалната услуга се 

намира в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев" с. Ново село, като самостоятелно крило. 

Центърът разполага със спални помещения и санитарен възел, приспособени отделно за 

момичета, отделно за момчета. Дневната стая и кухненския бокс са оборудвани 

съгласно изискванията и са предвидени за общо ползване от децата. Общата площ е 216 

кв.м. Сградата е отремонтирана, санирана с дограма. ЦНСТ е обзаведено с нова мебел и 

оборудвано с всичко необходимо за водене на самостоятелен живот. 

Основната цел eпредоставяне на алтернативна социална услуга за децата, 

изведени от ДДЛРГ «Христо Ботев» с.Ново село, община Ново село, област Видин, за 

повишаване благосъстоянието им и създаване на възможност за 

деинституционализация и израстване в среда близка до семейната. В изпълнение на 

услугата се работи по четири вида подкрепа - социална, педагогическа, психологическа 

и възпитателна. Чрез провеждане на групови и индивидуални сесии децата получават 

знания и умения за самостоятелно организиране на бита и ежедневието си, 

комуникативни и познавателни умения. 

ЦНСТ II, община Ново село- Доставчик на услугата е община Ново село. 

Услугата е предназначена за деца от 8 до 12 годишна възраст. През 2012г. капацитетът 

на услугата е увеличен от 8 на 12, а бр. на потребителите от 8 на 14. 

Предоставени са възможности за развитие и добиване на умения за 

самостоятелен живот, социална услуга с добро качество, която отговаря на реалните и 

променящи се нужди на децата през време на целия им живот в ЦНСТ и при 

променящи се обстоятелства.Създаване на: 

-жизнена среда , близка до семейната благоприятстваща пълноценно израстване 

и развитие; 

-безопасна и сигурна среда за живеене; 

-равнопоставено участие в живота на местната общност; 

-гарантиран достъп до здравни,социални,образователни услуги в общността; 

-поддържане на връзки с родителите,съдействие при възможност за приемна 

грижа или осиновяване. 

Преходно жилище с. Ново село, община Ново село,се намира в сградата на 

ДДЛРГ в центъра на с. Ново село. Преходното жилище предлага услуга от резидентен 

тип, доставчик на услугата е община Ново село и е разкрита през 2009 г. по проект 

„Подкрепа за достоен живот" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2007-2013г.". 

Услугата е предназначена за деца на които им предстои напускане на 

специализирана институция. Те са момичета и момчета на възраст от 13 до 18/20 
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години, които са на редовно обучение до завършване на среден образователен етап, но 

не по-късно от 20 г. В преходно жилище се приемат деца с ясен и реалистичен план и 

капацитет за постигане на тяхната самостоятелност. Преходно жилище е социална 

услуга резидентен тип, която осигурява възможност и условия за водене на 

самостоятелен живот с помощта на специалисти, с цел: 

• подготовка за напускане на специализираната институция; 

• формиране и утвърждаване на умения за водене на пълноценен самостоятелен 

живот; 

• интеграция на децата в обществото-социална компетентност и професионално 

ориентиране. 

През 2012г. се запазва капаццитета на услугата, а именно 12 ползватели. 

Капацитетът е напълно запълнен и няма чакащи. Материална база за осъществяването 

на социалната услуга се намира в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев" с. Ново село, като 

самостоятелно крило. Оборудвана е кухня, която е достъпна за ползвателите на 

услугата с цел придобиване на кулинарни умения и за водене на пълноценен 

самостоятелен живот. Сградата е отремонтирана, санирана, с ПВЦ дограма. Преходно 

жилище е обзаведено с нова мебел и оборудвано с всичко необходимо за водене на 

самостоятелен живот под наблюдение на специалисти. 

Децата настанени в Преходното жилище и ЦНСТ, с. Ново село са бивши 

възпитаници на ДДЛРГ - деца с нисък социален статус, занижен капацитет и изчерпани 

възможности за връщане в биологичното семейство. Реализирането на социалните 

услуги не включва само ежедневно 24-часово обслужване, а е значително по - мащабно, 

надграждането на знанията и формирането на трайни умения ще допринесат за тяхното 

интегриране в обществото. 

Наред с другите общини от област Видин и община Ново село е включена като 

партньор на Агенцията за социално подпомагане. Обхватът на проекта цели да 

отговори на повишеното търсене на услугата личен асистент от хора, които са в 

невъзможност да се самообслужват. 

5.3.3. Грижа за старите хора 

Домашен социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили 

пенсионна възраст и се финансира от общинския бюджет. 

По данни на областната администрация за 2012 г. община Ново село разполага с 

капацитет от 100 места като от тях 50 не са усвоени. Предоставяната услуга е доставка 

на храна. 

Обществени трапезарии - Услугата се финансира от от Фонд „Социална закрила" 

към МТСП. Основните потребители на услугата „Обществена трапезария" са лица и 

семейства подпомагани по чл.9 от ППЗСП 

Община Ново село разполага с капаците от 62 места като всичките са усвоени. 

Разпределението им по целеви групи е следното: 

- лица и семейства подпомагани по чл.9 от ППЗСП – 19 души; 

- лица с доказана липса на доходи и близки да се грижат за тях – 10 души; 

- самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии – 33 

души. 

През 2012 год. по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания"в 

община Ново село са работили като лични асистенти 2 души. 

В изпълнение на приоритетите на общинска администрация с. Ново село за 

оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги, повишаване 

качеството на съществуващите, съдействие за създаване на нови такива и подкрепа за 
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реализирането на политиката на деинституционализация за периода 2007-20013 г. са 

осъществени следните проекти: 

През периода 2007 г. от Социалноинвестиционен фонд е финансиран обект 

„Ремонт и реконструкция на кухня и столова на ДПС Ново село” на стойност 

143 439 лв. 

През 2009 г. по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” на 

проект „Красива България е изпълнен Проект „Ремонт и обзавеждане на Дом за деца 

лишени от родителски грижи с. Ново село” с общ бюджет 634 736 лв. 

През периода 2009г.-2010г. е финансиран от Фонд „Социално подпомагане” 

Проект за разкриване на Обществена трапезария на стойност 11 969,43 лв. 

Изпълняван на територията на Община Ново село. 

През 2010 г. е изпълнен Проект по схема „Грижа в семейна среда за 

независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно 

живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в партньорство с Фондация 

„Сбъдната мечта”. Стойността е 109 225,90 лв. Донор на проекта е МТСП чрез АСП. 

За периода 2010г.-2011г. е реализиран Проект „Обществена трапезария” на 

стойност 19 048,26 лв., изпълняван на територията на Община Ново село. 

През 2011 г. съгласно договор за сътрудничество №17/11.10.2011 г. е 

осъществен Проект „Ремонт на апартамент №1 в общински блок №2 и 

преустройството му в Център за настаняване от семеен типа за деца – с. Ново село, 

обл. Видин”. 

През 2012 г. по мярка 321 от ПРСР е финансиран от ДФ”Земеделие” Проект 

„Преустройство сграда на поликлиника в дом за социални грижи за възрастни, 

община Ново село” на стойност 757 970 лв. без ДДС. 

За периода 2012 г.-2013г. е осъщественПроект „Обществена трапезария” на 

стойност 20 187,20 лв., изпълняван на територията на Община Ново село. 

 

5.4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

5.4.1. ЗДРАВНО - ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ: 

Социално-икономическите фактори, като хроничната безработица, ниски доходи 

на значителна част от населението, структура на населението, структура на разходите и 

потреблението допълнително влошават здравния статус, който се характеризира с 

висока заболеваемост, висока смъртност, включително и детска, ниска раждаемост и 

продължителност на живота. 

През последните три десетилетия се утвърдиха неблагоприятни тенденции в 

развитието на демографските процеси в региона. Показателите сочат, че област Видин 

е една от областите в България с демографски срив. Основните характеристики на 

наблюдаваната демографска ситуация в област Видин се изразяват в: 

 критично ниска раждаемост; 

 висока смъртност и отрицателен естествен прираст;  

 намалена средна продължителност на живота; 

 емиграционни процеси; 

 затвърден модел на семейство с едно дете; 

 застаряващо население. 

Върху развитието на населението влияние оказват, както ниската раждаемост и 

високата смъртност, така и вътрешната и външната миграция. 

Промените във възрастовата структура на населението задълбочават процеса на 

застаряването му. Броят и относителният дял на младото население непрекъснато 
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намалява, а делът на възрастното население се увеличава. Макар и с бавни темпове, 

относителният дял на населението над 60-годишна възраст през последните години се 

повишава, което определя и регресивния тип на възрастовата структура на населението 

в област Видин.  

През периода 2010-2012 г. за община Ново село тенденцията на съотношението на 

населението в относителни единици под, във и над трудоспособна възраст спрямо общия 

брой население за съответната година при  лицата под трудоспособна възраст се запазва.  

Населението в трудоспособна възраст намалява с около 2,5% за периода, докато на това на 

над трудоспособна възраст нараства  с около 2,5%, съответно.  

Наблюдаваната демографска ситуация както в Областта, така и в община Ново 

село се характеризира със стабилна депопулация. Нейните главни характеристики са 

три: 

 спад на раждаемостта с пречупване на тенденцията й към по-силно 

намаление; 

 покачване на смъртността - продължение на тенденцията, формирана в 

последните няколко десетилетия; 

 интензивната емиграция на млади хора в работоспособна и 

репродуктивна възраст е обусловена от външно-миграционните процеси. 

5.4.2.РАЖДАЕМОСТ 

Раждаемостта в област Видин през последните 10 години е по-ниска от тази за 

страната. 

 

Графика 20: Сравнителна графика на раждаемост между община Ново село и 

област Видин за периода 2007-2011 г.(на 1000) 
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Източник: Областна администрация и ТБС Видин 

 

Изнесените графични стойности показват че през целият сравнителен период 

раждаемостта в община Ново село е по-ниска от тази в Областта, като най-значителна 

отрицателна стойност е отбелязана през 2011 г. Движението на раждаемостта в община 

Ново село за периода 2007-2012 г. е показано в следващата графика. 
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Графика 21: Движение на раждаемостта в община Ново село  (Брой) 

Естествено движение на населението в община Ново село

0

5

10

15

20

25

Живородени

Живородени 22 14 14 20 10 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Източник: ТБС Видин 

5.4.3.ОБЩА СМЪРТНОСТ 

Общата смъртност в областта през последните години се запазва сред най-

високите в страната. 

 

Графика 22: Сравнителна графика на общата смъртност между община Ново село 

и област Видин за периода 2007-2011 г.(на 1000) 
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Източник: Областна администрация и ТБС Видин 

 

Изнесените графични стойности показват че през целият сравнителен период 

общата смъртност  в община Ново село е по-високо от тази в Областта, като най-

значителна отрицателна стойност е отбелязана през 2011 г.- около 2 пъти Движението 

на общата смъртност в община Ново село за периода 2007-2012 г. е показано в 

следващата графика. 
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Графика 23: Движение на общата смъртност в община Ново село   

           (Брой) 
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5.4.4.ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

Естественият прираст на населението в Областта е с постоянна отрицателна 

стойност и е една от най-ниските за страната..  

 

Графика 24: Сравнителна графика на естествения принос между община Ново 

село и област Видин за периода 2007-2011 г.(на 1000) 
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Източник: Областна администрация и ТБС Видин 

И по този показател данните сочат, че през целият сравнителен период 

естественият прираст в община Ново село е по-висок, но в отрицателна посока, от този 

в Областта, като най-значителна отрицателна стойност е отбелязана през 2011 г.- около 

2,5 пъти. Движението на естествения прираст община Ново село за периода 2007-2012 

г. е показано в следващата графика. 
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Графика 25: Движение на естествения прираст в община Ново село   

           ( Брой) 

 
Източник: ТБС Видин 

 

5.4.5. СЪСТОЯНИЕ НА ЗДРАВНАТА МРЕЖА НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО. 

Медицинското обслужване на територията на общината се осъществява чрез 

системата на извънболничната първична медицинска помощ. По данни областната 

администрация  общината се обслужва от една единична и една групова 

АПМП/амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ/. При нужда 

болните нуждаещи се от спешна медицинска помощ, изследвания в т.ч. и 

специализирани такива или лечение се препращат в гр. Видин. 

Влошените здравни индикатори в област Видин в т.ч. и в община Ново село - 

средна продължителност на живота, детска смъртност, раждаемост, инфекциозна 

заболеваемост, хронична заболеваемост, смъртност и др., както и тенденциите в 

развитието им, поставят изключително големи предизвикателства пред 

здравеопазването в областта. 

Социално-икономическите фактори, като хроничната безработица, ниски доходи 

на значителна част от населението, структура на населението, структура на разходите и 

потреблението допълнително влошават здравния статус. 

Застаряващото население и високата заболеваемост обуславят завишени 

потребности от здравни грижи.  

 

5.5. ОБРАЗОВАНИЕ 

На територията на община Ново село функционират две учебни заведения: 

- СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ново село 

- ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” с. Ново село 

5.5.1.   СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

Във връзка с изпълнение на Националната програма за развитие на 

училищното образование /2006- 2015г./ приетата от 40-то Народно събрание на 7 юни 

2006 г. през м.май 2009 г. Общинският съвет приема Програма за оптимизация на 

Естествено движение на населението в община Ново село 
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училищната мрежа в община Ново село в съответствие която се предлага на 

Министъра на образованието и науката да бъде извършено преобразуване чрез 

сливане на ОУ „Васил Левски" с. Винарово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Неговановци и СОУ"Св. Св. Кирил и Методий" с. Ново село в средищно СОУ "Св. Св. 

Кирил и Методий" с. Ново село. 

По данни на общинската администрация през учебната 2012/2013 г. в училището 

са се обучавали 183 ученици от които 68 в IX-XII клас. През учебната 2013/2014 г. броят 

им възлиза на 192 г.  

По данни на училищното ръководство кадровото осигуряване на училището се 

осигурява от 18 души от които 15 са със статут на старши учител и един главен учител. 

Всички учители притежават компютърни умения и са преминали курсове за 

квалификация.  

През 2012 г. училището отбелязва 140-та годишнина от своето основаване. 

Във връзка съществуващият проблем за обхват и задържане на подлежащите на 

задължително обучение ученици през 2009 година е разработена общинска Програма за 

работа с младежта с цел провеждането на съвместни дейности на всички институции на 

територията на общината. Програмата е разработена по инициатива на колегията в 

училището и в нея има ясно разписани и конкретизирани дейности на институциите, 

съобразно компетентността им. 

С цел повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес и мотивиране 

на учениците училищното ръководство успешно взаимодейства с училищното 

настоятелство, община Ново село и всички институциите, работещи с децата на 

територията на общината. В годишното планиране са набелязват конкретни дейности 

за взаимодействие с Отдел „Закрила на детето", Дирекция „Социално подпомагане", 

МКБППМНП, УН "Арх.Илия Попов", Община Ново село, Читалище „Земеделец-1874 

г.", неправителствени организации' и др. 

Налице е и трайна връзка с помещаващите се на територията на община 

Ново селоДДЛРГ „Хр.Ботев", Центъра за обществена подкрепа и центровете за 

настаняване от семеен тип, както и отдел „Закрила на детето". 

В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има Ученически парламент, който развива 

активна дейност и се ползва с респекта на преподавателите и учениците. Участва в 

решаването на училищни и общоселски проблеми. Негови представители присъстват на 

заседания на общинския съвет. Организира благотворителни и други кампании в т.ч.и в 

срещу тютюнопушенето и употребата на алкохол, наркотиците, СПИН и др.Участва в 

младежкото самоуправление „Директор за един ден“и „Кмет за един ден“. 

В изпълнение на своята благородна мисия СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" 

работи в тясно взаимодействие с УН „Арх.Илия Попов". То е обществен орган за 

подпомагане на цялостната дейност на училището. 

Училището и Читалище „Земеделец-1874г." са основни организатори на всички 

обществени събития в община Ново село. Всички празници и тържества се 

реализират в екип от двете институции. Учениците от училището участват в детския 

танцов състав към читалището. Вземат активно участие  и в провежданите на 

територията на общината спортни състезания по волейбол, баскетбол и футбол. 

Както УН „Арх.Илия Попов" така и Читалището са основни партньори при 

разработване на различни проекти с цел привличане на средства от Европейския съюз. 

През 2013 г. са реализирани 3 бр. проекти. 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Ново село е установило трайни 

партньорски взаимоотношения и с някои от неправителствените организации 

като Сдружението "Феникс Инспайср" с представител Мик Купър. През 2011 г. НПО 
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организира и финансира посещението на трима ученика в Англия, където завършват 

първо ниво на курс по готварство. В процеса но обучението си те са получили 

възможността да се запознаят с условията, при които работят английските готвачи. 

През 2012 г. друга група ученици посещават Франция по същият проект. 

През 2013 г. по линия на развитие на между културния и международния диалог 

по Програма „АЕС“, представители на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на разменни 

начала са посетили Румъния, Македония и Сърбия 

Целта на многостранните училищни партньорства  е да повишават европейското 

измерение на образованието, като подкрепят съвместни дейности между училища в 

Европа. Създава се възможност за учители и ученици от различни европейски страни 

да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес. Училищните 

партньорства помагат на учителите и учениците да усъвършенстват уменията си за 

работа в екип, социално общуване, планиране и реализиране на различни дейности, 

използването на информационни и комуникационни технологии. Участието в 

партньорство с училища от други страни дава възможност на младежите да 

практикуват чужди езици и да повишават мотивацията си за изучаване на чужди езици. 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта, целите и задачите на 

Националната стратегия за младежта 2010 -2020 г. през 2013 г. община Ново село е 

разработила Общински план за развитие на младежта. В Плана са изведени основните 

приоритети на общинската политика за младежта и са набелязани специфичните цели и 

мерки за постигането им. Той  има за задача да насърчи пълноценното участие на 

младите хора в социално-икономическия живот на общината и подпомогне 

личностното им развитие.   

 Наред с другите си задължения Община Ново село ежегодно предоставя 

средства за изплащане на разходите за шофьорските курсове на учениците от XIIклас. 

Практиката показва,че тази придобивка предоставена от Общински Съвет Ново село 

има голям принос за мотивиране на учениците за тяхното успешно дипломиране. През 

2013 г. няма отпаднали деца от училище, а трима от завършилите са приети за студенти. 

