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УВОД 

 

 България се намира в етап, в който формирането на вярната за 

страната ни политика за регионално развитие е от особена важност. В 

условията на динамично променяща се среда, формирана от очакванията на 

гражданите, изискванията и предизвикателствата пред публичните власти, все 

по-често темата за разширяване обхвата и качеството на публичните услуги е 

във фокуса на обществото. Естествено е в условията на криза местните власти 

да търсят алтернативни източници за финансиране. Освен като стоящи най-

близо до хората и техните проблеми, общините са съществен фактор за по-

доброто европейско бъдеще на България, към реалното повишаване на 

качеството на живот на българските граждани, към „превръщането” на 

политиките на Европейските институции и на държавната и местна власт към 

видими за хората резултати. 

Привличането на инвестиции от бъдещите европейски програми, чрез 

публично-частните партньорства и от други финансови източници е обвързано 

с разработването на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., 

които следва да бъдат изготвени, обсъдени и приети през 2013г.  

Една от най-важните и съществени задачи на България през следващите 

няколко години е пълноценното интегриране в Европейската общност на 

страната ни. Инфлацията в Европа е потушена, постигнато е впечатляващо 

намаление на бюджетните дефицити, установени са ниски лихвени равнища, а 

натрупаният държавен дълг в процентно отношение към БВП показва 

низходяща тенденция.Процесът показва въздействие върху всички сфери на 

живота и налага дълбока трансформация на европейската икономика и 

общество. За успешната реализация на този интеграционен процес е 

необходимо социално-икономическите условия в държавата да достигнат 

параметрите на водещите европейски държави. Това може да бъде осъществено 

само с целенасочената политика за регионално развитие съобразена със 

специфичните особености на всеки планов район. Настоящият план за развитие 

на Община Ружинци е част от тази многопластова политика за социално – 

икономическо и културно сближаване със страните от Европейската общност. 

Той ще спомогне за изясняването на това, какво е необходимо да се направи, за 

да се помогне за повишаване на конкурентноспособността на местната 

индустрия и подобряване способността за справяне с конкурентния натиск на 

пазарните сили. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общински план за развитие на община Ружинци за периода 2014-

2020г. е основен инструмент за прилагане на регионалната политика на 

общинско ниво , за ефективно управление на общината и е съобразен с 

изискванията , залегнали в стратегическите насоки и законодателството 

на ЕС в областта на регионалната политика.Той е средносрочен 

стратегически  и програмен документ и се разработва за 7-годишен период на 

действие. В него се очертават целите и приоритетите за устоичиво и 

интегрирано развитие на местно ниво, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциалът на общината от една страна и стратегическите 

насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие , съдържащи се в областната стратегия за развитие за периода до 

2020г. от друга страна.  

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на 

устойчиво интегрирано местно развитие.Като стратегически документ обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 

свързани общо от стремежа към по – висок жизнен стандарт  на хората в 

общината и устойчиво развитие.Много важно е съответствието на общинския 

план за развитие с изискванията ,залегнали в стратегическите насоки и 

законодателството на ЕС в областта на регионалната политика и като планов 

документ разработен и прилаган на местно ниво да отразява общият 

европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 

регионите и местните общности в ЕС.  

Общинският план за развитие е разработен като продължение на 

Общински план за развитие на община Ружинци за периода 2007-2013г. и 

Стратегията за развитие на Община Ружинци 2000-2006г. Документът е 

съобразен с изискванията на Закона за регионалното развитие , Правилника за 

неговото прилагане (ППЗРР) ,Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Регионалния план за развитие на 

Северозападния район за планиране (2014-2020), Областна стратегия за 

развитие на Област Видин (2014-2020) , Националната програма за развитие 

„България 2020” и целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната 

политика и целите на Стратегията”Европа 2020”. В процеса на разработване на 

плана са правени предложения за включване на най – важните приоритети на  
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Община Ружинци в мерките на Регионалния план за развитие на 

Северозападния район за планиране (2014-2020)  . 

  

Основните задачи на плана за развитие на община  Ружинци за периода 

2014-2020 г. са: 

 

 Да представи задълбочен анализ на икономическото и 

 социалното развитие на община Ружинци; 

 

 Да определи стратегическите цели на регионалното развитие  на 

общината за период 2014-2020 година; 

 

 Да набележи приоритетите и специфичните цели и мерки за 

 развитие на общината;  

 

 Да очертае изпълним план за постигане на тези цели чрез определяне 

на приоритетни направления на регионално развитие; 

 

 Да предложи реално измерими мерки, които да доведат до  постигане 

на заложените цели; 

 

 Да даде ориентири и да очертае главните направления при 

формулиране, разработване и реализиране на секторни политики на 

местно ниво; 

 

 Да приобщи всички заинтересовани страни към изпълнението и 

реализирането на заложените в плана мерки. 

 

Общинският план за развитие е разработен така, че да осигурява: 

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на 

структурните инструменти в областта на регионалната политика на 

ЕС 

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и 

местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на 

околната среда и равните възможности; 

 



 6 

 Осигуряване на информация, прозрачност и публичност на процесите 

на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение 

и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие; 

 Съгласуваност с методическите работни документи на ЕК за 

използване на индикатори и извършване на оценки; 

 Спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния 

бюджет, фондовете на ЕС и други пъблични и частни източници. 

 

  На практика в ОПР са заложени стратегически направления, по които 

предстои да се работи много по – дълго време от заложения планов период. 