5.5.2.   ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” с. Ново село 

През м. април 2012 г. Общинският съвет приема решение за преобразуване чрез 

сливане като филиали към  ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” с. Ново село считано от 

началото на учебната 2012/2013 г. на целодневните детски градини ЦДГ с. Флорентин, 

ЦДГ с. Винарово и ЦДГ „Зорница” с. Неговановци. 

По данни на ТБС Видин за 2012 г. ОДЗ „Акад. Стефан Младенов” 

педагогическият персонал наброява 10 души от които 9 са детски учители. Учебното 

заведение разполага с капацитет от 100 места. През учебната 2012/2013 г. броят на 

приетите деца възлиза на 68 от които 37 са момичета. Разпределени са в 5 групи.     

 

5.6. КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Историята на селата от Община Ново село датира от първото хилядолетие преди 

н.е.  

Земите по поречието на р.Дунав са населявани от племето мизи, които са 

покорени и включени в пределите на Римската империя. През епохата на Римското 

владичество един от най – големите крепостни гарнизони е Флоренциана.  

По време на турското владичество е имало гарнизони на Видинския санджак 

преименувани с Исън – Униалба, с.Флорентин – Филурдин, с.Ново село – Просенъц 

През 1876 год. село Ново село е център на Новоселското въстание, което макар и 

неуспешно показва, че в този край на България има революционни сили, способни да 

отвоюват своята независимост и свобода. 
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5.6.1. ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

 Частично запазени са турската баня и тракийския некропол разкрити 1966 – 

1970 г. при с.Флорентин 

 Черквата “Св. Николай” в с.Ново село е призната за паметник на културата.  

Тя и изградена е през 1824. Камбаните са поръчани и изработени в Пеща, 

Унгария. Върху тях има надписи “Свети Никола” и “Възнесение 

Христово”.Изографисана е през 1864 г. от Светослав Доспевски, син на 

Димитър Зограф. Ремонтирана с частични дарения през 2003 г. 

 Сградата на Читалището в с.Ново село. 

Други забележителности: 

 Черквата  "Успение Богородично". Решение за постройка на нова черква се 

взема през 1875 год. Строежът й започва след Освобождението през 1883 

год. и продължава до 1894 год. Тя е доста голяма, модерна с четири кубета, с 

камбанария, в която са окачени две големи и една малка камбана, купени от 

Букурещ през 1900 год. Иконостасът е от 1893 год. и е забележителен с  

майсторската изработка от Антон Станишев. 

 Друга културна забележителност е Часовниковата кула на с. Ново село. 

Изградена  е по проект на арх. Илия Попов. Построена е през1930 г. с 

дарения от родолюбиви новоселяни. 

 

5.6.2. ЧИТАЛИЩА 

Читалищното дело има дълбоки корени в историята на селищата в Общината. 

На територията на Общината функционират 5 читалища: 

- с. Ново село – „Земеделец-1874”  

- с.Флорентин – „Пробуда-1925” 

- с.Ясен – „Изгрев-1925” 

- с.Неговановци –„Светлина-1928” 

- с.Винарово – „Зора-1927”  

Всичките те имат активна и многопосочна дейност.  

В с. Ново село има уреден етнографски музей, а към останалите читалища има 

съхранени етнографски сбирки. 

Читалищата все повече се налагат като центрове за осмисляне на свободното 

време чрез разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на 

услугите насочени преди всичко в подкрепа на развитието на младите хора. По 

Програма „Глобални библиотеки“ в Народно читалище „Земеделец - 1874“ – с. Ново 

село, функционира информационен център с интернет, който осигурява достъп до 

световната мрежа на всички желаещи. Контингентът, който го посещава са най-често 

ученици и младежи. Оборудвани са 7 работни станции с модерна компютърна техника 

и периферни устройства. Центърът предлага и консултиране и услуги като: попълване 

на формуляри, разпечатване, помощ при подготвяне на презентации, интервюта за 

работа, сиви- та и др.  

За пълноценно прекарване на свободното време и превенция на асоциалното 

поведение много от децата на общината са организирани в различни дейности към НЧ 

„Земеделец-1874” с. Ново село в т.ч. в различни фолклорни групи,  такива по 

информационни технологии и т.н. 

Основна част от своята дейност Читалище „Земеделец-1874г." реализира 

съвместно със учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които са и основни 

организатори на всички обществени събития в община Ново село. Всички празници и 

тържества се реализират в екип от двете институции като тези свързани с 
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отбелязването на Деня на славянската писменост и култура и Деня на будителите 

се подготвят и изнасят от учениците на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Ежегодно община Ново село заедно с читалищните ръководства подготвя 

културен календар който набелязва всички мероприятия, както на общинско ниво, 

така и по населени места свързвани с предстоящите културните изяви с 

международен, национален, областен, общински и местен характер. Фолклорните 

състави НЧ „Земеделец-1874” с. Ново село, НЧ„Светлина-1928” с. Неговановци и НЧ 

„Пробуда – 1925” с. Флорентин традиционно участват във фолклорните фестивали в 

редица населени места като в Сърбия - с. Буковче, с. Брачевац, Малибор, Румъния – с. 

Джурджица и Каракал, Македония - гр. Охрид, Черна гора - гр. Херцег Нови и др. 

Художествените състави на общината  регулярно участват и в провежданите на 

областно ниво международни фестивали за народни песни и танци като „Танци 

край Дунава”, „Дунавски ритми”, „Фестивал на влашката песен”, „От Тимок до 

Миджур” и др., и такива на национално - Албена, Созопол и др. Станала е вече 

традиция за общината и провеждането на международния фолклорен фестивал в с. 

Флорентин, който се организира от НЧ „Пробуда – 1925”. 

Всички читалища подготвят специални програми по случай 3-ти март - 

Националния празник наРепублика България, Деня на детето, Денят на Ботев и на 

героите, загинали за свободата на България, Деня на Европа и т.н.  

Отбелязват се и такива от регионален или местен характер, като „Трифон 

Зарезан"- официален празник на общината, традиционните събори на всички 

населени места, Великден, всички по значими християнски празници както и много, 

много други. 

През 2013 г е отбелязан 85 годишният  юбилей на НЧ „Светлина”, с. 

Неговановци /1928-2013/ , а през 2014 г. предстои честването на 140 годишнината от 

създаването на НЧ „Земеделец-1874” с. Ново село. 

Всички тези мероприятия срещат подкрепата на общинското ръководство, а 

някои от тях и частично се финансират. 

Общинско ръководство прави възможното да подобри материално-техническата 

база на всички читалища. В тази връзка е разработен проект за основен ремонт на 

сградата на НЧ „Земеделец - 1874” с. Ново село на стойност над 748 000 лева без ДДС, 

като финансирането му е вече осигурено. Проектът предвижда както цялостен 

вътрешен и външен ремонт на сградата, така и доставката на ново обзавеждане и 

оборудване. 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1. ВОДОИЗТОЧНИЦИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ. 

Всички населени места в община Ново село са водоснабдени. Центърът на 

общината с. Ново село има собствен водоизточник разположен на брега на р. Дунав. 

Селата Ясен и Флорентин се водоснабдяват също от отделен водоизточник (тръбни 

кладенци), разположени на брега на Дунав в землището на с. Ясен. С. Неговановци и с. 

Винарово получават вода от с. Майор Узуново. Цялата община се захранва с помпажна 

вода, което до голяма степен прави населените места зависими от  

електроразпределителния оператор за Северозапдна България ЧЕЗ „ Разпределение 

България” АД. 

През 2000 г. Общината печели тръжна процедура за подмяна на магистралния 

водопровод в с. Ново село с дължина от около 850 м. Строителството  се финансира от 

Програма “Дунавска инициатива” на Фондацията за реформа в местното 

самоуправление. Общината участва с доброволен труд за извършване на ниско 
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квалифицираните видове работи.  

В с. Неговановци с цел осигуряването на допълнителни количества вода за 

населението през 2002 г. е изградена допълнителна връзка между селото и напорния 

резервоар. Строителството е финансирано със средства от държавния бюджет. 

През 2004 г. е подменен главния водопровод в с. Флорентин с дължина 1 050 м. 

със средства от Социално-инвестиционния фонд. 

През периода 2007-2013 г. са разработени проекти за цялостната подмяна на 

водопроводната мрежа и в петте населени места на общината. 

През 2007 г. е финансиран Проект „Реконструкция водопроводна мрежа с. Ясен” 

по линия на ПУДООС на стойност 585 490 лв. без ДДС В процеса на изпълнението на 

проекта са подменени 11 964 м. азбестоциментови тръби с тръби от полиетилен висока 

плътност 

През 2007 и 2008 г. г. са финансирани от МРРБ първият и вторият етап на 

Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ново село” на стойност 980 248 лв. 

без ДДС.  

През 2009 г. е финансиран от ПУДООС третият етап на Проекта „Реконструкция 

на водопроводна мрежа с. Ново село” на стойност 1 925 211 лв. В резултат на 

изпълнението на трите проекта е изградена цялостната водопроводна мрежа на 

територията на с. Ново село като са подменени над 25 400 м. водопроводни тръби 

През 2012 г. по мярка 321 от ПРСР е финансиран от ДФ „Земеделие” проект 

„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Неговановци, общ. Ново село” на 

стойност 950 450 лв. без ДДС. Подменени са 9 616 м. етернитови  тръби с тръби 

HDPEвисока плътност.  

През 2012 г. по мярка 321 от ПРСР е одобрен проект „Реконструкция 

водопроводна мрежа с. Флорентин, общ. Ново село”  на стойност 492 272,00 лв. без 

ДДС. Проекта предвижда подмяната на са 4 500 м. етернитови  тръби с тръби от 

HDPEвисока плътност. В момента се изпълнява и до лятото на 2014 ще приключи. 

През 2013 г. е финансиран Проект „Реконструкция водопроводна мрежа с. 

Винарово” по линия на ПУДООС на стойност 1 360 000 с ДДС лв. Изпълнението на 

проекта се предвижда да започне през 2014 г. като ще бъдат подменени около 15 000 м. 

азбестоциментови тръби с тръби от полиетилен висока плътност. 

 

6.2. МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – КАНАЛИЗАЦИОННИ 

МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ. 

Всички пет населени места имат изградена частична канализационна мрежа за 

дъждовни води. 

В с. Винарово, предвид хълмистият терен  върху, който то е разположено   и 

ерозионните процеси свързани с това, със средства от ПУДООС е изградена  

отводнителна канализационна мрежа, която да събира дъждовните води, като по този 

начин се спрат ерозионните процеси, но поради това, че няма трайна настилка 

канализацията не може да функционира с пълния си капацитет и има опасност от 

затлачването й.  

Въпроса с отпадните води на територията на общината е решен изцяло със 

септични ями. Пред вид нарасналите обществени нужди в с. Ново село е необходимо 

изграждането на канализационна мрежа за отпадните води и пречиствателна станция. 

 

6.3. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ. 

На територията на Община Ново село е имало изградена хидромелиоративна 

система към предприятие “Напоителни системи” гр. Видин, като около 35% от 
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землището на община Ново село е била на поливни площи. Поради лошото 

физическото и техническото състояние на съоръженията и липсата на средства за 

тяхното поддържане и рехабилитация в т.ч. и наличието на голяма площ на 

необработваема земя на територията на селата, ориентацията към отглеждане на лозя и 

винопроизводство и др. местното представителство на “Напоителни системи” АД е 

закрито. Към момента по данни на областната администрация поливните площи в 

община Ново село са сведени до нулата. 

 

6.4. ПЪТИЩА И ДРУГИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ. 

В община Ново село има изградени 81 км асфалтирани пътища и улици с почти 

изтекъл срок на годност на настилката. От тях 29 км са пътища трети клас пътна мрежа 

и 16,7 км. четвърти клас. Останалите – улици в населените места. 

През 2006 г. е отремонтиран със средства от републиканския бюджет пътя свързващ с. 

Ново село със с. Гъмзово. Дължината на пътя е 8 км. Предвижда се неговото покриване 

с асвалтова настилка. 

По данни на областната администрация през новия програмен период 2014-2020 

г. при условие, че се осигури финансиране ще се изготви технически проект за ремонта 

на Път III-122 (Брегово – Ново село – Капитановци – о.п. Видин), участък от км. 8+000 

до км. 19+300. 

От години остава нерешен въпросът с пътната връзка между селата Ново село  и 

Винарово и то при условие, че разстоянието между двете населени места е около 4 км. 

Пътят е без трайна настилка и при лоши атмосферни условия връзката между двете 

населени места се осъществява по обиколен асфалтиран път с дължина 17км. С 

изграждането на път между Винарово и Ново село ще бъдат облекчени и двете 

населени места.  

Транспортните връзки в общината се осъществяват от шосеен транспорт. 

На територията на Община Ново село минава и една основна водна артерия – 

река Дунав. Това предполага развитието на воден транспорт и воден туризъм в 

общината както и възстановяването на статута на пристанището, което би могло да 

служи за товарно - разтоварна дейност, както и за пристан на кораби, возещи туристи. 

Транспорта връзка на населените места в общината с областния център се 

осъществява от частен превозвач.  

 

6.5. ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ. 

Енергоснабдяването в община Ново село се осъществява от 

електроразпределителния оператор ЧЕЗ „ Разпределение България” АД, търговско 

дружество, регистрирано по реда на Търговския закон и получило лиценз по реда и 

условията на Закона за енергетиката за извършване на дейността „разпределение на 

електроенергия” за територията на Западна България.  

Всичките населени места в общината са енергоснабдени. 

Последните по-сериозни ремонти са извършени в края на миналото столетие 

когато е извършена подмяната на проводниците в с. Ново село, с. Флорентин и с. Ясен. 

През 2000 г. е направена преработка на схемата за ел. захранване на с. Винарово. 

На дневен ред пред общинското ръководство стои въпросът с разработване на 

проекти за подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи. За целта 

община е изготвила Програма за енергийна ефективност 

. 

6.6.СЪОБЩИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ 

Всички населени места в община Ново село разполагат със стационарна 
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телефонна връзка. 

Територията на общината е покрита почти напълно, с много малки изключения и 

от трите основни мобилни оператори. Покрита е изцяло и от сигналите на 

лицензираните национални телевизии. 

Налице са кабелна телевизия и интернет, като все още остава открит въпросът с 

качеството на последния. 

 

VII. ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА 

7.1. УРБАНИЗАЦИЯ 

Една от приоритетните задачи пред интегрираните политики на регионалното 

развитие и териториалното устройство в България, и в частност област Видин, е 

осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена 

селищна среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и екологическо 

развитие. 

7.1.1Териториална структура на Област Видин 
Област Видин обхваща територия от 3 033 кв. км, или 2,73 % от общата 

територия на Република България. Териториите по общини са както следва: 

 

Община Белоградчик     410,7 кв.км; 

Община Бойница 165,8 кв.км; 

Община Брегово  179,2 кв.м; 

Община Видин        501,3 кв.км; 

Община Грамада 184,2 кв.км; 

Община Димово    402,5 кв.км; 

Община Кула        291,0 кв.км; 

Община Макреш        228,8 кв.км; 

Община Ново село 109,5 кв.км; 

Община Ружинци        232,6 кв.км; 

Община Чупрене 327,3 кв.км. 

 

Община Ново село е с най-малка територия от всички общини на Видинска 

област. Нейната площ е 3,61% спрямо тази на областта и включва пет населени места. 

. 

7.1.2. Селищна среда на област Видин. Състояние, тенденции и проблеми в 

урбанистичното развитие на областта 
Административно-териториалното деление на област Видин включва 140 

населени места, от които 7 града и 133 села, обединени в 11 общини. Населението на 

областта по данни от последното преброяване на НСИ през февруари 2011 година е 

101018 души, от които 63 907 са в градовете и 37 111 - в селата 
Област Видин е най-малката по брой'на населението в Република България. 

Населението в областта е 1,4 % от населението на страната. Видно от данните в 
таблица 20за резултатите от преброяването през 2001 и 2011 година, намалява 
населението във всички общини на областта. Населението в област Видин е намаляло 
близо с 24% в периода между двете преброявания. Относителния дял на населението в 
областта на възраст над 65 години е 25,5%. Това определя областта като регион с лоша 
демографска структура. 
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Таблица 20: Населението в област Видин по общини през 2001 и 2011 г. 

 

Община 
Население 

2001 г. 

% от 
населението 
на областта 

/2001/ 

Население 

2011 г. 

% от 
населението 
на областта 

/2011/ 

намаляване на 

населението 

/брой/ 

Белоградчик 8217 6,3 6602 6,5 -1615 

Бойница 2270 1,7 1341 1,3 -929 

Брегово 7515 5,8 5514 5,5 -2001 

Видин 77500 59,6 63257 62,6 -14243 

Грамада 3196 2,5 2007 2,0 -1 189 

Димово 8783 6,8 6514 6,4 -2 269 

Кула 6792 5,2 4717 4,7 -2075 

Макреш 2550 2,0 1630 1,6 -920 

Ново село 4206 3,2 2979 2,9 -1227 

Ружинци 6061 4,7 4374 4,3 -1687 

Чупрене 3004 2,3 2083 2,1 -921 

Общо за 
област Видин 

130 094  101 018  -29 076 

Източник: Областна администрация Видин 

 

Таблица21: Характеристики на 11 - те общини от област Видин 
 

Общини 
Населени 

места /брой/ 
Градове Села 

Население 
2011 г. 

Площ 
кв.км. 

Гъстота на 

населението 
ч /кв.км. 

Белоградчик 18 1 17 6602 410,7 16,1 
Бойница 8 0 8 1341 165,8 8,1 
Брегово 10 1 9 5514 179,2 30,8 
Видин 34 2 32   63 257 501,3 126,2 
Грамада 8 1 7 2007 184,2 10,9 
Димово 23 1 22 6514 402,5 16,2 
Кула 9 1 8 4717 291,0 16,2 
Макреш 7 0 7 1630 228,8 7,1 
Ново село 5 0 5 2979 109,5 27,2 
Ружинци 10 0 10 4374 232,6 18,8 
Чупрене 8 0 8 2083 327,3 6,4 

Общо за 

област Видин 
140 7 133 101 018 3032,9 

Средно 25,8 
д /кв.км./ 

Източник: Областна администрация Видин 

 

Населението в областта е неравномерно разпределено. Средната гъстота на 

населението в областта е 25,8 човека на кв.км. Това е най-ниската стойност в 

Северозападния район, където средната гъстотата на населението е 44,42 д/кв.км. 

Гъстотата на населението в община Ново село е близка до тази на средната гъстота в 

областта като възлиза на 27,2 души на кв.км. 

Разгледана на фона на цялата страна, област Видин е слабо населена територия, а в 

определени части и с характер на обезлюдяваща територия. 

В област Видин има 7 града- Видин, Белоградчик, Брегово, Димово, Дунавци, 

Грамада и Кула. Към февруари 2011 година в градовете живеят 63 907 жители, а в селата 

37 111. 

Градското население в областта е 63,3 % от общото население, като бележи ръст от 
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3,4 % в сравнение с 2009 година, когато градското население е било 59,9 %. Населението в 

селата представлява 36,7% от общото население. Област Видин следва тенденцията на 

увеличаване на относителния дял на градското население и намаляване на населението в 

селата, което е характерно за цялата страна, макар относителния дял на градското 

население в област Видин /63,3%/ да е значително под средното за страната - 72,5%. В 

сравнение с относителния дял на населението в селата за страната - 27,5%, област Видин 

е над средния относителен дял с 36,7%. 

Причините за увеличаване на градското население в областта са свързани предимно 

с търсене на възможности за работа и реализация на трудовия пазар. 

Въпреки увеличаването на градското население в областта с 3,4 %, сравнено с 2009 

година, област Видин се отличава с ниска степен на урбанизация. Причината е, че пет от 

седемте града, се отнасят към категорията на най-малките /под 5 000 души/ градове и един е 

с население между 5 000 и 10 000 души. В областния град Видин, са съсредоточени 

приблизително 77% от цялото градско население на областта. 
Силно изразената тенденция по обезлюдяване на по-малките и отдалечени 

населени места, е свързана изцяло със социално - икономически причини. Общинските 
центрове съсредоточават в себе си по-голяма част от населението на общините. В тях 
са разположени по-голямата част от предприятията, които осигуряват основното 
препитание на населението. 

Наблюдава се концентрацията на населението в по-големите, с изградена 
инфраструктура, селища, които рамкират възможните посоки за развитие на общината 
като цяло. Опустяващите населени места изискват ясна стратегия на общините за 
тяхното бъдеще като сграден фонд и като неизползвани потенциални 
възможности в сферата на нетрадиционни видове туризъм. 

Предвид неблагоприятното състояние на областта, необходима е 
целенасочена подкрепа и визия за преодоляване на задълбочаващите се социално-
икономически тенденции на територията й. Действията следва да бъдат насочени към 
създаване на местни производства, които да повишат заетостта, квалификацията на 
работната ръка и производителността на труда. В следващия планов период 
приоритетно следва да е изграждането на съвременна екологична инфраструктура. 

В повечето общини на територията на областта няма ново строителство. 
Наблюдава се тенденция на обезлюдяване и амортизиране на съществуващия сграден 
фонд. Община Ново село не прави изключение  
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Таблица 22: Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в община Ново село 
 

Показатели 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 3239 3202 3202 

   По материал на външните стени на сградата   

   стомано-бетонни и панелни Брой 19 31 31 

   тухлени Брой 2360 2648 2648 

   други Брой 860 523 523 

Жилища  Брой 2406 2302 2302 

   По брой на стаите   

   едностайни Брой 55 30 30 

   двустайни Брой 280 235 235 

   тристайни Брой 670 612 612 

   четиристайни Брой 650 702 702 

   петстайни Брой 357 348 348 

   с шест и повече стаи Брой 394 375 375 

Полезна площ кв. м 189004 192953 192953 

   жилищна кв. м 129250 139361 139361 

  спомагателна кв. м 33035 33169 33169 

  площ на кухни кв. м 26719 20423 20423 
Източник: ТБС Видин 

 
Основни проблеми, свързани с урбанистичното развитие, пред които се 

изправят общините е необходимостта от актуализирани, допълнени и нови подробни 
планове на населените места. В по-голямата си част застроителните планове на селата 
са остарели и неактуални. За решаването на проблемите на урбанистичното развитие 
е необходимо предприемане на дейности по актуализиране и обновяване на плановата 
наличност, както и обезпеченост с цифрови модули на плановете, т.е. изграждане на 
географски информационни системи, с които да се работи по електронен път. 

Област Видин няма разработена обща устройствена схема и план за 
пространствено развитие. Липсва ясна визия за развитие на мрежата от населени места 
и градски центрове, селските райони и връзката град-прилежащ регион. Предвид 
финансовите затруднения, които изпитват общините на територията на областта, се 
задълбочават и проблемите на териториите с периферен характер и затруднен достъп. 

7.2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА 

НОВО СЕЛО 

Територията на областта обхваща територията на единадесетте общини в областта и 

към 2012 година включва:  
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Таблица 23: Териториална структура 

Област 

Видин 

общини 

ОБЩО 
(дка) 

Територия по вид 

Земеделска 

Горска 
 

Населени 
места и 
други 

урбанизи 
рани 

теригори 
и 

 

Водни 
течени я и 

водни 
площи 

 

За добив 
на 

полезни 
изкопаем 

и 
 

За 
транспорт 

и 
инфраструк

т ура 
 

Общо 

в т.ч: 
обработ
в аема 
площ 

от нея: 
поливн
а площ 

Област 

Видин 
1 971 257 1194787 632515 53620 466903 106 355 44892 710.5 11319 

Белоградчик 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Бойница 165 700 126 987 111445 0 29984 5415 500 0 2814 

Брегово 179 221 _ 139 379 0 23349 2000 - 0 . 

Видин 496 729 361 937 - 53620 55161 70780 34507 - 

 
4344 

Грамада 184 172 131097 111659 0 37985 - 

 
1491 0 1426 

Димово - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Кула 280071 207 757 - 

 

- 

 
56675 9921 4495 119,5 1 103 

Макреш 228 789 139511 115096 0 79676 5950 2622 581 615 

Ново село 109259 91955 79413 0 2197 5433 9404 0 270 

Ружинци - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Чупрене 327 316 138046 75523 0 181616 6124 874 10 647 

Източник: Областна администрация Видин 

 

Видно от горната таблици, въпреки липсата на информация  за някои общини, 

територията на област Видин е предимно земеделска. Съществена промяна се 

наблюдава по отношение на поливните площи, които драстично намаляват. През 2012 

година като поливни площи от страна на общините се подават 53 620 дка в община 

Видин. 

Нанесените данни в таблицата за община Ново село са за края на 2013 г. и са 

предоставени от общинската служба по земеделие на община Ново село. 

7.3. ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

Направлението отдих и зелена система следва активно да се развива в общините 

на територията на област Видин. Все още не е достигнат минималният норматив в този 

сектор. Местата за отдих и зелена система включват предимно градинки и паркове в 

общинските центрове, които са приоритетно оформени пред сградите на общинските 

администрации. В повечето общини липсват терени за масов спорт. Зоните за отдих, 

извън населените места не се поддържат и стопанисват на необходимото ниво. 

Средствата в общинските бюджети са крайно недостатъчни за осигуряване на места за 

отдих. Община Ново село, която не прави изключение от посоченото, в лицето на 

общинското ръководство полага необходимите усилия за решаването на тези 

проблеми. 

За периода 2007-2013 г. с цел  да се намали миграцията от селските към 

градските райони са положени усилия да се подобри средата на живот на населението в 

община Ново село като се осигури свободен достъп до спортни и културни 

мероприятия. чрез разширяване на възможностите за игри, свободно време и социални 

контакти, общинското ръководство е разработило и изпълнило редица  проекти като: 
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Обособяване зелена зона за отдих, облагородяване и благоустрояване на 

двора  на административна сграда на община Ново село. Стойността на проекта е 

9 995,26 лв. с вкл. ДДС. Реализиран е по линията на ПУДООС; 

Реконструкция и основен ремонт на обслужваща сграда в Спортен 

комплекс със стадион в с. Ново село. Стойността  на проекта възлиза на 39 957,60 

лева без ДДС. Финансирането е осигурено от Министерството на физическото 

възпитание и спорта; 

Обособяване на зелена зона за отдих, облагородяване и благоустрояване на 

дворно пространство на общински блок № 3 в с. Ново село. Усвоените средствата 

възлизат на 7 998.98 лева без ДДС. Предоставени са от ПУДООС; 

Изграждане на футболно игрище и  зона за отдих в УПИ VIII – 175, кв. 12 с. 

Флорентин. Стойността на проекта е 7 995.90 лева без ДДС. Реализиран е по линия на 

ПУДООС; 

Изграждане на футболно игрище и зелена зона за отдих в УПИ VI , кв. 71 А 

с. Ново село. Изпълнен по линия на ПУДООС, като стойността му възлиза на 

7 851.60 лева без ДДС; 

Проект: Облагородяване и благоустрояване на парково пространство, 

изграждане на детска площадка, с. Неговановци, общ. Ново село. Стойността му 

възлиза на 7 995.48 лева без ДДС и е финансиран от ПУДООС. 

В процес на изпълнение е проект за Изграждане на спортен комплекс  вс. 

Ново село, общ. Ново село. Стойността на проекта е  5 783 962.00 лева без ДДС и се 

финансира по ПРСР 2007 – 2013. 

Разработен е проект за Ремонт на площадно пространство с. Ново село, 

ремонт на площадно пространство с. Неговановци и благоустояване на улична 

мрежа с. Винарово като предстои негоното одобрение. Индикативна стойност на 

проекта възлиза на1 243 363.15 лева без ДДС. 

От урбанистична гледна точка остават проблемите със зелената система като 

основните са:  

 Зелените площи за ежедневен отдих - квартални градинки (за деца и 

възрастни), локални паркове и зелени площи не достигат;  

 Липсват терени за масов спорт. В общинските центрове има по един парк, 

който е крайно недостатъчен;  

 Екологичното озеленяване е недостатъчно в повечето населени места с 

по-голям брой население;  

 Продължава унищожаването на съществуващи и отредени зелени площи за 

застрояване на магазини, бензиностанции, заведения за хранене, автосалони 

и пр. 

Изводи: 

 Драстично намаляване на населението и лоша възрастова структура; 

 Обезлюдяване на малките населени места;  

 Липса на актуални подробни планове на населените места и общи 

устройствени планове Необходимо е предприемане на дейности по 

актуализиране и обновяване на плановата наличност, както и 

обезпеченост с цифрови модули на плановете, т.е. изграждане на 

географски информационни системи, с които да се работи по електронен 

път. 

 Липса на достатъчно места за отдих и масов спорт. Липса на реално 

работещи спортни съоръжения. 
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VIII. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

8.1. ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  И ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА . 

Община Ново селое разположена в Северозападна България по поречието на 

река Дунав. На запад и юг общината граничи с община Брегово , а на изток – с община 

Видин. Обхваща общо територия от 109,440 кв. км. и е с население по  данни от 

Преброяване 2012 - 2 831 жители . 

Общината се състои от пет населени места – с. Ново село, с. Флорентин, с. Ясен, 

с. Неговановци и с. Винарово. Център на общината е с. Ново село, намиращ се на 25 км. 

от областния град Видин. 

 Релефът на Община Ново село, област Видин е предимно равнинен със 

надморска височина - Ново село - 45 метра.Общата територия на общината е 109 208 

декара, от които общ поземлен фонд - 86 622 декара или 79 %,а горския фонд е 2064 

декара или 1,88 %. 

Климатът е умерено-континентален , характеризиращ се най-общо с горещо лято 

със засушавания, прохладна и ранно настъпваща пролет. Зимният период е с 

минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка - средна 

продължителност 48 дни . Характерни са пролетните мразове. Тези климатични 

условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България 

селскостопански култури и създават предпоставки за развитие на устойчиво земеделие 

най – вече за лозарство. За това способстват и разнообразните типове почви, 

представени основно от различните видове черноземи. 

На територията на общината няма регистрирани са подземни природни 

богатства,представляваши икономически интерес.Водните ресурси в община Ново село 

са значителни.На територията на общината основна водна артерия е р. Дунав. Три от 

населените места - с. Новосело, с. Флорентин ис Ясен, се намират на брега на р. Дунав.  

Сьс Заповед № РД-34/16.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите е 

обявена една от най-новите защитени местности в страната - Защитена местност 

„Находище на ружевидна поветица”, в землището на  с. Ново село, общ. Ново село, 

обл. Видин. На територия от 14 декара вирее растението ружевидна поветица записана 

в Червената книга на Бьлгария като силно застрашен вид. Това находище е 

единственото за цялата ни страна. 

8.2.СТОПАНСКИ СЕКТОР 

Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата 

промишленост  свързана с произвежданите  основни селскостопански продукти – 

грозде и зърно. На  територията на с. Ново село функционират: 

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

- “Алкол индустри” ООД,с. Ново село – производство на вино. 

Едно от обещаващите направления за развитието на  стопанския сектор на 

общината е туризма. Благоприятни фактори за развитието му са съществуващите 

природни дадености - местността “Камъка”, крайречието населата Ново село, 

Флорентин и Ясен, разположението на трите села на брега на р. Дунав. Създават 

сеусловия заприоритетноразвитие на екотуризъм, риболовен, воден иселски туризъм. 

Почвено-климатичнитеусловия са благоприятни за развитието на селското 

стопанство като изнесените данни в т. 4.5.3, 4.5.4 и 4.5.5 показват, че основните 

отглеждани култури са предимно пшеница, царевицаи слънчоглед. 

За развитието на лозаро-винарския сектор се отглеждат основно високостеблени 

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

реколтират. 

Използвайки данните за отглежданите основни селскостопански култури може 

да се направи оценка и за генерираните в рамките на една стопанска година 

биоразградими отпадъци: селскостопански, производствени и отпадъци от зелeни 

системи. 

За община Ново село общия годишен обем на този вид отпадъци може да се 

оцени  в рамките на 1 200 тона годишно. Източниците на този ресурс в общината в 

рамките на една година са около 700 тона от лозови пръчки, около 350 тона от джибри, 

около 35 тона от остатъчна горска биомаса и около 15 тона от зелени системи и лични 

дворове. Кьм момента при изгарянето на лозовите пръчки, внасянето на осолени 

джибри в почвите и неконтролираното изгниване на зелената и градинска маса се 

нанасят сериозни щети на основни елементи на околната среда: почвените ресурси в 

общината, замърсяване на атмосферния въздух и подпочвените води с нитрити и 

нитрати. 

В същото време генерираната биомаса представлява ресурс оползотворим с 

децентрализирани практики съгласно посочените Дейности по оползотворяване в 

Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление 

на отпадъците ( обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.). 

С посочения отпадъчен ресурс могат да се решат важни проблеми свързани с 

опазването на околната среда като: опазване и възстановяване на почвеното 

плодородие, възстановяване на почвеното влагозадържане и преодоляване на 

засушаванията на почвите, възстановяване на нарушени почви, опазване на 

подпочвените води от нитратни замърсявания и др. проблеми свързани с адаптацията 

към климатичните промени. 

Особено перспективно направление за изпълнение на Европейските пътни карти 

и програми за постигане на нисковъглеродна икономика е използването на 

биоразградимите отпадъци в интегрирани децентрализирани практики за постигане на 

устойчива енергийна ефективност и въвеждане на въглерод отрицателни системи за 

отопление както на обществени сгради така и в личните домове. 

 

8.3. СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА . 

8.3.1.ВЪЗДУХ 

Промишленото производство на територията на община Ново село е слабо 

застъпено. В с.Ново село има два цеха АД „АЛКОЛ ИНДЪСТРИ "и АД „Новоселска 

гъмза" които са потенциална заплаха за замърсяване на атмосферния въздух. Парните 

инсталации на двата цеха са разположени в под ветрената част на с. Ново село. 

Предвид разположението им за сега няма констатирани нарушения по Закона за 

чистота на атмосферния въздух. 

Потенциален източник на вредни емисии в атмосферата са отоплителните 

инсталации - битови и обществени използващи предимно твърди горива, които внасят в 

атмосферата прахови частици, СО2 и пр. Отчитайки че, отоплителният сезон на 

територията на общината е с кратка продължителност /само през зимата/, не би могло 

да се очаква силно замърсяване на въздуха. 

По значително замърсяване на атмосферата, на територията на общината се 

причинява от неконтролираното изгаряне на ТБО/твърди битови отпадъци/ и особено 

от нерегламентираното изгаряне на селскостопанска биомаса. 

Имайки в предвид ограниченията и изискванията произтичащи от Директиви и 

Регламенти на ЕС, Национални програми, стратегии и нормативна уредба свързана с 
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действия за превенция и адаптация към климатичните промени чрез нисковъглеродни 

практики за управление на отпадъци, почви, води и въздух е наложително разработката 

на обоснована общинска стратегия за въвеждане на децентрализирани социално 

приемливи практики за управление на отпадъчни ресурси създавани на територията на 

община Ново селоза гарантиране на почвеното плодородие, въвеждане на 

нисковъглеродни средства за отопление, ресурсно оползотворяване на отпадъци и 

изпреварващо адаптиране и превенция на все по ясно проявяващите се последици от 

климатичните промени. 

 

8.3.2. ВОДИ 

Водните ресурси на общината се състоят главно от повърхностни и подземни 

води, липсват язовири и езера. Основна водна артерия е р.Дунав. Всички подземни 

води са в пряка връзка с нея. Дълбочината им е от 1.5 – 5.8 м. от повърхността и нивото 

им се влияе от водните строежи на главната водна артерия. Предимства на водите за 

питейни и битови нужди е, че тя се черпи само от подземни източници и не се налага 

пречистване. Единствено тя се третира с хлор – газ и качеството и е под постоянен 

контрол.  

Все още проблем за околната среда се явява липсата на канализационни системи 

за отпадни битови води и пречистващи съоръжения за тях, така и липсата на очистващи 

съоръжения за производствените води от винарските изби. Това създава сериозен 

екологичен проблем – те се явяват сериозен замърсител на водите на р. Дунав и на 

подпочвените води в общината, които са сравнително високи. 

 

8.3.3. ПОЧВИ И ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ 

Почвите в община Ново село са предимно карбонатни и типични черноземи. В 

границите й има излужени и ливадни черноземи, както и хумусно карбонатни почви. 