Приоритетите и мерките формулирани в стратегическата част на плана, са 

конкретните пунктове, към които ще бъде насочен финансовият и 

човешкият ресурс на общината, за да може в края на плановия период да 

бъде отчетен очаквания напредък в социално – икономическото развитие. 

При разработването на ОПР са използвани следните методи: 

 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет. 

 Проучване – проучване на документи и получаване на директна 

информация от дирекциите в Общината, писма за получаване на данни до 

различни институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на 

предложения чрез въпросници и анкети и др. 

 Описание – създаване на писмени документи. 

 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация 

и данни и  обобщаване на резултатите. 

 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен 

на развитие на общината, оценка на възможностите за постигане на заложените 

цели, оценка на необходимите материални, човешки и финансови ресурси за 

изпълнение на плана. 

 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и 

резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и 

формулировки в плана. 

 Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и 

съгласуване действията на екипа за изготвяне на ОПР  

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите за изпълнение на Общинския план за развитие 

на община Ружинци до 2020 г. 

 Индексен метод - сравняване равнището на даден 

статистически показател към момента и неговото равнище в минал период 

или към равнище на минало време, прието за база. 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и  
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тенденциите, са използвани геометрически изображения на функционална 

зависимост с помощта на линии на равнината. ОПР съдържа цветни 

таблици, графики, фигури, диаграми , схеми и др.  

Основните източници на данни и информация за разработването на 

ОПР са: 

1. Общински план за развитие на община Ружинци 2007-2013 г.; 

2. Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г.; 

3. Официални статистически данни от Териториално статистическо 

бюро – Видин,  Дирекция”Бюро по труда” гр. Белоградчик, Областна и 

Общинска служби по земеделие, Разплащателна агенция на ДФЗ – Монтана, 

РИОСВ – Монтана, РЗИ - Видин и др. институции; 

4. Анкети на граждани, общински служители и кметове и кметски 

наместници на  населени места; 

5. Интернет сайта на Общинска администрация – Ружинци, 

Структурните фондове на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, 

Оперативни програми и др. 

ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на 

местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към 

общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на хората в община Ружинци, 

по-добра жизнена среда и качество на живот.  

Общинският план за развитие на община Ружинци 2014-2020 г. има 

характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и 

актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.  

Планът е разработен от eкспертен екип от служители на общинска 

администрация Ружинци с участието на всички заинтересовани страни и 

партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, проведени 

обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, 

прозрачност и информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

 

Обща характеристика/профил на общината 

 

  Община Ружинци е разположена в северозападната част на страната, в  

  Северозападния район на планиране, който се характеризира със слабо 

развита социална, икономическа и демографски сфери. Условията за 

пазарна икономика в страната диктуват изцяло ръста на икономическо 

развитие както за общината, така и за другите общини в област Видин. За 

периода от 1996 до настоящия момент финансовите показатели на местния 

бизнес са под средните за страната. Като цяло развитието на района през 

последното десетилетие се характеризира с преобладаващо негативни 

тенденции в областта на икономиката, което рефлектира върху всички 

останали сфери на местното развитие. 

  Структурата на икономиката в Община Ружинци се определя от 

отраслите: селско стопанство, животновъдство, търговия, дърводобив и 

дървопреработвателна промишлености др. 

  Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с 

масови съкращения и закриване на работни места затихват. Паралелно с 

това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни 

отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност в частния 

сектор и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на 

работна сила. Нивото на безработица в община Ружинци през 2012г. е 

68,1% или над  средното за страната  . 

  Заетостта е съсредоточена освен по програми за заетост на община 

Ружинци и в сферата на селското стопанство, животновъдството, 

дървопреработването, дърводобива, търговията и др.Увеличава се броя на 

заетите в частния сектор. 

  Според критериите, заложени в Закона за регионално развитие, 

Община Ружинци попада в един от районите за целенасочено въздействие: 

 

 селски район 

 

 Разработването на насоките за бъдещо развитие на Община Ружинци 

е съобразено с Националната стратегия за регионално развитие на РБ /2012- 
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2020/, както и с приоритетите заложени в Областната стратегия за развитие 

на Област Видин /2014-2020/. При изготвянето на настоящият план са 

отчетени целите и принципите, залегнали в ключовите документи на 

Европейския съюз – Стратегията от Лисабон и Стратегията от Гьотеборг. 

Взети са под внимание и особеностите на финансовата политика на 

структурните фондове на ЕС, съответно направленията по които се отпускат 

средства. 

 Планът за развитие е съгласуван с приоритетите на националните и 

регионалните секторни стратегии, като Националния план за развитие, 

Стратегията за заетостта, Националната стратегия за насърчаване 

развитието на МСП, Националната стратегия по опазване на околната среда, 

Програма за управление на отпадъците в община Ружинци,Здравната 

стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически малцинства и Плана за действие  и др. 

 

В И З И Я 

Община Ружинци – обновена и привликателна за 

живот европейска община с модерна инфраструктура, 

икономически растеж и заетост, подобрено качество на 

живот и устойчиво развитие. 

 

 Визията за развитие на Община Ружинци изисква осъществяването на 

целенасочени мероприятия в един доста дългосрочен план. За да се 

достигнат всички показатели, формулирани в нея, е необходимо да се 

набележат стратегически цели, които да очертаят пътя за развитие и да 

акцентират върху ключовите аспекти на местния социално – икономически 

анализ и SWOT анализа  в тази връзка са изведени следните стратегически 

цели: 

 

 1. Превръщане на Община Ружинци в съвременен транспортен и 

комуникационен център с национално и международно значение.  