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

хербициди, пестициди или други вещества, които биха могли да предизвикат 

съществени замърсявания с вредни вещества. Не съществуват и източници на тежки 

метали и нефтопродукти. Основен проблем при опазването на почвите се явява 

почвената ерозия. Тя се среща във всички селища на общината. Предизвикана е от 

валежите, наклонените терени и почвените условия. За решаването на този проблем се 

търсят ефективни начини, за да може да бъде той решен в скоро време. Един от 

възможните варианти за възстановяване и рекултивация на нарушени терени е чрез 

използването на продуктите от въвеждане на нисковъглеродни практики за 

оползотворяване на биоразградими отпадъци.   

Общо зелените площи в общината са 41,5дка. В тях са засадени липи, кестени, 

каталии, туя, ясен, явор. Общинските горите са най - вече от акациеви насаждения, 

около 2200 дка., с тенденция  да се увеличават. 

 

8.3.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Сьс Заповед №РД-34/16.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите е 

обявена една от най-новите защитени местности в страната - Защитена местност 

„Находище на ружевидна поветица”, в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. 

Видин. На територия от 14 декара вирее растението ружевидна поветица записана в 

Червената книга на Бьлгария като силно застрашен вид. Това находище е единственото 

за цялата ни страна. 
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8.3.5. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА 

Тя се измерва всекидневно от служители на гражданска защита и е в границите 

на нормалната - 0.02 милиренгена за час.  

 

8.4. ОТПАДЪЦИ . 

8.4.1. ТВЬРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Един от основните екологични проблеми на Община Ново село е организацията 

по събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци. 

След закриване на местните депа за ТБО, дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране се извършват от частна фирма “ЕКО ТИТАН” ЕООД. 

През 2012 г. са събрани, извозени и депонирани общо количество ТБО в размер на 96 

тона.  

От приходната част на бюджета на общината за 2012 г. по перо - Общински 

такси за битови отпадъци са постъпили общо 45 711.00 лв. С цел намаляване на 

разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО община Ново село е предприела 

мерки за създаване на общинско дружество БКС. В изпълнение на проект „Екологично-

социално предприемачество за чисти селища в Европа” по линия на трансграничното 

сътрудничество с Република Сърбия се очаква предоставянето на сметосъбираща и 

сметоизвозваща машина, която ще бъде предоставена за ползване на сформираното 

общинско дружество. 

За изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион 

Видин е създадено Регионално сдружение включващо общините: Видин, Брегово, 

Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и 

Макреш. В края на юни 2011 г. е подписан инвестиционен договор за изграждане на 

необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество 

битови отпадъци, генерирани на територията на регионалното сдружение. В 

съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС и на националното 

законодателство. за местоположение на новото регионално депо е избрана площадка в 

местността “Рамова ливада”, община Видин, в долина на югозапад от съществуващото 

депо. 

Площадката на новото депо е разположена на 221 дка с приблизителна височина 

на натрупване от 15 м. Общият капацитет на депото от 516 000 тона отпадъци е 

разпределен в две клетки – Клетка 1 - 406 000 т и Клетка 2 – 110 000 т, с 20 години 

ефективен експлоатационен живот. Денонощният капацитет на депото е да приема 86 

тона отпадъци. Предвижда се изграждането на първа клетка да приключи в първата 

половина на 2015 г. 

От горното следва община Ново село да предприеме мерки за разработване на 

нова стратегия и програма за управление на отпадъците отговарящи на  действащите 

основни Директиви на ЕС и национални нормативна  уредба. 

Стратегията и програмата за управление на битови отпадъци в Община Ново 

село трябва да се основава на: 

- общите принципи за опазване на околната среда, които изискват разработване 

на предпазни мерки и постигане на устойчивост управлението на отпадъците; 

- техническа осъществимост и икономическа приложимост на стратегията и 

мерките; 

- въвеждане на социално приемливи практики в управлението на отпадъците за 

тяхното оползотворяване чрез децентрализирани подходи и постигане на 

интегрирани резултати за опазване на почвеното плодородие, повърхностните 

и подпочвените води, за превенция и адаптация кьм климатичните промени; 
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- опазване на ресурсите, както и въздействието върху околната среда, човешкото 

здраве, икономиката и обществото. 

Последващата инвестиционна програма за реализиране на разработените 

Стратегия и Програма за управление на отпадъците в Община Ново село трябва да 

предвижда изпьлнение чрез интегрирани насоки и проекти финансирани от една страна 

като по ОПОС, ОПРСР, ОП за Иновации и предприемачество, ОП Региони в растеж, 

ОП Развитие на човешките ресурси и ОП Добро управление, така и от друга, чрез 

програми на ЕС и основно по програма LIFE и програмите за трансгранично 

сътрудничество в следващия програмен период. 

 

8.4.2. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Строителството на територията на общината е в ограничен мащаб. Общината не 

разполага с данни за извършване на дейности, свързани с образуване на строителни 

отпадъци, съответно на практика не се прилага процедурата, при която строителните 

фирми се обръщат към общината за посочване на място и условия за депонирането на 

строителните отпадъци. 

 

8.4.3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Няма данни за образувани и третирани производствени и опасни отпадъци на 

територията на общината, тъй като промишлена база е слабо развита. 

Анализът на наличната информация за отпадъците на територията на общината 

показва, че независимо от различните източници и достоверност на информация за 

количествените и качествени характеристики на отпадъците генерирани на територията 

на община Ново село може да се приложи схема за децентрализирано оползотворяване 

на отпадъците влючваща: 

• Система за оползотворяване на биоразградимите битови и селскостопански 

отпадъци (лозови пръчки, джибри, зелени отпадъци и др. биомаса) чрез 

нисковъглеродни и въглеродотрицателни практики; 

• Изграждане на площадки “селски зелени острови” за разделно събиране на 

отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, които се 

събират заедно с битовите отпадъци; 

• Въвеждане на енергийно ефективна система за оползотворяване на отпадъците 

чрез въглерод отрицателни отоплителни системи; 

• Използване на местни публично-частни партньорства за управление и ресурсно 

децентрализирано оползотворяване на генерираните отпадъци. 

 

IX. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

9.1 Административен капацитет и структура на общинската администрация. 

Община Ново село разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2014-2020 г. 

Към 2014 г. общата численост на Общинска администрация – Ново село е 31,5 

щатни бройки, в това число: 

> Кмет на община -1; 

> Заместник-кметове на община - 2; 

> Кметове на кметство - 2; 

> Кметски наместници - 2; 

> Секретар на община -1; 
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Общинската администрация е разделена на Обща и Специализирана 

администрация, които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му и 

извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Общата численост на персонала в местните дейности за 2014 г. е 99,5 щатни бройки 

като от тях 61,5 са в областта на социалните дейности, 19 – в образованието, отбрана и 

сигурност – 5, здравеопазване – 2, жил. строителство, БКС и опазване на околната среда 5 и 

икономически дейности и услуги – 7.  

 

9.2. Общински бюджет и финансов капацитет. 

Ново село е малка община и финансовият й капацитет и възможности за 

съфинансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР 

2014 - 2020 г. са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени 

приходи в общинския бюджет. 

За 2014 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 

2 287 253, в това число: 

> Приходи с държавен характер в размер на 1 641 627 лева; 

> Приходи с местен характер в размер на 645 626лева.. 

Общинският бюджет за 2014 г. е формиран по следния начин: 

По прихода - 2 287 253  лева: 

1.Приходи с държавен характер в размер на 1 641 627 лева в т.ч.: 

1.1. Средства от предходна бюджетна година - 122 148 лева; 

1.2. Обща допълваща субсидия за финансиране    на    делегираните от 

държавата дейности в размер на 1 519 479 лева.; 

2. Приходи с местен характер в размер на 645 626 лева в т.ч.: 

2.1. Данъчни приходи в размер на 122 500 лева; 

2.2. Неданъчни приходи в размер на 200 001 лева; 

2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталовите разходи в местните 

общински дейности в размер на 81 800 лева; 

2.4. Обща изравнителна субсидия 207 700 лева; 

2.5. За зимно поддържане и снегопочистване 9 500 лева; 

2.6. Преходен остатък в местните дейности в размер на 24 125 лева. 

По разхода в размер на 2 287 253 лева разпределени по функции, групи, дейности, 

параграфи и под параграфи, както следва: 

1. Общи държавни и местни дейности в размер на 596 768 лева; 

Най-много средства в общинския бюджет (около 30%) са заделени за функция 

„Социални дейности” – 679 943 лева. На второ място по разходи са функция 

„Образование" – 528 115(23%) лева. На следващите места по разходи са функции 

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 199 455 лева и 

„Отбрана и сигурност” – 85 425 лева. Остатъкът от 197 547 лева се разпределя между 

функции „Здравеопазване”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” и 

„Икономически дейности и услуги”. 

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че 

Община Ново село няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и 

дейности от Общинския план за развитие. В бюджета няма заделени средства за 

разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ОПР. 

Оценката на изпълнението на Плана за развитие на Община Ново село за 

периода 2007-2013 г. показва, че общинското ръководство е търсило различни 

възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на Общинския план за 

развитие. Използвани са средства от общинския и републиканския бюджет, 
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предприсъединителните програми, Социално инвестиционния фонд, „Красива 

България" а след присъединяването ни към ЕС - и от Структурните фондове чрез 

Оперативните програми за Република България. 

Наличната информация показва, че за периода 2007-2013 г.са изпълнени 29 бр. 

проекти на обща стойност от 8 374 хил.лв. или средно на глава от населението са 

усвоени около 2960 лв. Отделно от тези проекти са налице и 6 бр., които се намират в 

различни фази на изпълнение. Стойността им възлиза на около 8 800 хил.лв. Общата 

равносметка показва, че сумарно по показател на вече реализирани и такива в процес 

на изпълнение проекти община Ново село може би ще бъде класирана на първо място 

сред сродните общини в страната по усвоени средства на глава от населението – около 

6 000 лв. Не случайно кметът на общината е отличен от телевизия „Европа” като 

Почетен кмет за 2013 година за най-много спечелени проекти и подписани договори на 

глава от населението. 

В сравнение с преобладаващата част от другите сродни селски общини в 

страната обемът и естеството на реализираните проекти от община Ново село може 

да послужи като пример за проявена инициативност в усвояване на средства 

предоставяни по линия на държавното финансиране, оперативните програми, 

различните видове национални и международни фондове и фондации  и т.н.  

Още по-важно е да се отбележи много високата успеваемост в печеленето на 

проекти, което идва да покаже съответствието на качеството на проектите с 

правилата и изискванията на съответните програми и управляващи органи. 

Основната причина за нефинансиране на някои от разработените проекти е свързана 

с изчерпване на ресурса по съответната отворена схема. 

Изнесените данни дават основание да се направи изводът, че община Ново село, 

независимо от трудностите, разполага с необходимия административен капацитет да 

се справи успешно с изпълнението на задачите заложени в Общинския план за 

развитие за периода 2014-2020 г.  
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X. ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОУЧВАНЕ СРЕД 

АДМИНИСТРАЦИЯТА  И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА НОВО 

СЕЛО 
Общинската администрация е водеща при изпълнението на стратегическите 

планове на региона, общинския план, както и при провеждането на политиките на 

общината. От нейния капацитет зависи качественото, навременното и икономически: 

- Ефективната реализация на стратегическите цели и приоритети; 

- Ефективното изпълнение на годишните общински планове за развитие и 

отделните дейности за удовлетворяване на потребностите на населението от 

община Ново село; 

За проучване и анализ на готовността на общинската администрация да реагира 

на предизвикателствата на националните и регионални стратегии, а така също и 

познаване на потребностите на населението, като и готовността й да търси 

възможности за тяхното удовлетворяване беше разработена анкетна карта. Анализът на 

отговорите са анализирани и обобщени както следва: 
 

 
От отговорите на този въпрос може да се приоритизират  най-важните местни 

политики, очаквани като решения от населението на общината. На първо място това е 

решаване на проблемите, свързани с безработицата и липсата на работни места. Липсата на 

работа е основен проблем пред жителите на община Ново село, именно това се 

потвърждава и от анализите и от проведените наблюдения на място. На второ място  в 

приоритетните за решаване проблеми в община Ново село се нарежда  развитието на 

инфраструктура ( ВиК, пътища и др.) , следвани от подобряване средата за живот ( паркове, 

тротоари, детски площадки и др.) и здравеопазване, транспорт и условия за бизнес ( с по 

10%). Това следва да са приоритетите за развитие на общината и в следващия планов 

период  
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67%   от отговорилите не са участвали пряко в изготвянето на стратегически и 

програмни документи на община Ново село, което означава че повечето от служители 

нямат отношение към тях и не ги познават. Едва 17 % са участвали отчасти, а само 16% 

пряко участват в стратегическите и програмни цели на общината и могат да потвърдят 

и докажат познаването и мониторинга на стратегическите и програмни цели на 

общината. Анализът на отговорите показва негативна тенденция в разбирането, че ОПР 

е основен инструмент за провеждане на местна политика и наличието на тревожна 

констатацията за липса на споделеност на визията за развитие на общината от страна на 

служителите в общинската администрация в контекста на Европа 2020. 

 
 

68 %  от анкетираните  смятат, че провежданите към момента  от общината 

политики отговарят адекватно на нуждите на гражданите и подкрепят подобни 

действия. 28% трудно могат да преценят, което означава че не познават добре 

провежданите политики и 5%  отричат подобна връзка ( между провежданите политики 

и нуждите на гражданите). Подкрепата, която близо 70% дават на провежданата в 

момента политика се отнася и за изпълнението на ОПР, който се приема от 

болшинството от общинските служители като подходящ и реалистичен, отговарящ 

адекватно на основните необходимостта за развитие на община Ново село. Анализът 
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може да подкрепи тезата за местната политика, подкрепяна и ползваща се с доверието 

от страна на жителите на общината, но резултатите от този отговор противоречат на 

отговорите на въпрос  11 и 12, в които категорично се отрича подкрепата на 

населението по отношение на ОПР. 

 
 

Оценката за степента на участие на бизнеса , НПО, структури на 

гражданското общество, отелени граждани  в разработването и изпълнението на 

местните политики  е повече от положителна. Много добър и добър са дали половината 

от анкетираните, а другата една половина е или среден, или единица като  оценка или 

слаб ( 33%).Усреднената оценка от резултатите е статистически обобщена на добра 

= 4.35. 
 

 
Според жителите  та община Ново село, най-адекватните  форми за включване 

на заинтересованите страни в планирането и изпълнението на местни политики са 

обществените обсъждания ( 38%), работни групи ( 24%), обществени форуми ( 14%), 

проучвания ( 10%) и неформални разговори и комуникации ( 7%). От отговора на този 

въпрос следва да се насърчават и ползват инструменти за общуване със 

заинтересованите страни най-вече чрез обществени обсъждания. В тази връзка, 
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препоръчва се община Ново село да разработи правила за провеждане на обществени 

обсъждания и да ги ползва като инструментариум за сверяване и комуникиране  с 

гражданите. Най-подходящите за използване в бъдещи консултации със 

заинтеросованите страни са  обществените обсъждания, работни групи и обществени 

форуми, които следва да се използват по често и да се адаптират спрямо местните 

условия на община Ново село. 

 
 

Като основни пречки за включването на заинтересованите страни в планирането 

и изпълнението на местни политики са посочени : 1/3 –недостатъчно ресурси, друга 1/3 

–недостатъчна информираност1 ¼ -недостатъчен интерес от страна на 

заинтеросованите страни и 1/5 – неефективни механизми за включване на гражданите. 

 
 

83 % от анкетираните отговарят положително на въпроса дали са участвали в 

обучителни семинари в последните 3 години. Едва 17% не са участвали в подобни 

форми, но тези 1/5 от отговорите следва да се вземат предвид при планиране на 

обучителните семинари за напред. Обученията се прилагат често като форма за 

повишаване на капацитета на общинските служители, но с оглед дадените отговори на 

предходни въпроси, то обученията следва да са свързани с теми като стратегическо 

планиране, споделеност на управленската визия, планиране и реализиране на местни 
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политики и ефекти и др. подобни.  

 
 

Половината от анкетираната отговарят положително ( с отговор „ДА“) на 

въпроса относно считат ли се за своевременно информирани за изменения в 

нормативната уредба,инициативи/проекти на държавната администрация и други 

публични органи. 44 % не са информирани за подобни изменения, а 6% нямат мнение и 

най-вероятно не ползват такива. В следващия план следва да се предвиди адекватен 

механизъм за информираност при нормативни промени 

 

 
 

Анализа показва, че служителите на община Ново село са на съответната 

позиция най-често  от една година,1/4 от 2 години, ¼ от над 5 години  и едва 1/5 от 

повече от 3,5, 10 години. Дългогодишните служители са 1/3 от състава на 

администрацията. 
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Категоричен е отговора на анкетираните, че населението не е удовлетворено от 

регионалната политика на правителството – 61%, едва 1/3 са отговорили положително и 

6% нямат отговор. 

 
 

72% от анкетираните считат, че населението ( НПО), гражданските сдружения и 

др. проявяват загриженост и инициативност за подобряване на условията на живот в 

общината. 
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XI. SWOTАНАЛИЗ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО 
 

Силни страни Слаби страни 
• Благоприятно географско положение - 

близост до областния административен 

център и Дунав мост 2; 

• Наличие на сериозен воден ресурс; 

• Благоприятни агро-климатични условия и 

плодородна земеделска земя; 

• Чиста околна среда и възможност за 

екологично чисто земеделие; 

• Съществуващи традиции в 

селскостопанското производство; 

• Наличие на свободен общински 

сграден фонд и терени, които могат 

да предизвикат инвеститорски 

интерес. 

• Наличие на природни и туристически 

забележителности; 

• Съхранено културно-историческо 

наследство, създаващо условия за 

алтернативен туризъм в периферията на 

областния център; 

• Запазени и съхранени местни културни 

традиции и обичаи; 

• Добре развита селищна мрежа; 

• Обновена водоснабдителна мрежа във 

всички населени места; 

• Изцяло електрифицирани и 

телефонизирани населени места в 

общината; 

• Наличие на средищно училище; 

• Добре изградена мрежа от детски и 

социални заведения; 

• Установени добри трансгранични връзки 

със съседни региони от Сърбия и 

Румъния; 

• Наличие на опит и капацитет за усвояване 

на еврофондове; 

• Ниска престъпност; 

• Липса на междуетническо напрежение; 

 

• Недобро състояние на междуселищната и 

селищната транспортната 

инфраструктура; 

• Раздробена собственост на земеделската 

земя; 

• Пустееща обработваема земя; 

• Занемарена и частично унищожена 

отводнителна и напоителна 

канализационна система; 

• Липсата на подземни природни ресурси; 

• Слабо развита икономика - липса на 

големи производствени предприятия; 

• Ниска инвестиционна активност и липса 

на местни инициативи за привличане на 

капитали; 

• Слабо присъствие на големи земеделски 

стопанства; 

• Липса на преработвателни предприятия и 

тържища за селскостопанска продукция; 

• Слаба експортна насоченост на местния 

бизнес; 

• Липса на чуждестранни инвестиции в 

икономиката на общината; 

• Неразработен потенциал за развитие на 

туристическия сектор; 

• Липсата на хотелиерска и друга 

подходяща база за настаняване и отдих на 

гостите; 

• Недействащо пристанище; 

• Липса на канализационна мрежа за 

отпадни води във всички населени места; 

• Липса на пречиствателни станции за 

отпадни води; 

• Неблагоприятна демографска структура 

на населението; 

• Отрицателен естествен прираст и 

висока миграция - намаляване и 

застаряване на населението; 

• Висока безработица, ниски доходи и жизнен 

стандарт; 

• Слаба икономическа активност на 

населението и липса на възможности 

за трудова реализация; 

• Сравнително ниско образователно равнище и 

недостатъчна степенна квалификация на 

населението; 

• Силно ограничени възможности на 

общинския бюджет; 

Възможности Заплахи 
• Подобряване на шосейната III иIVкласна 

пътна мрежа; 

• Продължаващо увеличаване на 

безработицата; 
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• Подобряване и обновяване на селищната 

транспортна инфраструктура; 

• Ускоряване процеса на комасация на 

земеделските земи; 

• По ефективното използване на наличния 

воден ресурс и възстановяване на 

хидромелиоративните съоръжения; 

• Създаване на възможности за 

практикуване на биологично земеделие с 

екологично чиста продукция; 

• Изграждане на общинско тържище с 

участие на   производители от района и 

съседните държави ; 

• Стимулиране развитието на малкия и 

среден бизнес и създаване на заетост; 

• Подпомагане на местните производители 

за реализация на тяхната продукция; 

• Ефективно използване на наличия 

свободен общински сграден фонд и терени за  

привличане на инвеститорски 

интерес; 

• Предприемане на активни мерки за 

привличане на инвеститори в т.ч. и на 

чуждестранни; 

• Изграждане и развитие на туристическа 

инфраструктура; 

• Усвояване на потенциала за развитие 

на културно-исторически, селски, 

еко, риболовен и воден туризъм; 

• Разработване на туристическа 

маркетингова стратегия; 

• Реализиране на публично-частни 

партньорства; 

• Провеждане на политики за стимулиране 

на ПЧП; 

• Усвояване на възможностите за 

финансиране от фондовете на ЕС. 

• Развитие на възможностите за 

трансграничен обмен на състави и 

колективи; 

• Социално интегриране на малцинствата и 

на групите в неравностойно положение на 

пазара на труда; 

• Партньорство с НПО и други общини 

за изпълнение на съвместни проекти; 

 

• Нисък жизнен стандарт и нарастване 

на миграцията; 

• Намаляване дела на населението в 

трудоспособна възраст и риск от 

обезлюдяване на общиата; 

• Нестабилна политическа рамка; 

• Данъчна и фискална политика, 

нестимулираща бизнеса; 

• Тромава и бюрократична администрация 

на национално и областно ниво; 

• Финансови затруднения на общините; 

• Липса на икономическа активност и 

инвеститорски интереси. 

• Липса на целенасочена държавна 

финансова подкрепа за подпомагане 

развитието на малките общини в 

изоставащите районни; 

• Силно ограничени възможности на 

малките общини за финансиране на 

публични проекти и за съфинансиране на 

проекти по оперативните програми; 

• Силна зависимост от централно бюджетно 

финансиране; 
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Б) ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 
Общинският план за развитие на община Ново село 2014- 2020 г./ ОПР/ е 

разработен в съответствие с: 

• Методическите указания на МРРБ за разработване на Националната 

• стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022 г./и 

общинските планове за развитие (2014-2020); 

• Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 

2014-2020 г. 

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

• Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за 

развитието на Северозападен район ( 2007-2013 г.) за 2012 година; 

• Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие;  

• Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022г;  

• Проектите за Оперативни програма иза периода 2014-2012 г. 

• Интегрирана стратегия за прилагане за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г. ( проект); 

• Междинната оценка за изпълнението на общинския план за развитие 

• Анализ, оценка и препоръки от приложението на Общинския план за 

развитие 2007 – 2013 г. 

• Резултатите от анкетното проучване средслужителите на общината; 

Основните цели и задачи на Общински план за развитие на Община Ново село за 

периода 2014-2020 г. са:  

Да осигури приемственост в политиките за развитие на общината по 

основни приоритети и цели; 

Да се има съответствие с областната страгения на област Видин; 

Да се отразят препоръките от анализа на изпълнението на общинския план 

за периода 2007 – 2013 г.; 

Да се планират мероприятия, които : 

• Да подобрят основните икономически характеристики на общината; 

• Да забави демографската криза, чрез: 

o Предоставяне на нови и все по-качествени услуги за населението; 

o Разкриване на нови работни места; 

o Повишаване квалификацията на населението; 

• Да подобрят атрактивността на общината, в т.ч. инфраструктурата, 

туристически забележителности и да въведат нови дейности, които 

дапривлекат туристи и гости; 

Да се отразят възможностите на Оперативните програми, коитоще действат 

в периода 2014-2020 г. като се търсят възможности за привличане и 

допълнителни финансови ресурси чрез други финансови инструменти; 
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II. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

НОВО СЕЛО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

Стратегическата част на Плана за развитие на община Ново село е разработена 

на базата на извършения анализ, като процесите и тенденциите са разгледани по 

отношение на тяхната устойчивост във времето. При разработването й са използвани 

метода на еквивалентността и метода на конверсията и са планирани интервенции, 

както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и за развитие на 

потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са фокусирани върху 

специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е отчетена близостта на 

община Ново село до областния център Видин и възможностите за трансгранично 

сътрудничество с общини в Сърбия и Румъния. 
 

МИСИЯ: 

„ Преодоляване на предизвикателствата пред общините в Северозападен 
регион и конкретно пред община Ново село“ 

 

Визия за развитие 
Визията за развитие на община Ново село, акцентира върху два основни аспекта: 

повишаване качеството на живот и развитие на условията за икономическо развитие. 

Нейното формулиране е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за 

регионално развитие на област Видин и отчита насоките в националните стратегически 

документи за периода 2014-2020. Визията за развитие на общината се формулира като: 
 

ВИЗИЯ: 

„Община Ново село – пример за възраждане на малките 
общини в името на повишаване качеството на живот на 

населението " 

 
 

Стратегически цели и приоритети 
Съответствие на стратегическите цели и приоритети на община Ново село за 

периода 2014 – 2020 г. с тези на областно, регионално и национално ниво. 
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ОБЩИНА НОВО СЕЛО ОБЛАСТ ВИДИН СЗР НСРР до 2020 

Стратегическа цел 1: 

Ускоряване икономическото 

развитие на община Ново село 

чрез използване на местния 

потенциал 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Ускоряване икономическото 

развитие на област Видин 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1:  

Развитие на 

конкурентноспособна 

икономика чрез развитие на 

собствения потенциал на СЗР 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Икономическо сближаване в 

европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез 

развитие на собствения 

потенциал на районите и 

опазване на околната среда 

Приоритет 1.1: 

Осигуряване условия за 

икономическа активност и 

растеж 

 

 

 

Приоритет 1.1: 

Осигуряване икономически 

растеж на базата на 

конкурентоспособни 

предприятия 

 

 

Приоритет 1.1:  

Подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес и 

подобряване на средата за 

правене на бизнес 

 

Приоритет 1.1:  

Активизиране :на специфичния 

потенциал на регионалните и 

местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес 

Приоритет 1.2:  

Развитие на туризма и на 

културно историческото 

наследство 

 

 

 

 

Подприоритет 1.3.1: 

Опазване, възстановяване и 

популяризиране на културно 

историческото 

Подприоритет 1.3.2: 

Подобряване на условията за 

развитие на туризма в област 

Видин 

Приоритет 1.3:  

Активизиране на специфичния 

потенциал на регионалната 

икономика 

Подприоритет 1.3.2:  

Развитие на устойчиви форми 

на туризъм 

 

Приоритет 1.2: 

Развитие на устойчиви форми 

на туризъм и на културните и 

творчески индустрии в 

районите 

 

 

 

Приоритет 1.3: 

Развитие на селското, горското 

и рибното стопанство 

 

 

 

Подприоритет 1.3.3: 

Стимулиране развитието на 

селското и горското стопанство 

 

 

 

Подприоритет 1.3.1: 

Развитие на селското и 

горското стопанство при 

устойчиво управление на 

природните ресурси 

 

 

Приоритет 1.1:  

Активизиране :на специфичния 

потенциал на регионалните и 

местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес 
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Стратегическа цел 2: 

Повишаване жизнения стандарт 

на населението на община Ново 

село 

Стратегическа цел 2: 

Повишаване жизнения стандарт 

на населението на област Видин 

Стратегическа цел 2: 

Съхранение и развитие на 

човешкия капитал 

Стратегическа цел 2: Социално 

сближаване и намаляване на 

регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване 

на условия за развитие и 

реализация на човешкия 

капитал 

Приоритет 2.1: 

Изграждане на съвременна 

социална инфраструктура и 

качествено образование 

Подприоритет 2.1.3:  

Създаване на условия за 

развитие на спорта и 

обществения отдих 

Приоритет 2.1: 

Изграждане на съвременна 

социална инфраструктура и 

качествено образование 

Подприоритет 2.1.3: 

Създаване на условия за 

развитие на спорта и 

обществения отдих в област 

Видин. 

Приоритет 2.1:  

Подобряване на достъпа до 

образование и социална 

инфраструктура и 

предотвратяване на рисковете 

за социално изключване 

 

 

Приоритет 2.1: 

Подобряване на достъпа до 

образователни, здравни, 

социални и културни услуги и 

развитие на спортната 

инфраструктура в районите 

 

 

Приоритет 2.2: 

Стабилизиране и увеличаване 

на трудовата заетост 

 

 

 

Приоритет 2.2: 

Стабилизиране и увеличаване 

на трудовата заетост 

 

 

 

Приоритет 2.2:  

Повишаване на заетостта и 

развитие на пазара на труда 

 

 

 

Приоритет 1.1:  

Активизиране :на специфичния 

потенциал на регионалните и 

местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес 

Приоритет 2.3:  

Повишаване качеството на 

човешките ресурси 

 

 

 

Приоритет 2.3: 

Повишаване качеството на 

човешките ресурси и 

публичните услуги 

 

 

Подприоритет 2.1.3: 

Предотвратяване на рискове, 

водещи към социално 

изключване и изолация 

 

 

Приоритет 2.3: 

Развитие на капацитета на 

националните, регионалните и 

местните власти за 

стратегическо планиране и 

подобряване на управлението 

на регионалното развитие 
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Стратегическа цел 3:  

Развитие на териториалното 

сътрудничество за постигане на 

балансирано и устойчиво 

развитие 

Стратегическа цел 3: 

Свързаност и развитие на 

териториалното сътрудничество 

за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие 

Стратегическа цел 3: 

Подобряване на териториалната 

устойчивост и свързаност 

 

Стратегическа цел 3: 

Териториално сближаване с 

европейските региони чрез 

трансгранично, 

междурегионално и 

транснационално 

сътрудничество 

Приоритет 3.1:  

Развитие на техническата и 

транспортната инфраструктура 

на община Ново село 

Подприоритет 3.1.7: Развитие 

на териториалното и 

трансграничното 

сътрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3.1: 

Развитие на техническата 

инфраструктура в област Видин 

Подприоритет 3.4.1: 

Развитие на трансграничното 

сътрудничество България - 

Румъния и България - Сърбия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 3.1:  

Развитие на транспортната 

инфраструктура 

Приоритет 3.2:   

Развитие на техническата 

инфраструктура 

Приоритет 3.3:  

Опазване на околната среда и 

биоразнообразието 

рискове и климатична 

сигурност 

Подприоритет 3.5.1:  

Развитие на трансграничното 

сътрудничество с принос към 

социално-икономическия 

растеж на СЗР 

Приоритет 1.3: 

Развитие на инфраструктурата 

за опазване на околната среда; 

Приоритет 3.1: 

Развитие на трансграничното 

сътрудничество и 

мобилизиране потенциала на 

периферните гранични 

територии  

Приоритет 3.2: 

Развитие на междурегионално и 

транснационално 

сътрудничество, включително 

за постигане на стратегическите 

приоритети на 

макрорегионално ниво 

Стратегическа цел 4: 

Разширяване на достъпа на 

населението до съвременните 

информационни и 

комуникационни технологии и 

повишаване на 

административния капацитет 

Стратегическа цел 1: 

Ускоряване икономическото 

развитие на област Видин 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1:  

Развитие на 

конкурентноспособна 

икономика чрез развитие на 

собствения потенциал на СЗР 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Икономическо сближаване в 

европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез 

развитие на собствения 

потенциал на районите и 

опазване на околната среда 

Приоритет 4.1: 

Разширяване на обхвата на 

предоставяните услуги и 

Подприоритет 1.1.3: 

Подобряване на достъпа и 

развитието на 

Приоритет 1.1:  

Подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на 

Приоритет 1.1:  

Активизиране :на специфичния 

потенциал на регионалните и 



Анализ на факторите на средата  и изготвяне на Общински план за развитие    2014 – 2020г. 
 

Разработил - Дружество по ЗЗД „Кимкооп и Еко-АТ Обединение“по проект „Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село», договор№ 13-13-

131/01.11.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  76 
 

подобряване на качеството им 

Подриоритет 4.1.1: 

Повишаване на 

административния капацитет 

информационните и 

комуникационните технологии 

 

 

малкия и средния бизнес и 

подобряване на средата за 

правене на бизнес 

Приоритет 2.3:  

Укрепване на 

институционалния капацитет на 

областно и местно ниво за 

подобряване на процесите на 

управление 

Подприоритет 2.3.1. 

Достъп до качествени 

обществени услуги  

Подприоритет 2.3.2. 

Подобряване управлението на 

процесите и дейностите 

местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес 
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Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на община 

Ново село чрез използване на местния потенциал 

 

Със закриването на промишлени предприятия след 1989 год- вследствие на 

приватизация и лошо управление в момента основните работни места са в сектор 

„Селско и горско стопанство“ – около 35% срещу 13% в сектор „Преработващата 

промишленост“, в сектор „Търговия и Услуги“ са около  52%.   Около 54% от тези 

работни места са в микропредприятия ( до 9 работи места ) и  48% в малки предприятия 

( 10 – 49 работни места ). Тази структура не създава условия за устойчиво икономическо 

развитие – имат силно влияние сезонността, ниския жизнен стандарт и отдалечеността 

на района. За постигане на тази стратегическа цел е целесъобразно да се заложат 

следните приоритети: 

 

Приоритет 1.1: Осигуряване условия за икономическа активност и растеж 

По-конкретно тези условия могат да се създадат вследствие на: 

Подприоритет 1.1.1 Подобряване на условията за развитиета на бизнеса 

Общината разполага със свободни активи като сграден и поземлен фонд. 

Разполага също така със суровинен ресурс – биомаса, отпадък от винопроизводството, 

енергиен потенциал – вода и вятър. На база на този ресурс би могло да се стимули чрез 

участие в ОП“Иновации и конкурентноспособност“, Националния иновационен фонд“, 

Фонд“Козлодуй“, Публично-частно партньорство създаване на икономически субекти за 

реализиране на Приоритет 1.2,а именно чрез: 

- Стимулиране на растежа на общинската икономика чрез подкрепа на 

съществуващите предприятия и насърчаване на предприемаческата активност; 

- По-широко навлизане на електронните интегрирани услуги и подобряване на 

достъпа до тях на гражданите и бизнеса; 

- Провеждане на обучителни семинари на представители на бизнеса и на 

активната част от населението по възможностите на оперативните програми за 

периода 2014-2020; 

- Въвеждане на информационни и комуникационни технологии чрез изпълнение 

на проект „Център за услуги, свързани с електронно обслужване на граждани и 

бизнеса, чрез информационни технологии” 

Подприоритет 1.1.2 Насърчаване на гражданското общество в реализиране 

политиките на общината 

Независимо от общинския съвет е целесъобразно да се създаде по-достъпна и 

постоянно действаща структура – напр. Граждански съвет с привличането на ресурс и 

експерти на неправителствени организации, клоновете на БТПП, БСК и НТС в гр.Видин, 

в т.ч. и на външни експерти. 

- Необходимо със съдейстето на Граждансия съвет да се разработи общинска 

програма за насърчаване и подкрепа на развитието на МСП, като се обърне 

внимание на преимуществата и стимулите, които ще предоставя община Ново 

село и възможностите на Оперативните програми; 

- Организиране на изнесено, дистанционно обучение със съдейстивето на 

съществуващ ЦПО към НАПОО 

Подприоритет 1.1.3 Промотиране община Ново село пред потенциални 

инвеститори и подобряване на инвестиционния климат 

Необходимо е да се разработи целенасочена маркетингова реклама за 

промотиране на възможностите на общината и инвестиционните проекти, за които се 

търсят инвеститори/ съинвеститори.За целта е препорчитело да се обособи към 
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интернет-страницята на общината отделен раздел за икономическата политика на 

общината – цели и проекти на общината, условия за стимулиране на инвеститори – 

ниски наеми на земи, активи, инструменти за реализиране на тези проекти – публично-

частно партньорство, концесии и т.н. 

 

Приоритет 1.2. Развитие на туризма и на културно историческото наследство 

Подприоритет 1.2.1 Подобряване условията на развитието на туризма в 

община ново село: 

Река Дунав, плоския ландшафт и свързаността на общината чрез река Дунав със 

европейски страни Румъния, Унгария, Словакия, Унгария, Австрия и Германия ( в т.ч. и 

Сърбия) предопределят провеждането на различни инициативи за привличане на 

туристи и гости като: 

- Изграждане на шато/туристически център, включващ музей на виното, бунгала, 

ресторант чрез преустройство на съществуваща база в с. Ново село; 

- Разширение на рибарското селище в с. Ясен с къмпинг за културни 

мероприятия; 

- Преустройство в туристическа база на базата за отдих в местността „Камъка“ и 

реконструкция на подстъпите към нея;  

- Изграждане на мрежа от еко и специализирани туристически маршрути; 

- Организиране на национален и международен фестивал за ястия от речна риба: 

• за специализиран риболов; 

• за приготвяне на ястия от риба; 

• на марковото вино“Гъмза“; 

• по стрелби с лък, мятане на мрежи и др. 