 Благоустрояване на всички населени места на територията на Община  

Ружинци. Газифициране, саниране и въвеждане на възобновяеми енергиини 

източници и фотоволтайчни системи.Подобряване качеството на живот на 
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 местните жители и изграждане на достъпна среда чрез цялостна 

реконструкция и доизграждане на елементите на техническата 

инфраструктура – транспортна, ВиК, комуникационна, жилищна, сградна, 

паркова и др.Осигуряване на финансови средства за обезпечаване на 

реализирането на дейностите, свързани с тях. 

 

 2. Повишаване на заетостта и осигуряване на икономически 

растеж на базата на конкурентноспособни малки и средни 

предприятия, селско стопанство и преработвателна промишленост, 

увеличаване на вътрешното потребление и експорта на произведената 

продукция. 

 

 Повишаване на трудовата заетост и насърчаването й чрез проекти е 

една от определящите дейности за развитието на общината.Подобряване и 

създаване на условия за ускорено развитие на бизнес средата, стимулиране 

на предприемачеството и привличане на инвестиции за по – голяма 

отраслова диверсификация на местната икономика в рамките на принципите 

за устойчиво развитие.Внедряване на ефективни технологии, сортове и 

породи в селското стопанство. 

 

 3. Изграждане и развитие на съвременна социална 

инфраструктура. 

 

 Стабилизирането и увеличаването на трудовата заетост, подобряване 

качеството на здравното обслужване на населението и достъпа до него 

както и привеждането на образователната система в съответствие с 

потребностите и структурите на местната икономика са част от задачите, 

които си поставяме в плана за развитие на общината. Не на последно място 

са: опазването на културно – историческото наследство и рехабилитацията 

на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и екопътеки за 

обществен отдих , спорт и др.. 

 

4. Промоциране на община Ружинци пред потенциални 

инвеститори. 

 

 Тук е включено изготвянето, отпечатването и разпостранението на  
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рекламни материали, актуализация на интернет страница, както и 

установяването на контакти с представители на чуждестранни посолства и 

Агенцията за чуждестранни инвестиции. 

 

 5. Развитие на туризма и културата и увеличаване на 

туристическия поток. 

 

 За реализирането на това е необходимо възстановяването и 

подобряването състоянието на културно – историческите паметници, 

забележителности и културни традиции в община Ружинци, 

разнообразяване на туристическото предлагане. Това ще се постигне чрез 

подобряване и развитие на материално – техническата база и рекламно – 

информационно осигуряване на туристическата дейност и повишаване 

квалификацията на заетите в туристическата индустрия. 

 

 6. Опазване и подобряване състоянието на околната среда  в 

съответствие с европейските стандарти. 

 

 Съхраняване и подобряването качеството на компонентите на 

околната среда и опазване на богатото биологично и ландшафтно 

разнообразие на района.Развитие на екологични производства и внедряване 

на екологични технологии на производство, незамърсяващи атмосферата. 

Обучаване на специалисти по оценка и управление на здравния и 

екологичен риск, свързан с качеството на въздуха. Намаляване 

замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредени 

почви.Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и 

производствени отпадъци.Опазване на биологичното и ландшафтно 

разнообразие. 

 

 7. Партньорство между институциите, бизнеса, местните власти, 

неправителствените организации и гражданското общество за  

укрепване на институционалния капацитет и сътрудничество. 

 

 Изграждане на административен капацитет, ефективно 

функционираща местна администрация. Повишаване качеството на 

обслужване, квалификация и преквалификация на служителите в 
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 администрацията. Внедряване на добри практики в сферата на 

административното обслужване. 

 

 8. Гарантиране правото на равен достъп до качествено 

образование на децата и  учениците от ромското етническо малцинство. 

 

 Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските 

деца, ученици и младежи, осигуряване на правни гаранции и 

институционални механизми за пълноценна интеграция на ромските деца 

чрез промени в нормативната уредба са само част от приоритетите и 

мерките, които си поставяме за реализация.Не на последно място е и 

формирането на подходящ социално – психологически климат, който да 

благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата и 

учениците от ромското малцинство. 

 

 9. Укрепване на трансграничното и транснационалното 

сътрудничество. 

 

 Създаване на предпоставки изграждане на транспортна и 

комуникационна инфраструктура. Създаване на работни групи с 

представители на НПО, местни власти и държавни институции от 

българска,сръбска и румънска страна за съвместно разработване на проекти 

в различни сфери. 

  

 България осъществява социално-икономическа политика, която е 

насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и 

пълноценна интеграция  в европейските структури. Политиката на 

регионално развитие, която придобива все по – голямо значение е част от 

тази политика.Като краен резултат от успешната реализация на 

стратегическите цели, приоритетите и мерки за устойчиво развитие, 

заложени в плана, се очаква повишаване на жизнения стандарт, подобряване 

на бизнес климата, намаляване на безработицата и привличане на 

инвестиции за развитието на Община Ружинци. Това ще спомогне за 

приобщаването на общината към културата и социално – икономическото 

развитие на обеденена Европа. 
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АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА / анализ на ситуацията/ 

 

Центърът на общината село Ружинци е възникнало в края на XIV век. 