Тези фестивали биха могли да се съчетаят със участието на хора с физически 

увреждания и да се реализират чрез реализирането на следните подприоритети: 

- Разширяване на дейностите по време на празника „Покръсти“; 

Подприоритет 1.2.2 Опазване, възстановяване и популяризиране на 

културно-историческото наследство 

Дейността, започнала с ремонта на читалище „Земеделец - 1874” в с. Ново село, 

трябва да продължи с: 

- Ремонт на църква „Св.Троица“ в с. Винарово; 

- Ремонт на църква „Св.Троица“ в с. Неговановци; 

- Ремонт на църква„Успение Богородично“ в с.Ясен; 

- Ремонт на църква„Възнесение Господне“ в с. Флорентин; 

- Възстановяване на разкопки край село Неговановци на могила, използвана на 

два пъти като некропол - през римската епоха и Българското средновековие 

(XIV в.). Извършени са ритуални погребения,а в мъжките, женските и детските 

гробове е открит инвентар от парчета лито тъкан памучен плат със златни и 

сребърни нишки, сърмени гайтани, копчета, обеци, пръстени, огърлици от 

маниста, железни апликации от мъжки колани, железни токи и др. Запазване на 

културните традиции, обичаи, местно наречие; 

Трябва да продължат дейностите по запазване на местните обичаи, носии, 

наречие и всичко това да бъде представяно чрез възможностите на съвременните 

информационни технологии. 

Приоритет 1.3 Развитие на селското и горското стопанство 

Наличието на значителна обработваема ( в т.ч. и свободна ) площ, а така също и 

горски масив предопределя да се планират инициативи за : 

Подприоритет 1.3.1: Селско стопанство 
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- Целесъобразно е да разработят подходящи условия за отдаване под наем на 

необработвами и пустеещи земи общинска собственост; 

- Усвояване на новитехнически  култури коноп, лен ( влакнодаен и маслодаен – 

досега не е разпространен в България), които изискват обилна почвена и 

въздушна влага; 

- Стимулиране последващата им обработка в крайни изделия – платове, 

декоративни платна, масла за козметиката, изолационни панели и др. 

- Осигуряване на системна и актуална пазарна, технологична и ценова 

информация за селскостопанските производители; 

- Наложително е за стимулиране на селскостопанското производство да се 

изгражди на общински пазар в Ново село; 

Подприоритет 1.3.2 Горско стопанство 

- Целесъобразно е да се усвояват на нови дървестни култури с висок добив на биомаса 

или овощни култури подходящи за местния климат, което ще предизвика и стремеж за 

последваща обработка на произведената продукция; 

Подприеритет1.3.3 Рибно стопанство 

Запланувано е изграждането на кейова стена, закрита лодкостоянка и помещение 

за улова  на риба и озеленяване на прилежащия терен  на брега на р. Дунав в с. Ново 

село; 

- Целесъобразно е също така дасе използват възможностите на оперативните 

програми за стимулиране на дейности в тази област чрез изграждането на местни 

рибарски инициативни групи – МРИГ, по подобие на МИГ. 

Стратегическа цел 2:  Повишаване жизнения стандарт на населението   

на община Ново село 

 

Приоритет 2.1 Изграждане на съвременна социална инфраструктураи 

качествено образование 

Подприоритет 2.1.1 Подобряване качеството на здравното обслужване на 

населението и достъпа до него 

Организиране на надеждно медицинско осигуряване е важна предпоставка за 

развитие на туризма. За целта би могло да се използват възможностите на ОП“Региони в 

растеж“ и на инструмента публично-частно партньорство, за да се осигурят и мобилни 

кабинети, бърза помощ, специализирани помещения в туристическите бази.  

Подприоритет 2.1.2 Подобряване на условията в образователната система. 

Това е наложително, за да се привличат инвеститори и заинтересовани в 

заселването на общината.  

- Общината трябва да разработи отделна програма в областта на образованието, 

която да включва привлекателна инфраструктура в тази област.За целта са 

предвидени: 

- Модернизиране на техническата база и сградния фонд на СОУ ”Св.св. Кирил и 

Методий” с. Ново село; 

- Ремонт на ОДЗ„Акад. Стефан Младенов”с. Ново село; 

- Преустройство на сграда към ЦДГ с. Флорентин в салон за тихи игри и 

създаване на опознавателен кът за популяризиране на защитени от изчезване 

растителни видове; 

Подприоритет 2.1.3 Създаване на условия за спорт и отдих 

Дейността н община Ново село в това направление трябва да продължи, 

независимо от добрите резултати за периода 2007-2013 – изграждане на стадион на 

стойност 5 800 000 лева; 
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- Изграждане на спортна площадка и зелена зона за отдих в двора на ОУ ”Св.св. 

Кирил и Методий” с. Неговановци; 

- Естетизиране и обособяване на еко зона на територията на централния плаж и 

околното пространство в с. Ново село; 

- Реконструкция на подстъпите към брега на река Дунав в с. Ново село, с. 

Фиорентин и с. Ясен; 

- Обособяване зелена зона за отдих, облагородяване и благоустрояване на дворно 

пространство на общински блок  № 2, с. Ново село; 

- Подобряване и облагородяване на терен „Средната чешма” с. Винарово; 

 

Приоритет 2.2. Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 

Подприоритет 2.2.1 Изготвяне и реализиране на целеви програми за трудова 

заетост. 

- Целта е активно и целенасочено да се използват възможностите на 

Оперативните програми за създаване на възможности за алтернативни 

производства; 

- Осигуряване на разнообразие на предлаганите работни места и по-добра 

трудова заетост на населението; 

- Изграждане на информационна система ( в рамките на Единния център за 

публични услуги)пза търсената работна сила и предлаганите специалисти; 

 

Приоритет 2.3 Повишаване качеството на човешките ресурси 

Подприоритет 2.3.1 Стимулиране на Учене през целия живот 

Анализът на квалификацията на работната сила показва, че за реализиране на 

мероприятията по стратегическа цел 1 се изисква да се организира директно или 

дистационно обучение и преквалификация на база възможностите на ОП“ Развитие на 

човешките ресурси“ . Същевременно организирането, стимулирането и контрола на тези 

мероприятия изисква изисква и от екипа на общината специфични знания за 

подготовката на проектите, привличането на експерти и консултанти, за което биха 

могли да се използват  ОП“ Административен капацитет“ и „Добро управление“.  

- Провеждане на обучителни семннари на представители на активната част от 

населението по възможноститет на оперативните програми за периода 2014-

2020; 

- Организиране на изнесено, дистанционно обучение със съдейстивето на 

съществуващ Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Националната 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по специалности, 

към които проява интерес населението на общината; 

- Използване ва възможжностите на инструмента  ECVET към програмата 

Еразмус; 

Подприоритет 2.3.2 Създаване на условия за предоляване на социалното 

изключване и изолация на рискови групи 

Необходимо е: 

- Подкрепа   за   осигуряване   на   инвестиции   за   подобряване инфраструктурата    

на    публичните    услуги    в    сферата    на    социалното подпомагане; 

- Продължаване на процеса за финализиране на деинституализацията на   

социалните  дейности   с  цел   предлагането  им   в  обичайната   среда   на 

ползвателите им; 

- Създаване на условия за социалната интеграция на хората в неравностойно 

положение и хората с увреждания; 
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За целта е планирано: 

- Преустройство на Ветернинарната лечебница в дом/преходно жилище за 

младежи с умствена изостаналост над 18 г.; 

- Преустройство на шивашки цех в дом за стари хора с. Ново село; 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие 

 
Приоритет 3.1. Развитие на техническата инфраструктура 

Инфраструктурата – улично осветление, околната среда, водоснабдяване и 

пътища е визитната картичка на една община. Независимо от значителните инвестиции 

и успехи на общината във водоснабдяването на населението, остават нерешени 

проблеми с уличното осветление и подобряване състоянието на пътната 

инфраструктура. За реализирането на тази стратегическа цел е целесъобразно да се 

предвидят следните подприоритети: 

Подприоритет 3.1.1 Въвеждане на енергоспестяващи системи и 

алтернативни източници на енергия 

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ с. Винарово, с. 

Неговановци и с. Флорентин;  

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ„Акад. Стефан 

Младенов”с. Ново село; 

- Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на улично осветление в 

населените места от общ. Ново село; 

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административни сгради в с. 

Ново село; 

- Прилагане на мерки за енергийна ефективност на Кметство  и Читалище” –общо 

–с.Флорентин, с. Винарово и с.Негованци; 

Подприоритет 3.1.2 Подобряване на достъпа до водоснабдителни и 

канализационни системи 

Основният проект, който ще се изпълява е подмяна на водопроводната мрежа в с. 

Винарово; 

Подприоритет 3.1.3: Благоустрояване на населените места в община Ново 

село 

- Изграждане на Туристически център в с. Ново село, в който биха мотли да се 

развият и липсващи услуги за населението и гостите; 

- Реконструкция площадното пространства в община. Ново село.Тази дейност се 

налага по настояване на населението на общината, които искат поне в рамките 

на жилищната площ на общината да не газят кал и да могат с удоволствие да 

участват в празненствата, които се провеждат на площадите; 

Подприоритет 3.1.4: Подобряване на междуселищната транспортна 

инфраструктура 

Село Гъмзово е съседно село на с.Ново село. Лозовите масиви са също така 

съседни. Самото наименование произлиза от винения сорт –„гъмза“ ( старо название – 

стара гижа), характерен за този район. Независимо, че то е в община Брегово 

подобряване на качеството на пътната мрежа  е важна занаселениетоот двете села.  

Съществуващата пътна връзка с Ново село –Винарово е около 4 км., но в много 

лошо състояние е се налага да ползват пътната връзка през с.Флорентин, при което 

разстоянието се увеличава на 14 км. Това много затруднява родителите, които водят 

децата си на училище в с. Ново село. 
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- Подобряване на пътната инфраструктура,  която ще доведе оптимизация/съкращаване 

на пътните връзки и намаляване разходите на гориво и ремонт – например връзките: 

• Ново-село- Гъмзово- полагане на асфалтова настилка; 

• Ново село - Винарово - къса пътна връзка; 

Подприоритет 3.1.5: Подобряване на селищната транспортна 

инфраструктура 

Наложителен е ремонт на уличната мрежа в общината, за да се развие туризма 

чрез изграждането н акъщи:стаи за гости; 

Подприоритет 3.1.6: Изграждане и укрепване на екологична инфраструктура 

- Наложително е разработването на общинска програма за управление на 

отпадъците и да се предвидят дейности, при които отпъдйците да се използват 

като ресурс, като напр.: 

• Изграждане на инсталация за преработка на биомасата и използване на 

продуктите от преработката й - карбонизиране за подобряване почвените 

показатели; 

- Изграждане на защитна дига в с. Ново село; 

- Укрепване на свлачище в с. Флорентин; 

- Укрепване и почистване на речни корита в с. Неговановци; 

Подприоритет 3.1.7: Развитие на териториалното ш трансграничното 

сътрудничество 

Териториалното и трансграничното сътрудничество са алтернативен инструмент 

за осигуряване на финансиране за инвестиционни проекти и за разкриване на работни 

места  чрез активизиране на бизнес-връзките между страните. Като вариант на това 

сътрудничество трябва да се използват максимално възможностите на Дунавската 

стратегия на ЕС; 

 

Стратегическа цел 4: Разширяване на достъпа на населението до 

съвременните информационни и комуникационни технологии и 

повишаване на административния капацитет 

 

Приоритет 4.1: Разширяване на обхвата на предоставяните услуги и 

подобряване на качеството им 

Подриоритет 4.1.1: Повишаване на административния капацитет 

Дейността в тази насока е много важна и e целесъобразно да продължи така добре 

както и досега чрез: 

- Повишаване капацитета на администрацията на общината, НПО и други 

институции на територията на общината чрез изпълнение на проект 

„Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински 

политики в община Ново село”; 

- Развиване на умения в населението, свързани с информационните и 

комуникационни технологии чрез изграждането на компютъризирани клубове в 

населените места; 

- Развитие на административното обслужване и изграждане на нова 

административна култура, ориентирана към нуждите на гражданите, особено при 

въвеждане в експлоатация на Единния център за информационно обслужване на 

населението; 

- Независимо от това препоръчително е текущо да се търсят и алтернативни форми 

за поддържане и повишаване квалификацията на администрацията при 
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подготовка, управление и мониторинг на проекти, които да се базират на добри 

практики; 

- Желателно е също така да се утвърждава принципа на публичност и прозрачност 

в дейността на общинската администрация; 

- Повишаване капцитета на жителите на общината по въпроси за ЕЕ и ВЕИ чрез 

информационна кампания и разработване на програми за активизиране на 

процесите на енергийната ефективност на жилищния фонд; 

- Обучения на ръководители и специалисти на общинските обекти, експерти и 

специалисти на общинската администрация за новата структура по ЕЕ и за работа 

по проекти от фондовете по енергийна ефективност; 

- Създаване на Комисия отговаряща за енергийна ефективност в рамките на 

структурите на общинската администрация.                                            
- 
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1.1. Осигуряване условия за 

икономическа активност и растеж 

ОРГАНИГРАМА 

за реализиране на стратегическите цели на община Ново село 
         

Стратегически цели 

 

 

 

 

Приоритети 
 
 

 

 

 

 

 

Подприоритети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ускоряване икономическото 

развитие на община Ново село 

1.1.1 Подобряване на условията за 

развитието на бизнеса 
 

1.1.2 Насърчаване на гражданското 

общество в реализиране политиките 

на общината 
 

1.1.3 Промотиране община Ново село 

предпотенциални инвеститори и 

подобряване на инвестиционния 

климат 

1.2.1 Подобряване условията на 

развитието на туризма в 

община Ново село 

 

1.2.2 Опазване, възстановяване и 

популяризиране на 

културно-историческото 

наследство 

1.3.1Селско стопанство 

1.3.2 Горскостопанство 

 

1.3.3 Рибно стопанство 

-1.1.2. Развитие на туризма и културно 

на историческото наследство 
 

1.3. Развитие на селското, горското 

и рибното стопанство 
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Приоритети 

 

 

 

 

 

 

Подприоритети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повишаване жизнения стандарт 

на населението на община Ново село 

2.1Изграждане на съвременна социална  

инфраструктура и качествено 

образование 
 

2.2 Стабилизиране и увеличаване 

на трудовата заетост 

2.1.2 Подобряване качеството на  

здравното обслужване на  

населението и достъпа до него 
 

2.1.2 Подобряване на условията в 

образователната система 
 

2.1.3 Създаване на условия за спорта и  

обществения отдих 

2.2.1 Изготвяне и реализиране на  

целеви програми за заетост 

2.3 Повишаване качеството на   

      човешките ресурси 

2.3.1 Стимулиране на Учене през 

 целия живот 

 

2.3.2 Създаване на условия за с  

целпреодоляване на 

социалното изключване и 

 изолация на рискови групи 
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Приоритети 

 

 

 

 

 

 

 

Подприоритети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Развитие на териториалното сътрудничество за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие 
 

3.1. Развитие на техническата и 

транспортната инфраструктура на  

община Ново село 
 

3.1.1: Въвеждане на енергоспестяващи системи и алтернативни източници на енергия 

3.1.2: Подобряване на достъпа до водоснабдителни и канализационни системи 

3.1.3: Благоустрояване на населените места в община Ново село 

3.1.4: Подобряване на междуселищната транспортна инфраструктура 

3.1.5: Подобряване на селищната транспортна инфраструктура 

3.1.6: Изграждане и укрепване на екологична инфраструктура 

3.1.7: Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество 
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Приоритети 

 

 

 

 

Подприоритети 

 

 

 

 

 

4. Разширяване на достъпа на населението до 

съвременните информационни и комуникационни 

технологии и повишаване на административния 

капацитет 

4.1: Разширяване на обхвата на 

предоставяните услуги и подобряване на 

качеството им 

 

4.1.1: Повишаване на административния 

капацитет 
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III. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКАТА И НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА 

В Общинския плана за развитие на община Ново село са формулирани общи и 

специфични индикатори. 

Общите индикатори са подбрани с цел осигуряването на необходимите адекватни 

информационни ресурси за общото състояние на община Ново село през периода на 

наблюдение. Те са съобразени със следните водещи принципи: 

• съобразени са с ограничения срок за изпълнение на Общинския план за 

развитие -2014-2020 г.; 

• подпомагат извършването на сравнителен анализ за моментното състояние на 

общини в СЗР и страната; 

• осигуряват комплексна информация за интегрираното развитие на територията; 

• позволяват  изследване   на  потенциалните   връзки  между  променящите  се 

условия, нивото на регионално развитие и избора на дадена политическа рамка. 

 

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

 

БВП по текущи цени - общ и на човек (хил. лева) 

БДС по текущи цени - обща и по сектори (хил. лева) 

Коефициент на безработица  

Брой разкрити нови работни места 

Коефициент на икономическа активност 

Общ доход на лице от домакинството в лв. 

Обем на привлечени финансови средства от Оперативните  

Обем привлечени финансови средства от частни инвеститори 

програми  

Обем привлечени финансови средства на чуждестранни прекиинвестиции (хил. 