Предполага се, че селище тук е съществувало от дълбока древност по време на 

Римската епоха в нашите земи. Ружинци е пазарен център от 1877-1878 г. Първото 

пазарище е било на мястото на старото училище, а по – късно се премества в горния 

край на селото, където е сега. 

Това е оказало голямо внимание върху развитието на селището и неговите връзки 

с околните села и градове. 

Важно значение за развитието на с.Ружинци като център на общината е неговото 

важно транспортно – географско положение, което играе съществена роля за 

икономиката на общината. Общината е разположена по поречието на р.Лом и граничи на 

северозапад с община Димово, на изток и на юг с община Брусарци и община Монтана 

(област Монтана/, а на югозапад и запад с община Чупрене и Белоградчик . Центърът на 

общината – с.Ружинци е разположено на пътна магистрала /Е-79/ от Видин, Димово през 

Ружинци и Монтана за София.През него минава важен шосеен път, свързващ Лом с 

Дреновец и Ружинци, Белоградчик през Белоградчишкия проход за 

Югославия.Второстепенните шосейни пътища свързват Ружинци с гара Орешец и 

селищата от общината. Това удобно кръстопътно положение изиграва най- важна роля 

при оформянето на селото като център на общината. 

В северната част на общината преминава железопътна линия от София, Враца и 

Бойчиновци за Димово, Дунавци и Видин. Единствената гара, намираща се на 

територията на общината е с.Дреновец, която има само транзитен характер. 

Разстоянието между крайните селища в района е 45 км. /от с.Гюргич до 

с.Динково/. Центъра на общината се намира на 54 км. от гр.Видин, на 43 км. от 

гр.Монтана, на 20 км. от гара с.Дреновец и на 10 км. от гара Орешец, която се намира в 

община Димово и е другата ж.п. връзка на с.Ружинци със страната. 

Общината възниква през 1978-79 година и по това време се оформят нейните 

граници.Вследствие териториалното и селищно устройство на страната и във връзка с 

постановление №77 на Министерския съвет за създаване на селищни системи и според 

новото административно - териториално деление на България от януари 1979 год., 

община Ружинци е от пети функционален тип, а по населени места както следва: V - ти - 

с.Ружинци 1 и 2 и с.Дреновец 1 и 2; VI - ти - с.Бело поле; VII - ми -с.Динково, 

с.Тополовец, с.Дражинци, с.Черно поле, с.Плешивец и с.Гюргич; VIII - ми - с.Роглец. 

С указ №2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в  
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Народна република България за  Ружинска община е определено седалище с. Ружинци, а 

в състава на Ружинска община се включват: с. Ружинци, с. Бяло поле, с. Черно поле, с. 

Дражинци, с. Роглец, с. Дреновец, с. Динково, с. Плешивец и с. Гюргич.   

Със Заповед №РД-02-14-2021 от 14 август 2012г.  на Министър на МРРБ са 

категоризирани населените места в община Ружинци, подробно описани в таблица 1: 

          

ТАБЛИЦА 1 

ЕКАТТЕ НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

КОД НА 

ОБЩИНАТА 

КАТЕГОРИЯ 

03678 БЕЛО ПОЛЕ VID 33 6 

18486 ГЮРГИЧ VID 33 7 

21193 ДИНКОВО VID 33 7 

23515 ДРАЖИНЦИ VID 33 7 

23672 ДРЕНОВЕЦ VID 33 5 

56753 ПЛЕШИВЕЦ VID 33 7 

62791 РОГЛЕЦ VID 33 8 

63255 РУЖИНЦИ VID 33 5 

73924 ТОПОЛОВЕЦ VID 33 7 

81247 ЧЕРНО ПОЛЕ VID 33 7 

 

Произходът на името”Ружинци” е проучван от много специалисти историци и 

местни хора.Известни са 4 версии за кръщаване на селото. 

Първата е , че в селото е била силно разпостранена билката”Ружа” .Местните 

жители я използвали като лечебно средство. В знак на отплата към положителните 

свойства на растението, селото е кръстено на негио – Ружинци. 

Втората версия идва от името на хубава мома от селото – Ружа, отчлечена от 

турци през владичеството.Девойката била работлива, добродушна и красива. Всички 

селяни я обичали като своя дъщеря. В мъката по нейната загуба те кръстили селото си 

Ружинци. 

Третото предание идва след основаването на селото на местността „Селище” . За 

общата отбрана при нападение от грабители старейшината като главатар командвал 

всички с боен вик „На оръжие!”. От тук идва и името на селото – Ружинци. 

Четвъртата версия е, че в селото е живял силен войн на име Ружин. През 

пролетта и лятото , до късна есен е скитал по горите като хайдутин с малка дръжина. 

Той нападнал и отмъщавал на зли, непочтени алчни търци и българи, грабители на 

почтените хора. В чест на неговата борба за справедливост и защита на населението, 

селото било наречено на името му – Ружинци   

 

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Община Ружинци, област Видин се намира в северозападната част на страната, в 

Северозападния район за планиране и е шеста по големина в рамките на област Видин. 
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Територията и възлиза на 232,555 кв.км., което представлява 0.214% от територията на 

страната.Общата структура на територията е следната: 

 Обща площ – 232 555 дка; 

 Земеделска земя – 176 987 дка; 

 Обработваема земя – 153 850 дка; 

 Водни площи – 3 045 дка; 

 Горски територии – 38 587 дка; 

 Урбанизирана територия – 7 012 дка. 