евро ) 

Динамика на реализирания брой нощувки 

 

Специфичните индикатори  имат по-конкретен характер и са пряко свързани с 

дефинираните в стратегическия документ цели, приоритети и мерки. Съгласно възприетите 

приоритети и мерки в плана за развитие на община Ново село, се предлагат следните основни 

индикатори за мониторинг и оценка 

 

Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на община 

Ново село чрез използване на местния потенциал 

 

Приоритет 1.1: Осигуряване условия за икономическа активност и 

растеж 
Подприоритет 1.1.1:Подобряване на условията за развитие на бизнеса 

• Брой изготвени анализи на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа 

от страна на общината; 

• Брой разработени специални общински програми за насърчаване и подкрепа 

развитието на МСП; 

• Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти; 

• Брой създадени партньорства с бизнеса в страната; 

• Брой организирани/брой участия в бизнес-форуми, семинари, срещи за 

създаване/разширяване на контактите с местни и чужди бизнес партньори; 
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• Брой подкрепени съществуващи предприятия; 

• Брой на разкритите нови фирми; 

Подприоритет 1.1.2 Насърчаване на гражданското общество в реализиране 

политиките на общината 

• Брой включени в създадения Граждански съвет за развитие на общината 

представители на бизнеса, бизнес асоциации и академичната общност; 

• Брой нововъведени електронни интегрирани услуги  за гражданите и бизнеса; 

• Брой проведени обучителни семинари на представители на бизнеса и на 

активната част от населението по възможностите на оперативните програми за 

периода 2014 – 2020; 

• Брой на преминалите различен вид дистанционно обучение; 

Подприоритет 1.1.3 Промотиране община Ново село пред потенциални 

инвеститори и подобряване на инвестиционния климат 

• Брой разработени маркетингови програми за промотиране на инвестиционните 

общински проекти; 

• Привлечени външни инвестиции в общината 

Приоритет 1.2: Развитие на туризма и на културно историческото 

наследство 
Подприоритет 1.2.1 Подобряване условията на развитието на туризма в община 

Ново село 

• Брой разработени целеви програми за развитието на туризма; 

• Брой новосъздадени места за настаняване на туристи; 

• Създадени нови фирми в областта на туризма; 

• Създадени нови местни туристически продукти; 

• Брой новопостроени места за нощувки; 

• Брой на реализираните нощувки; 

• Обем на приходите от реализираните нощувки; 

• Брой и дължина на изградени еко и специализирани туристически маршрути;    

• Брой новоизградени, преустроени и реновирани обекти с туристическо 

предназначение; 

• Брой посетители на туристическите културно - информационни центрове; 

Подприоритет 1.2.2 Опазване, възстановяване и популяризиране на 

културно - историческото наследство 

• Брой реновирани обекти с културно историческото предназначение; 

• Брой читалища с подобрена инфраструктура в общината; 

• Брой лица с подобрен достъп до културни услуги -; 

• Брой и видове материали за представяне и популяризиране на местното, 

природно, културно и историческо наследство; 

• Брой проведени фестивали/ конкурси и други културни събития/ брой 

посетители; 

Приоритет 1.3 Развитие на селското, горското и рибното стопанство 
Подприоритет 1.3.1: Селско стопанство 

• Подкрепени селскостопански производители с различни форми на 

подкрепа 

• Дка усвоени изоставени земи и увеличени обработваеми участъци за 

производството но различните видове селскостопански култури; 

• Дка отдадени под наем от общинския поземлен и горски фонд; 

• Брой проведени обучения за млади фермери; 

• Брой изградени бази за съхраняване и търговия на селскостопанска продукция; 



Анализ на факторите на средата  и изготвяне на Общински план за развитие    2014 – 2020г. 
 

Разработил - Дружество по ЗЗД „Кимкооп и Еко-АТ Обединение“по проект „Ефективност и устойчивост в управлението и 

изпълнението на общински политики на община Ново село», договор№ 13-13-131/01.11.2013 г., с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  90 
 

• Брой създадени общински и др. пазари в помощ но местните производители; 

• Брой изготвени Стратегии за развитие на устойчиво развитие земеделието в 

общината; 

• Дка, брой и видове на развити нови алтернативни производства на технически и 

др. култури. 

• Брой изградени информационни системи в помощ но местните производители; 

Подприоритет 1.3.2 Горско стопанство 

• Дка усвоени горски площи с нови дървесни култури; 

Подприоритет 1.3.3 Рибно стопанство 

• Обем на привлечените финансови средства чрез МРИГ; 

• Брой изградени обекти в областта на рибното стопанство.  

 

Стратегическа цел 2:  Повишаване жизнения стандарт на населението   

на община Ново село 

 

Приоритет 2.1: Изграждане на съвременна социална инфраструктура и 

качествено образование 

Подприоритет 2.1.1: Подобряване качеството на здравното обслужване на 

населението и достъпа до него 

• Брой пациенти годишно, обслужени от мобилните здравни групи; 

• Брой на лицата с подобрен достъп до здравни услуги; 

• Брой намалени рискови фактори за здравето на населението, подобрена 

здравната профилактика, и лечение на социално значимите заболявания; 

• Брой приложени национални стандарти за качествено здравеопазване в 

общината; 

• Брой здравни заведения с подобрена общинската здравна инфраструктура; 

Подприоритет 2.1.2: Подобряване на образователната система 

• Брой училища с подобрена енергийна ефективност - бр.; 

• Брой училища с обновени прилежащи терени - бр.; 

• Брой училища с ремонтирана или подобрена материалната база и обновено 

оборудване; 

• Брой училища с подобрена спортна инфраструктура; 

• Брой ученици ползващи подобрена организацията на образователната 

инфраструктура в съответствие с наличните контингенти от деца и ученици и 

действащата система за делегирани бюджети в образованието; 

• Брой на учениците от населените места ползващи транспорт до училище; 

• Брой ученици, посещаващи различните видове клубове по интереси; 

• Брой участници в обученията по информационни технологии сред учителите; 

• Брой ученици, участвали в организираните професионални насочвания; 

• Брой разработени учебни програми за преодоляване на несъответствията между 

изграждащите от образованието умения и нуждите на пазара на труда; 

• Брой организирани събития за развитие на творческите таланти. 

• Брой детски заведения с подобрена енергийна ефективност; 

• Брой детски заведения с обновени прилежащи терени; 

• Брой детски градини и ясли с ремонтирана, подобрена материалната база и 

• оборудване; 

Подприоритет 2.1.3: Създаване на условия за развитие на спорта и 

обществения отдих 

• Брой посетители на изградения мултифункционален спортен комплекс; 
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• Брой организирани спортни празници 

• Брой реализирани проекти за модернизация и реконструкция на обекти със 

спортно предназначение; 

• Обем на привлечени инвестиции за спортни съоръжения. 

Приоритет 2.2: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 

Подприоритет 2.2.1:Изготвяне и реализиране на целеви програми за заетост 

• Брой обучени за придобиване на професионална квалификация и 

преквалификация; 

• Брой подкрепени проекти, генерирани от бизнеса, осигуряващи разкриване на 

нови работни места; 

• Брой разкрити нови работни места в перспективни отрасли, съобразени с 

икономическия профил на общината; 

• Брой подкрепени бизнес инициативи и дейности, ориентирани към осигуряване 

на заетост и възможност за повишаване на квалификацията и 

преквалификацията на младите хора с цел задържането им в общината; 

• Брой безработни лица, стартирали самостоятелна стопанска дейност чрез 

регистрация на микропредприятие. 

• Брой лица започнали работа без посредничеството на Агенцията по заетостта; 

• Общ брой безработни лица, преминали в групата на заетите; 

• Брой безработни роми, получили информация за свободни работни места и 

програми за квалификация. 

Приоритет 2.3: Повишаване качеството на човешките ресурси 

Подприоритет 2.3.1: Стимулиране на Учене през целия живот 

• Брой проведени обучения за придобиване на знания и умения за създаване на 

собствен бизнес; повишаване на мениджърските умения и др., 

• Брой приложени обучителни програми и форми за ограмотяване на 

нискообразовани и неграмотни лица в извънучилищна възраст; 

• Брой ограмотени нискообразовани и неграмотни лица  в извънучилищна 

възраст; 

• Брой роми, включени в програма за обучения и квалификация; 

Подприоритет 2.3.2: Създаване на условия за с цел преодоляване на 

социалното изключване и изолация на рискови групи 

• Брой разработени/актуализирани програми за интегриране на групи в социална 

изолация и малцинствени групи; 

• Брой деинституционализирани социални дейности с цел предлагането им в 

обичайната среда на ползвателите им; 

• Брой деца, които се възползват от новосъздадените социални услуги, насочени 

към деца в риск; 

• Брой лица в неравностойно положение с подобрени професионални умения в 

съответствие със съвременните изисквания за развитие на пазара и бизнеса и 

при спазване на принципа за равни възможности; 

• Брой проведени мероприятия с цел педагогическа и психологическа подкрепа за 

образователната интеграция на деца с увреждания и проблеми в развитието им; 

• Брой използвани инструментите на социално подпомагане за ограничаване броя 

на преждевременно отпадналите от училище ученици от ромски произход; 

• Брой лица с подобрен достъп до различните видове социални услуги; 

• Брой възрастни хора, настанени в налични или новоизградени домове; 

• Брой ремонтирани домове за възрастни хора и клубове на пенсионера; 

• Обем на инвестиции в дейности за превенция и преодоляване на социалното 
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изключване и изолация.  

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие 

 

Приоритет 3.1: Развитие на техническата и транспортната инфраструктура 

на община Ново село 
Подприоритет 3.1.1: Въвеждане на енергоспестяващи системи и 

алтернативни източници на енергия 

• Брой обществени и административни сгради с внедрена енергийна ефективност; 

• Общо брой сгради, реализиращи мерки по енергийна ефективност; 

• Количество намалени емисии на въглероден двуокис; 

• Брой рехабилитирано уличното осветление. 

Подприоритет 3.1.2: Подобряване на достъпа до водоснабдителни и 

канализационни системи 

• Км реконструирани съществуващи/изградени нови водопроводни съоръжения 
 

Подприоритет 3.1.3: Благоустрояване на населените места в община Ново 

село 

• Брой/дка подновени големи и малки паркове на територията на общината; 

• Брой/дка на нови засаждения, новозасадени дървета, новозатревени площи и 

др.; 

• Брой възстановени и поддържани детски площадки на територията на 

общината; 

• Брой селища с подобрена естетика на селищната среда. 

• Брой изготвени и одобрени устройствени планове, включително и измененията 

им. 

Подприоритет 3.1.4: Подобряване на междуселищната транспортна 

инфраструктура 

• Км новоизградени пътища от четвътокласната пътна мрежа в общината; 

• Км доизградени пътища от четвътокласната пътна мрежа общинската пътна 

мрежа и обслужващите я съоръжения; 

• Км рехабилитирана третокласна пътна мрежа в общината;  

Подприоритет 3.1.5: Подобряване на селищната транспортна 

инфраструктура 

• Км ремонтирана улична мрежа; 

• Км/лин.м./кв.м. новоизградена/ремонтирана прилежаща инфраструктура – 

бордюри, канавки, тротоари и др. 

Подприоритет 3.1.6: Изграждане и укрепване на екологична инфраструктура 

• Брой разработени на актуализирани стратегии/програми за управление на 

отпадъците; 

• Брой изградени съоръжения за предварително третиране на отпадъци; 

• Брой закупена нова обслужваща техника; 

• Брой въведени в експлоатация „чисти технологии"; 

• Лин.м. укрепени диги; 

• Брой и лин.м укрепени свлачища; 

• Брой и лин.м почистени и укрепени речни корита; 

• Брой публикации в Интернет-страница на Общината, посветена на актуални 

информация за околната среда; 

• Брой граждани, взели участие в обществени обсъждания на 
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инвестиционнитенамерения за изграждане на нови обекти; 

• Брой организирани кампанийни акции за почистване и озеленяване на 

населените места на общината; 

• Брой организирани обществени кампании, свързани с отбелязване на важни 

• природозащитни дати. 

Подприоритет 3.1.7: Развитие на териториалното и трансграничното 

сътрудничество 
• Брой разработени съвместни междуобщински и по линия на трансграничното 

сътрудничество проекти; 

• Брой участия/ брой организирани форуми за обмяна на опит и добри практики 

между партньорските общини; 

• Брой разработени и одобрени съвместни проекти за обмяна на опит и добри 

практики; 

• Брой организирани форуми и срещи за утвърждаване на създадените 

партньорства.  

 

Стратегическа цел 4: Разширяване на достъпа на населението до 

съвременните информационни и комуникационни технологии и 

повишаване на административния капацитет 

 
Приоритет 4.1: Разширяване на обхвата на предоставяните услуги и 

подобряване на качеството им 

• Брой служители, повишили своята квалификация; 

• Брой общински служители с подобрен капацитет за подготовка, разработка, 

съфинансиране и управление на инвестиционни проекти; 

• Брой подготвени/одобрени проекти за кандидатстване за финансиране; 

• Обем получени средства по оперативни програми, национални и др. донорски 

програми; 

• Брой проучени добри практики от други български общини; 

• Брой реализирани публично-частни партньорства; 

• Брой на създадени обществени съвети; 

• Създадено общинско звено за мониторинг на изпълнението на Общински план 

за развитие; 

• Честота на докладите на звено за мониторинг; 

• Брой въведени електронни услуги; 

• Брой потребители на административни услуги; 

• Брой извършени административни услуги. 

• Брой създадени комисии отговарящи за енергийна ефективност в рамките на 

структурите на общинската администрация, населението и фирмите ;  

• Брой подготвени/одобрени проекти за енергоефективни мерки подготвени за 

кандидатстване за финансиране.
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IV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА 

Наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие се извършва 

при условия и реда, определен с правилника за прилагане на закона. То е процес на 

системно и непрекъснато събиране и анализ на информацията за хода на реализацията 

на мерките на ОПР и постигане на поставените цели и резултати. Получената 

информация се използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземане 

на управленски решения за продължаване, изменение и допълване на документа. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се 

осигурява участието на заинтересованите страни - органи, организации, физически и 

юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на ОПР. 

Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се извършва от бюджета на общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ОПР. Със заповед 

на кмета на общината се определя екипът от експерти, които подготвят правила за 

извършване на наблюдението на изпълнението на ОПР. Правилата съдържат срокове и 

форми на документи за набиране на информация, изготвяне на справки, анализи идр. За 

резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 

разработват ежегодно годишни доклади. Годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на ОПР се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от 

Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план заразвитие 

осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на общинския 

план за развитие. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския  план за развитие 

съдържа информация за общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в 

социално-икономическите условия в общината, постигнатия напредък по изпълнението на 

целите и приоритетите на ОПР възоснова на индикаторите за наблюдение, действията,  

предприети от компетентните органи с цел осигуряване наефективност и ефикасност при 

изпълнението на ОПР, в т. ч.: 

• мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване ианализ на 

данни; 

• преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ОПР презсъответната 

година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

• мерките за осигуряване на информация и публичност на действията поизпълнение на 

ОПР; 

• мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторнитеполитики, 

планове и програми на територията на общината; 

• мерките за прилагане принципа на партньорство; 

• резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

• заключения   и   последващи   мерки   за   подобряване   на   резултатите   

отнаблюдението. 

Резултатите от наблюдението на Общинския план за развитие се вземат предвидпри 

отчета на изпълнението на съответната областна стратегия за развитие. 

За реализация на документа се извършва междинна оценка. 

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 
действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 
резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 
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ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за 
актуализация на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се 
инициира актуализация на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа 
и да се предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, 
като се отговори на нуждите на района. 

За изпълнението на документа се извършва и последваща оценка.  
Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на 

периода на действие на общинския план за развитие и дава представа за степента на 
цялостното му изпълнение. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след 
предприетите мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са 
изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят 
основни изводи и констатации за всеки от етапите на развитие в съответната община. 

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 
ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 
политиката за местно развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при 
разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране. 

Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 
обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда на Закона за 

обществени поръчки от кмета на общината. Минималните изисквания за квалификация 

на експертите, участващи в извършването на оценките, се определят с правилника за 

прилагане на закона за регионално развитие. 
През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 
управление на регионалното развитие. 

Стратегиите и плановете, както и документите, свързани с действията на 

съответните органи по тяхното изработване, одобрение, приемане, изпълнение, 

наблюдение и оценка, са официална обществена информация. 

Органите, извършващи действия в рамките на предоставените им от този закон и с 

нормативните актове по прилагане на техните компетенции, са длъжни да 

информират своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и 

същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от 

извършването им, а за последиците от тях, както и за постигнатите резултати. 
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V. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на 
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие 
със закона, и за повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и 
задачи, както и за ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на 
принципа на партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива 
се гарантира неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за 
регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 
изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 
решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 
изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното 
устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и 
контрол, наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на 
принципа за партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване 
на управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението 
на конкретните дейности. 

Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с ОПР е да 
се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на 
мерките за регионално развитие. 

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР има Кмета на общината. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 
може да се разгледа в следните аспекти: 

 •В процеса на изготвянето на ОПР: 
ОПР да се разработи чрез прилагане на принципа на партньорство с информиране 

на всички заинтересовани страни. Да се даде възможност за изразяване на мнения и 
представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг 
участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено 
обсъждане, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и 
мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - местна власт, социални и 
икономически партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се 
осъществява и чрез провеждане на анкети, попълване на въпросници и др. 

 •По време на изпълнението на ОПР: 
В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на 

информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и 
последващата оценка след края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвени и 
обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за 
осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност: информиране, консултиране 
и съгласуваност, и с активно участие на всички заинтересувани страни. Ще се 
публикуват на страницата на общината в интернет. 

Включването на заинтересованите страни в планирането и програмирането 
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преминава през етапите на: 

Информиране - първият, основополагащ етап от процеса на планиране, който цели 

да информира хората за това, което предстои и да ги насърчи да участват. Формите и 

начините за информиране могат да бъдат най-разнообразни: информационни срещи 

с гражданите и заинтересованите страни, фокус-групи, дискусионни форуми, 

пресконференции; 'публикации в медиите и в интернет, разпространение на бюлетини, 

листовки, брошури, плакати, транспаранти и др. 

Консултиране - етап от планирането, в който гражданите и заинтересованите 

страни са поканени да коментират намерението на управляващите да осъществят процес 

на планиране и да споделят мнения относно предложения подход на работа. Подходящи 

форми и начини за консултиране: работни срещи, граждански панели, проучване на мнения 

- интервюта и др. 

Вземане на съвместни решения — това е един от най-важните етапи, при който 

заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формулиране на общи 

решения. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: публично 

обсъждане, "кръгла маса", "обществен форум", „конференция на бъдещето"„планиране с 

участие - смесени работни групи". 

Изпълнение на решенията (съвместни действия) - това е етапът на 

изпълнението, в който управляващите и гражданското общество предприемат 

съвместни действия за реализирането на конкретни дейности или инициативи: 

обществено значими проекти, кампании в полза на околната среда, децата или хората с 

увреждания, подготовка на терени за зелени площи или залесяване, организиране на 

конференции, културни или спортни събития и др. 