Разпределението на общата структура по територии и вид към 2005/2009г. в 

Община Ружинци е описана в таблица 2 

 

ТЕРИТОРИИ ПО ВИД към 2005/2009 година 

                                                 ТАБЛИЦА 2 

Общо 

/дка/ 

Земеделска 

- общо 

Земеделска в 

т.ч.: 

обработваема 

площ 

Земеделска 

от нея: 

поливна 

площ 

Горска Населени 

места и други 

урбанизирани 

теретории 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив 

на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

232 555 176 987 153 850 22 242 38 587 7 012 3 045 5 636 1 288 

 

По начин на трайно ползване земеделските земи биват: ниви, лозя, трайни 

насъждения, ливади и пасища и са описани подробно в приложената по-долу таблица3 

 

СПРАВКА ЗА ЗЕМИТЕ ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ,        

ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО ЗСПЗЗ към 30.12.2012г. 

         ТАБЛИЦА 3 

 

Община Обща площ 

обработвае

ми земи / 

дка/ 

Ниви 

дка 

% Лозя 

дка 

% Тр.насаждения 

дка 

% Ливади и 

пасища 

дка 

% на ливадите и 

пасищата към 

обр.зем.земи 

Обща 

площ 

обработва

ни 

зем.земи 

Ружинци 162 933 141 081 86 3 038 1,9 710 0,4 18 104 11,11 112 300 

 

Средната площ на възстановени имоти в община Ружинци са 4,93 дка. 

В община Ружинци има изоставени /неизползвани/ и пустеещи земеделски земи. 

Причините за наличието на пустеещи земи са: 

 Наличие на раздробени имоти, като резултат от процеса на възстановяване  
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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 и 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 от планинските и полупланинските райони. 

Основните форми на стопанисване и земеделски структури са: частните кооперации, 

земеделските фирми, арендатори, частни семейни стопанства и лични стопанства 

 

РЕЛЕФ И КЛИМАТ 

 

Географското положение на общината и областта обуславя умерено – 

континентален климат със сравнително студена зима и горещо с недостатъчно валежи 

лято. Средногодишната температура е 11,2 С , като най- топъл е  месец юли със средна 

температура 23,1 С , а най- студен  е месец януари – 1,7 С. Валежите са сравнително 

добре разпределени по сезони. През зимата около 50 дни има снежна покривка, като по – 

трайна е тя в припланинските райони на Стара планина, където климатът е влажен и 

благоприятства развитието на горска растителност. Преобладаващите ветрове са от 

северозапад, но през зимата са по – често от изток-североизток. Релефът на общината е 

равнинен и полупланински.  Средната надморска височина – 255,1 м. .Средногодишна 

температура – 10,5 Сº, средногодишните валежи са 560 л/м³.Преобладаващи почвени 

типове – с най-висок относителен дял – сиви и кафяви горски почви; чернозем; излужен 

чернозем; оподзолени горски почви с плитка подпочвена скална маса. 

Община Ружинци е една от най- бедните на полезни изкопаеми в България. На 

територията се намира кариера за варовик- ломен камък, суровина за 

строителството”Бялата стена”. Кариерата е проучена. Консервирана е и не се разработва 

повече от 16-17 години.В момента се прави проучване за строителни материали-

варовици „Лома – 1” в землището на село Плешивец.  

На територията на общината има 3 язовира в землищата на селата: Гюргич, 

Дражинци и Дреновец, и два микроязовира в селата: Гюргич и Бело поле. Единствената 

река, която преминава през територията на общината е река Лом. Почти цялата й 

територия е кръстосана от изкуствени водни канали, които са явна предпоставка за 

интензивно развитие на селското стопанство.Съществен проблем е разрушаването на 

бреговата ивица на река Лом, в следствие на ерозията в участъците при селата Ружинци,  
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Дреновец, Тополовец, Динково и Роглец.  

 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 

Част от територията на община Ружинци попада в защитена зона „Западна Стара 

планина и Предбалкан”. 

В местността “Влашка долчинка” в землището на село Бело поле виреят 

защитените от закона растителни видове блатно кокиче и водна лилия. 

Съгласно Заповед № РД -564 от 8 май 2003г обявена в ДВ брой 54/2003г. на 

територията на Община Ружинци са обявени за защитени следните дървета: 

- Зимен дъб в местността “Долния двор”, землище на село Гюргич на възраст 

над 200 години, височина 18 метра и обиколка на 1,30 метра-3,80 метра; 

- Цер в местността “Долния двор”, землище на село Гюргич на възраст над 

200 години, височина 18 метра и обиколка на 1,30 метра-3,20 метра; 

 

 

Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността и 

селското стопанство. 

 

 Селско стопанство 

 

Агро – климатичните условия, наличната сравнително плодородна земеделска 

земя несъмнено ще доведе до получаването на повече растениевъдна продукция и 

създаване възможности за развитието на животновъдството.Собствениците на 

земеделска земя свободно могат да я обработват, да я дават под аренда, да се сдружават 

или потърсят друга форма на ползването й.В момента съществуващите земеделски 

кооперации основата на временен въвод на земята, но поради липса на средства да я 

обработват, те са я предоставили на арендатори да я обработват – предимно с пшеница 

и слънчоглед. В село Бело поле има арендатори, които произвеждат картофи, лук и др. 