Наблюдение и оценка на изпълнението - заключителен етап от участието, в който 

освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва да бъдат включени и 

представители на гражданите и заинтересованите страни, участвали в етапите на 

планиране и изпълнение. За тази цел могат да се сформират смесени групи за мониторинг и 

оценка, обществени съвети, комисии и др. 

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат предвидени 
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични 
информационни кампании сред целевите групи. 

Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде възможност в 

процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се 

укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и 

допълнителни финансови средства. 

Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той 

може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се 

изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна 

информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност. 
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VI. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА – ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО ЗА 

ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 

Стратегически цели / Приоритети 
Индикативен срок 

на изпълнение 

Индикативна 

стойност 

/хил. лв./ 

Източник на финансиране 

Общински 

бюджет 

Републикански 

бюджет 

Оперативни 

програми 

Други 

финансови 

инструменти 

 

Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на община Ново село чрез използване на местния потенциал  

 

Приоритет 1.1: Осигуряване условия за 

икономическа активност и растеж 
2014 - 2020 580 

    

Приоритет 1.2: Развитие на туризма 

и културно историческото наследство 
2014 - 2020 6 190 

    

Приоритет 1.3: Развитие на 

селското,горското и рибното 

стопанство 

2014 - 2020 1 810 

    

Стратегическа цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населението на община Ново село 

Приоритет 2.1: Изграждане на 

съвременна социална инфраструктура 

и качествено                            

образование 

2014 - 2020 7 470 

    

Приоритет 2.2: Стабилизиране и 

увеличаване на трудовата заетост 
2014 - 2020 10 

   

 

 

Приоритет 2.3: Повишаване 

качеството на човешките ресурси 
2014 - 2020 1 500 

   

 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие 

Приоритет 3.1: Развитие на 

техническата и транспортната 

инфраструктура на община Ново село 

2014 - 2020 8 004 

    

Стратегическа цел 4: Разширяване на достъпа на населението до съвременните информационни и комуникационни технологии и повишаване на 

административния капацитет 

Приоритет 4.1: Разширяване на 

обхвата на предоставяните услуги и 

подобряване на качеството им 

2014 - 2020 141 

    

ОБЩО: 

 
2014 - 2020 25 705 
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 г. 
 

Стратегически цели / Приоритети 
Проектна  

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

Индикативна 

стойност 

/хил. лв./ 

Източник на финансиране 

Общински 

бюджет 

Републикански 

бюджет 

Оперативни 

програми 

Други 

финансови 

инструменти 

 

Стратегическа цел 1: Ускоряване икономическото развитие на община Ново село чрез използване на местния потенциал 

 

Приоритет 1.1: Осигуряване условия за икономическа активност и растеж  

 

Подприоритет 1.1.1:Подобряване на условията за развитие на бизнеса 

 

Дейности: 
 

Стимулиране на растежа на 

общинската икономика чрез 

подкрепа на съществуващите 

предприятия и насърчаване на 

предприемаческата активност 
 

Не се налага 2014 - 2020 -     

По-широко навлизане на електронните 

интегрирани услуги и подобряване на 

достъпа до тях на гражданите и 

бизнеса  
 

Не се налага 2014 - 2020 -     

Провеждане на обучителни семинари 

на представители на бизнеса и на 

активната част от населението по 

възможностите на оперативните 

програми за периода 2014-2020 
 

Не се налага 2014 - 2020 10     

Въвеждане на информационни и 

комуникационни технологии чрез 

изпълнение на проект „Център за 

услуги, свързани с електронно 

обслужване на граждани и бизнеса, 

чрез информационни технологии” 

 

Изпълнява 

се 
2014 - 2015 540     
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Подприоритет 1.1.2 Насърчаване на гражданското общество в реализиране политиките на общината 
 

Дейности: 
 

Осигуряване на целева експертна 

помощ на МСП чрез създаване на 

Граждански съвет за развитие на 

общината, като консултативен орган 

към Общинския съвет с привличане 

на местни и външни експерти 

Не се налага 2014 - 2020 -     

Разработване на общинска програма 

за насърчаване и подкрепа на 

развитието на МСП 

Не се налага 2014 - 2015 10     

Организиране на изнесено, 

дистанционно обучение със 

съдейстивето на съществуващ ЦПО 

към НАПОО 

Не се налага 2014 - 2020 -     

Подприоритет 1.1.3 Промотиране община Ново село пред потенциални инвеститори и подобряване на инвестиционния климат 
 

Дейности: 
 

Разработване на целенасочена 

маркетингова реклама за 

промотиране на възможностите на 

общината и инвестиционните 

проекти, за които се търсят 

инвеститори/ съинвеститори 

Не се налага 2014 - 2015 20     

Приоритет 1.2: Развитие на туризма и на културно историческото наследство  
 

Подприоритет 1.2.1 Подобряване условията на развитието на туризма в община Ново село 
 

Дейности: 
 

Разработване на целева програма за 

развитието на туризма  
Не се налага 2014 -     

Изграждане на шато/туристически 

център, включващ музей на виното, 

бунгала, ресторант чрез 

преустройство на съществуваща база 

в с. Ново село 

Предстои 2017 - 2018 1500     
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Разширение на рибарското селище в 

с. Ясен с къмпинг за културни 

мероприятия 

Предстои 2015 - 2017 400     

Преустройство в туристическа база 

на базата за отдих в местността 

„Камъка“ и реконструкция на 

подстъпите към нея 

Предстои 2016 - 2020 500     

Изграждане на мрежа от еко и 

специализирани туристически 

маршрути    

Предстои 2014 - 2017 20     

Организиране на национални и 

международни фестивали 
Не се налага 2015 - 2020 150     

Разширяване на дейностите по време 

на празника „Покръсти“ 
Не се налага 2015 - 2020 -     

Подприоритет 1.2.2 Опазване, възстановяване и популяризиране на културно-историческото наследство 
 

Дейности: 
 

Представяне на местното, природно, 

културно и историческо наследство 

на общ. Ново селочрез прилагане на 

информационни технологии 

Изпълнява 

се 
2014 300    

 

Ремонт на читалище „Земеделец - 

1874” в с. Ново село 

Изпълнява 

се 
2014 - 2015 750    

 

Ремонт на читалище „Светлина-

1928”в с. Неговановци 
Предстои  300    

 

Ремонт на църква „Св.Троица“ в с. 

Винарово 

Технически 

проект 
2015 - 2020 480    

 

Ремонт на църква „Св.Троица“ в с. 

Неговановци 

Технически 

проект 
2015 - 2020 480    

 

Ремонт на църква„Успение 

Богородично“ в с.Ясен 

Технически 

проект 
2015 - 2020 480    

 

Ремонт на църква„Възнесение 

Господне“ в с. Флорентин 

Технически 

проект 
2015 - 2020 480    

 

Възстановяване на разкопки край с. 

Неговановци 
Предстои 2016 - 2020 300     

Запазване на културните традиции, 

обичаи, местно наречие 
Не се налага 2014 - 2020 50     
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Приоритет 1.3 Развитие на селското, горското и рибното стопанство 
 

Подприоритет 1.3.1: Селско стопанство 
 

Дейности: 
 

Създаване на подходящи условия за 

отдаване под наем на необработвами 

и пустеещи земи общинска 

собственост 

Не се налага 2014 - 2020      

Изграждане на общински пазар в 

Ново село 
Предстои 2016 - 2018 300     

Създаване на условия за 

въвеждане/възраждане отглеждането 

на нови алтернативни технически и 

селскостопански култури като коноп, 

лен и др. 

Не се налага 2015 - 2020 800     

Осигуряване на системна и актуална 

пазарна, технологична и ценова 

информация за селскостопанските 

производители 

Не се налага 2015 - 2020 -     

Подприоритет 1.3.2 Горско стопанство 
 

Дейности: 
 

Усвояване на нови дървесни култури 

с висок добив на биомаса или овощни 

култури подходящи за местния 

климат 

Не се налага 2015 - 2020 100 

    

Подприоритет 1.3.3 Рибно стопанство 
 

Дейности: 
 

Създаване на МИРГ 
Не се 

налага 
2014-2016 10    

 

Изграждане на кейова стена, закрита 

лодкостоянка и помещение за улова  

на риба и озеленяване на прилежащия 

терен  на брега на р. Дунав в с. Ново 

село 

Разработва 

се 
2015-2016 600    

 



Анализ на факторите на средата  и изготвяне на Общински план за развитие    2014 – 2020г. 
 

Разработил - Дружество по ЗЗД „Кимкооп и Еко-АТ Обединение“по проект „Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село», договор№ 13-

13-131/01.11.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  103 
 

Стратегическа цел 2: Повишаване жизнения стандарт на населението на община Ново село 

 

Приоритет 2.1: Изграждане на съвременна социална инфраструктура и качествено образование 

 

Подприоритет 2.1.1: Подобряване качеството на здравното обслужване на населението и достъпа до него 

 

Дейности: 

 

Подобряване на гарантирания достъп 

на жителите на общината до здравните 

публични услуги 

Не се налага 2014 -2020 50  

   

Изграждане на медицински център с 

мобилно обслужване на населението 

  
500 

    

Подприоритет 2.1.2: Подобряване на образователната система 

 

Дейности: 

 

Подкрепа   за   осигуряване   на   

инвестиции   за   подобряване 

инфраструктурата    на    публичните    

услуги    в    сферата    на    

образованието 

Не се налага 2014 -2020 -     

Модернизиране на техническата база 

и сградния фонд на СОУ ”Св.св. 

Кирил и Методий” с. Ново село 

Предстои 2015 - 2017 700     

Ремонт на ОДЗ„Акад. Стефан 

Младенов”с. Ново село 
Предстои 2015 300     

Преустройство на сграда към ЦДГ с. 

Флорентин в салон за тихи игри и 

създаване на опознавателен кът за 

популяризиране на защитени от 

изчезване растителни видове 

Предстои 2014  10     

Подприоритет 2.1.3: Създаване на условия за развитие на спорта и обществения отдих 

 

Дейности: 

 

Изграждане на спортен комплекс  вс. 

Ново село, общ. Ново село 

Изпълнява 

се 
2014 - 2015 5800    
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Изграждане на спортна площадка и 

зелена зона за отдих в двора на ОУ 

”Св.св. Кирил и Методий” с. 

Неговановци 

Не се налага 2014 10    

 

Естетизиране и обособяване на еко 

зона на територията на централния 

плаж и околното пространство в с. 

Ново село 

Предстои 2016 - 2017 30    

 

Реконструкция на подстъпите към 

брега на река Дунав в с. Ново село, с. 

Фиорентин и с. Ясен 

Предстои 2017 - 2018 50    

 

Обособяване зелена зона за отдих, 

облагородяване и благоустрояване на 

дворно пространство на общински 

блок  № 2, с. Ново село 

Не се налага 2014 10    

 

Подобряване и облагородяване на 

терен „Средната чешма” с. Винарово 

 

Не се налага 2014 10    

 

Приоритет 2.2: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 

 

Подприоритет 2.2.1:Изготвяне и реализиране на целеви програми за заетост 

 

Дейности: 

 

Създаване на възможности за 

алтернативни производства 
Не се налага 2014 -2020 5     

Осигуряване на разнообразие на 

предлаганите работни места и по-

добра трудова заетост на населението 

Не се налага 2014 -2020 -     

Изграждане на информационна 

система за търсената работна сила и 

предлаганите специалисти 

Не се налага 2015 5     

Приоритет 2.3: Повишаване качеството на човешките ресурси 

 

Подприоритет 2.3.1: Стимулиране на Учене през целия живот 

 

Дейности: 
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Ограмотяване на възрастни и 

младежи чрез развитие на 

дистанционни форми на обучение 

чрез подходящ Център за 

професионално обучение към 

НАПОО 

Не се налага 2014 -2020 20     

Подприоритет 2.3.2: Създаване на условия за с цел преодоляване на социалното изключване и изолация на рискови групи 

 
Дейности: 

 
Подкрепа   за   осигуряване   на   

инвестиции   за   подобряване 

инфраструктурата    на    публичните    

услуги    в    сферата    на    социалното 

подпомагане 

Не се налага 2014 -2020 -  

   

Продължаване на процеса за 

финализиране на деинституализацията 

на   социалните  дейности   с  цел   

предлагането  им   в  обичайната   

среда   на ползвателите им. 

 

Не се налага 2014 -2020 -  

   

Подкрепа за  осигуряване  на  

съвременни социални жилища  за 

настаняване на уязвими, малцинствени 

и социално слаби групи от населението 

и други групи в неравностойно 

положение. 

Не се налага 2014 -2020 -  

   

Създаване на условия за социалната 

интеграция на хората в 

неравностойно положение и хората с 

увреждания 

Не се налага 2014 -2020 -   

  

Преустройство на Ветернарна 

лечебница в дом/преходно жилище за 

младежи с умствена изостаналост над 

18 г. 

Технически 

проект 
2015 -2016 280     

Преустройство на шивашки цех в дом 

за стари хора с. Ново село 
 

Технически 

проект 
2015 -2017 1200     
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Стратегическа цел 3: Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие 

 

Приоритет 3.1: Развитие на техническата и транспортната инфраструктура на община Ново село 

 

Подприоритет 3.1.1: Въвеждане на енергоспестяващи системи и алтернативни източници на енергия 

 

Дейности: 

 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на ЦДГ с. Винарово, с. 

Неговановци и с. Флорентин 

Предстои 

 

2014 - 2017 

 

152 

    

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на ОДЗ„Акад. Стефан 

Младенов”с. Ново село; 

Предстои 

 

2015 - 2017 

      

81 

    

Енергийно ефективна реконструкция 

и модернизация на улично 

осветление в населените места от 

общ. Ново село 

Технически 

проект 

 

 

2014 - 2015 

 

 

           566 

    

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на административни 

сгради в с. Ново село 

Предстои 

 

2015 - 2018 
 

102 

    

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на- Кметство  и 

Читалище” –общо –с.Флорентин, с. 

Винарово и с.Негованци  

Предстои 

 

 

2018 - 2020 

 

 

123 

    

Подприоритет 3.1.2: Подобряване на достъпа до водоснабдителни и канализационни системи 

 

Дейности: 

 

Подмяна на водопроводната мрежа в 

с. Винарово 

Изпълнява 

се 
2014 - 2015 1360    

 

Подприоритет 3.1.3: Благоустрояване на населените места в община Ново село 

 

Дейности: 

 

Изграждане на Туристически център 

в с. Ново село 

Технически 

проект 
2015 - 2016 390    
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Реконструкция площадното 

пространства в община. Ново село 

Технически 

проект 
2017 - 2018  1200    

 

Подприоритет 3.1.4: Подобряване на междуселищната транспортна инфраструктура 

 

Дейности: 

 

Полагане на асфалтова настилка на 

път Ново село - Гъмзово 
Предстои 2017 - 2018  800    

 

Изграждане на къса пътна връзка 

Ново село - Винарово 
Предстои 2016 - 2017  500    

 

Подприоритет 3.1.5: Подобряване на селищната транспортна инфраструктура 

 

Дейности: 

 

Реконструкция на уличната мрежа в 

община Ново село 
Предстои 2016 - 2020 2000    

 

Подприоритет 3.1.6: Изграждане и укрепване на екологична инфраструктура 

 

Дейности: 

 

Разработване на актуализирана 

програма за управление на 

отпадъците  

Не се налага 2014 - 2015 -     

Изграждане на инсталация за 

преработка на биомасата и 

използване на продуктите от 

преработката й - карбонизиране за 

подобряване почвените показатели 

Предстои 2015 - 2020 500     

Изграждане на защитна дига в с. 

Ново село 
Предстои 2017 - 2020 70     

Укрепване на свлачище в с. 

Флорентин 
Предстои 2017 - 2020 80     

Укрепване и почистване на речни 

корита в с. Неговановци 
Предстои 2017 - 2020 80     

Подприоритет 3.1.7: Развитие на териториалното и трансграничното сътрудничество 

 

Дейности: 
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Развитие на междуобщинското  и 

трансграничното сътрудничество за 

изготвяне на съвместни проекти с 

местни и с партньори от Сърбия и 

Румъния 

Предстои 2014 - 2020 -  

   

Стратегическа цел 4: Разширяване на достъпа на населението до съвременните информационни и комуникационни технологии и повишаване на 

административния капацитет 

 

Приоритет 4.1: Разширяване на обхвата на предоставяните услуги и подобряване на качеството им 
 

Подриоритет 4.1.1: Повишаване на административния капацитет 

 

Дейности: 
 

Повишаване капацитета на 

администрацията на общината, НПО 

и други институции на територията 

на общината чрез изпълнение на 

проект „Ефективност и устойчивост в 

управлението и изпълнението на 

общински политики в община Ново 

село” 

Изпълнява 

се 
2014 64    

 

Развиване на умения в населението, 

свързани с информационните и 

комуникационни технологии чрез 

изграждането на компютъризирани 

клубове в населените места 

Предстои 2015 - 2017 60    

 

Развитие на административното 

обслужване и изграждане на нова 

административна култура, ориентирана 

към нуждите на гражданите 

Не се налага 2014 - 2020 -    

 

Обучения на служители за 

подготовка, разработка и управление 

на проекти 

Не се налага 2014 - 2020 3    

 

Утвърждаване на принципа на 

публичност и прозрачност в дейността 

на общинската администрация 

Не се налага 2014 - 2020 3    

 

Повишаване капцитета на жителите 

на общината по въпроси за ЕЕ и ВЕИ 
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чрез информационна кампания и 

разработване на програми за 

активизиране на процесите на 

енергийната ефективност на 

жилищния фонд 

 

Предстои 

 

2014 - 2020 
 

5 

Обучения на ръководители и 

специалисти на общинските обекти, 

експерти и специалисти на 

общинската администрация за новата 

структура по ЕЕ и за работа по 

проекти от фондовете по енергийна 

ефективност; 

 

 

 

 

Предстои 

 

 

 

2014 - 2020 

 

 

 

6 

   

 

Създаване на Комисия отговаряща за 

енергийна ефективност в рамките на 

структурите на общинската 

администрация;                                              

 

 

 

Предстои 

 

 

 

2014 - 2020 

-    

 

 

ОБЩО:  2014 - 2020 25 705     

Легенда: 

 

- Проекти, които се нуждаят от финансиране–16 891 хил. лв. 

 

- Проекти, които се изпълняват с финансиране, осигурено в периода 2007 – 2013 г. - 8 814 хил. лв. 