Икономиката на общината е с определена аграрно-промишлена структура.  

Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. За развитието 

на селското стопанство на територията на общината съществуват изключително  добри 

почвено-климатични условия. Към тези благоприятни фактори следва да се отнесе и 

наличният поземлен ресурс / 76% от територията са земеделски земи, като 87% от тях 

са обработваеми. Около 13% са пустеещи земи, което при качеството на ресурса просто 

е недопустимо. В селското стопанство са ангажирани по-голям брой  от заетите в 

материалното производство. Поливни са около 13 % от обработваемите земи. По-

голямата част от посевната площ е заета от зърнени култури, а около една трета от нея  

 

 



 18 

– от фуражни. В животновъдството по-добре развити подотрасли са 

овцевъдството , кравевъдство, заицевъдство и говедовъдството. 

Самото разположение на селата в общината по поречието на река Лом, 

равнинния терен и възстановяването на изкуствените канали за напояване са 

предпоставка за интензивно развитие на селското стопанство. Увеличаването на броя 

на арендаторите в общината, както и броя на площите , които те обработват е факт, 

който говори за съживяване традициите на общината в селското стопанство. 

С цел стимулиране на производителите на селско стопанска продукция е 

изграден покрит пазар в с. Ружинци, на които да предлагат произведената от тях 

продукция от личното си стопанство. Необходимо е изграждфането на покрити пазари 

и в селата Дреновец и Бело поле. 

 

 ИКОНОМИКА 

 

Икономиката в община Ружинци следва световната икономика в т.ч. и 

икономиката на България и в частност икономиката в област Видин, в т.ч. и община 

Ружинци се намират в условията на глобална финансова и икономическа криза през 

последните години.  

Икономиката на общината се характеризира като слаба. Като цяло основните 

икономически показатели са с малък относителен дял спрямо областта и 

страната.Отрицателната тенденция към намаляване на относителния дял се отнася за 

всички основни демографски и икономически показатели, въпреки регистрираните 

колебания през 2010г. – население, наети лица, ДМА и брой предприятия. Ниската 

инвестиционна активност в областта очевидно е причина за нейното изоставяне в 

икономическото й развитие. Тревожен е и факта, че част от чуждите инвеститори са 

пререгистрирали фирмите си в град София въпреки, че основната им дейност е на 

територията на общината.На територията и функционират само едно производствено 

предприятие, като обема на произведената продукция през последните години  е 

намаляла поради сливане на пазарите. По – голяма част от фирмите работещи на 

територията на общината са малки, като болшинството от тях са в сферата на 

търговията. В общината са развити зърнопроизводството и животновъдството. 

Аграрният сектор отчита като цяло по-ниски добиви, дължащо се на промените в 

собствеността на земята и остарелият машинен парк. Положителни са тенденциите в 

животновъдството, което се дължи на благоприятните условия за неговото развитие.    

Общинската администрация набелязва мерки за икономическо оживление, акцентирайки 

върху потенциала на малкия и среден бизнес, селското стопанство и наличните 

природни суровини. Необходимите стратегии и мерки, които стоят пред общинската 

администрация могат да се обособят по следния начин: 
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1. Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса чрез 

реконструиране и поддържане на инфраструктурата в добро състояние. 

2. Задържане на младото население, чрез развитието на условия за увеличаване на 

тяхната ангажираност и създаване на благоприятна среда. 

3. Доизграждане на водоснабдителната и изграждане на канализационна мрежа. 

4. Запазването на съществуващите просветни и културни институции. 

5. Привличане на чужди инвестиции за развиване на малки и средни предприятия. 

6. Адекватно заплащане на труда, което да стимулира работещите 

7.Съдействие за осигуряване на финансови възможности за инвестиране и 

иновации. 

По отношение на индустрията можем да направим следните изводи: 

* Връзките с учебните заведения са твърде слаби и най-често инцидентни 

* Недостатъчно използване на интернет за маркетинг, реклама и електронна 

търговия и др. 

 Необходима ни е предприемаческа култура, която улеснява създаването, 

управлението и развитието на бизнес. Това включва промяната в данъчната система и 

намаляване на административните пречки, които възпират хората да започнат нов бизнес 

или да наемат хора в него. Това означава и осигуряване на обучение на самите 

предприемачи, особено собствениците на малки фирми. 

Фирмите трябва да бъдат по – гъвкави и да осъвременят начина си на работа, като 

балансират тази гъвкавост със сигурност за свойте работници. Необходимо е да се 

направи така, че за фирмите да бъде по – лесно и по – евтино инвестирането в 

обучението на техните работници и служители. 

Отделните хора и фирми трябва да бъдат в състояние да развиват уменията, които 

са им необходими, за да играят активна роля в обществото и в икономиката, а регионите, 

кото изостават в своето развитие, трябва да получат конкретна помощ, за да се повиши 

жизненото им равнище до нивото в по – развитите региони на ЕС. Една от най – 

големите бариери, кото пречат на много хора да се ползват от благоденството е 

проблема с безработицата. 

 При слабата почти нищожна общинска икономика за зависимост от местни и 

външни суровини не може да се говори по скоро за, липса на структури на общинската 

икономика, а там където има изградени такива те или не работят, или работят с непълен 

капацитет поради липса на пазари за своята продукция. 

По икономически показатели  през 2011г. община Ружинци е на 5-то място и една 

от най-слабо развитите общини в областта, което е видно и от таблица 4: 
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ТАБЛИЦА 4 

Община Предприятия/бр./ Предприятия % Нетни приходи от 

продажби / хил.лв./ 

НПП /%/ 

РУЖИНЦИ 65 2,04 % 5097 0,74 % 

 

  Структурата на промишлеността е представена от ЗМК – АД – с.Ружинци .  

Понастоящем в частния и семеен бизнес се развива преди всичко отрасъл 

“Търговия”. За нормалното развитие на общината е необходимо да се стимулира преди 

всичко изграждането на малки предприятия от хранително – вкусовата промишленост, за 

да се затвори цикълът: производство – преработка – търговия. 

 

 МАЛКИ – СРЕДНИ  И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката. Те са основен 

източник на растежа и създаването на повече работни места. Наред с това, МСП са най- 

чувствителните към промените в бизнес средата. Те понасят по-голяма част от 

тежестта на промените и негативите от икономическата криза. В същото време те са 

тези, които могат да върнат икономиката по траекторията на икономическия растеж. 

На територията на общината съществуват преди всичко малки предприятия, като 

представители на леката промишленост.  

Бъдещето развитие на икономиката в общината е свързано с осигуряване на 

възможности за развитие на конкурентноспособен микро, малък и среден бизнес.Към 

момента те все още не са достатъчно конкурентноспособни по отношение на достъпа 

до финансиране, иновативността, интелектуалната собственост, 

интернационализацията и прилагането на добри практики. 

Земеделските фирми и земеделски производители работещи на територията на  

община Ружинци са със сфери на дейност : 

- растениевъдство – предимно зърнопроизводство и зеленчукопроизводство / 

картофи, домати, пипер, зеле, лук и др./; 

- животновъдство – с най – висок относителен дял е овцевъдството и 

козевъдството, следвани от говедовъдството. 

Отглеждани култури – пшеница, ечемик,царевица, слънчоглед, пролетен 

ечемик, овес, картофи, домати, зеле, пипер, дини, пъпеши и др. 

Отглеждани животни – овце, кози, говеда, биволи, свине, птици, зайци, коне, 

пчелни семейства и др.  

Броя на търговските обекти извършващи дейност със спирт и спиртни 

напитки са 42 на брой. 

Бензиностанции: 

“Петрол “АД гр. София в село Ружинци  
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“Шел България” ЕАД гр. София в село Дреновец 

Газостанция “Топливо” АД гр. София в с. Ружинци  

На територията на общината съществуват годни за ползване и стопанисване 

масивни стопански сгради като производствени халета в селата Черно поле, Бело поле и 

Дреновец,  ремонтна работилница и др. които биха могли да бъдат ползвани като база за 

развитие на леката промишленост. 

Поради лошата икономически условия за развитието на икономиката, стегнацията 

на пазара и др. фактори, влияещи върху производството, което доведе до закриване и 

ликвидация на съществуващото производство. 

 

 ЗЕМЕДЕЛИЕ 

 

Климатичните и почвените ресурси в община Ружинци и област Видин, като цяло 

предлагат широки възможности за аграрна дейност. Водещо е растениевъдството, 

представено предимно от слети зърнени култури. Добра предпоставка за интензивното 

земеделие са наличните хидромелиоративни полета – около 22 242 дка . Природният 

потенциал на общината е благодатен и за отглеждането на всякакви видове продуктивни 

животни поради сравнително добрите условия за развитие на зърнено и фуражно 

производство. 

По настоящете аграрни производства са далеч под потенциала си и твърде малко  

са затворените производствени вериги. Повечето аграрни производители са слабо 

организирани и информирани.Слабо познати и прилагани са стандартите на ЕС и 

лицензите за качество. Затворените натурални стопанства / особено в животновъдството/ 

са водеща черта на аграрната „икономика” в общината. Неоползотворени остават както 

капацитетите за традиционните производства, така и възможностите за био-земеделие / в 

т.ч. култивирани билки, свободно/пасищно животновъдство, зайцевъдство и т.н./ 

 Агро-климатичните условия, наличната сравнително плодородна земеделска земя 

несъмнено ще доведе до получаване на повече растениевъдна продукция и създаване 

възможности за развитие на животновъдството. 

Основен приоритетен сектор за развитието на общината е селскостопанското 

производство. Общината разполага със 153 850 дка обработваема земя. Ако се обърнем в  

миналото ще забележим, че производството и реализацията на селскотостопанската 

продукция е било и си остава верния път за развитието на общината. Самото 

разположение на селата в общината по поречието на река Лом, равнинния терен и 

възстановяването на изкуствените канали за напояване са предпоставка за интензивно 
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развитие на селското стопанство. Увеличаването на броя на арендаторите в общината, 

както и броя на площите, които те обработват е факт, който говори за съживяване 

традициите на общината в селскотостопанство. 

Понастоящем в частния и семеен бизнес се развива преди всичко отрасъл 

“Търговия” За нормалното развитие на общината е необходимо да се стимулира преди 

всичко изграждането на малки предприятия от хранително – вкусовата промишленост, за 

да се затвори цикълът “ производство – преработка – реализация”.Пашата е с отлични 

качества, ниски замърсявания това са едни от предпоставките за производство на 

екологично чисти продукти на млечна и местна основа. 

За развитието на производствената инфраструктура в отрасъла земеделие е 

необходима реализацията на проекти за : построяването на животновъдни ферми, 

закупуване на племенни животни, земеделска техника и др.. Има много пустеещи 

общински сгради, които се нуждаят от основен ремонт и могат да бъдат подходящо 

използвани за шивашки цех, например или предприятия с друг вид производство, които 

биха осигурили работни места на местното население и др. 

В село Гюргич има подходящи условия за отглеждането на лозя, ягоди и 

малини. 

 През последните години се очертава тенденция към намаляване на 

селскостопанското производство в общината изразяващо се в следното: 

• раздробяване на земята след извършване на въвода в земеделието.  

• изключително остарял и недостатъчен машинен парк. Земята е в ръцете на 

собствениците си.  

Те свободно могат да я обработват да я дават под аренда, да се сдружават или 

потърсят друга форма за използването й. 

Има земеделски кооперации , но поради липса на средства да я обработват, те са я 

предоставили на арендатори да я обработват – предимно с пшеница и слънчоглед. 

Част от земята се обработва и от арендатори от вън и от наши арендатори, хора  

притежаващи селскостопанска техника, но има и около 30% от земята, която пустее. 

Общината oказва и за в бъдеще ще продължава да указва съдействие за 

получаване на информация от частните стопани за осигуряване на инвестиции, 

стимулиране развитието на земеделието чрез преференциални кредити, изграждане на 

пазари,тържища, земеделска стокова борса и др. 

Един от основните проблеми за развитието на земеделието, който се обсъжда в 

настоящия момент и предстои за обсъждане и решаване и в бъдеще са: 

• окончателно възстановяване на земеделските ниви и формиране на земеделски 
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 структури за обработката им; 

• проучване на потребностите, а те не са никак малки и оказване на съдействие за 

ползване на субсидии и кредити от държавни и международни фондове; 

• общината ще бъде като посредник за отпускане на дългосрочни инвестиции и 

кредити и за обновление на машинния парк; 

• ще съдейства при осигуряване на инвестиции за условията в отделното 

стопанство за отглеждане на животни, чрез ефективно провеждане на развъдно –

подобрителна селекция. 

 • поддържане на съществуващата ракетна площадка с. Дреновец и разкриване на 

нови. 

 

 РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 

Климатичните и почвени ресурси  предлагат широки възможности за развитие на 

селското стопанство. Анализът на растениевъдствито показва , че за общината са 

характерни производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овощарството, 

лозарството и зеленчукопроизводството.  

В общината се отглеждат зърнени култури за 2011 – 2012г. и стопанска 

2012/2013г., както следва: 

* пшеница 2011/2012. – 21 367 дка ; за 2012/2013г – 44 500 дка; 

* слънчоглед 2011/2012г.- 33 819 дка; за 2012/2013г – 22 000 дка; 

* царевица – 2011/2012г.- 32 281 дка; за 2012/2013г – 28 200 дка; 

* овес 2011/2012г. – 503 дка; за за 2012/2013г – 700 дка; 

* ечемик 2011/2012г.-  2 854 дка; за 2012/2013г. – 3 100 дка; 

* картофи – 2004/2005г.- 135 дка + 230 дка втора реколта; 

* рапица – 2011/2012г. – 9 955 дка. 

Една част от произведената продукция се продава на изкупвателни организации, 

а другата остава за лични нужди за развитието на животновъдството. 

*Лозарство – в общината има тенденция за развитие на този сектор. 

 

 ЖИВОТНОВЪДСТВО 

 

Природо-климатичните  условие на община Ружинци позволяват отглеждането на 

всякакви видове продуктивни животни, което определя животновъдството като втори 

основен подотрасъл на селското стопанство в областта и общината.Сравнително добрите  
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условия за развитие на зърнено и фуражно производство, в полската част, предопределят 

развитието на говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството .Наличието на много 

добри пасища и ливади в общината са условия за развитие на овцевъдството и 

месодайното говедовъдство. 

На територията на общината се отглежда предимно едър рогат добитък. 

Към 01.10.2012г. в общината са регистрирани следните видове животни: 

 * говеда –  958 бр.,в т.ч. крави – 593 бр.  

     * биволи – 37 бр. 

 * овце  - 2606 бр. 

 * кози – 1 227 бр.  

 * свине общо –893 бр.  

 * коне – 468 бр. 

 * магарета – 263 бр.  

 * катъри – 3 бр. 

 * кучета – 785 бр. 

 * птици – 19 333 бр. 

      * пчелни семейства –  2 113 бр. 

 * зайци – 1 200 бр. 

Този отрасъл е перспективен, тъй като отглеждането на животните е стадно, пашата е 

с отлични качества и ниски замърсявания и съществува възможност за производство на 

екологично чисти продукти на млечна и месна основа. 

Населението отглежда животни и произвежда предимно за задоволяване на 

потребностите си. 

 

ПЧЕЛАРСТВО 

 

Съществуващите  добри традиции, висок професионализъм на занимаващите се с 

пчеларство и природо- климатични дадености, обуславят развитието на този 

подотрасъл.През 2012г. се наблюдава тенденция към увеличаване броя на пчелните 

семейства. 

 

 ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 

  

 В условията на динамично променяща се среда, формирана от очакванията на 

гражданите изискванията и предизвикателствата пред публичните власти, все по-често 
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темата за разширяване обхвата и качеството на публичните услуги е във фокуса на 

обществото. Естетствено е в условията на криза местната власт да търси алтернативни 

източници за финансиране. Освен като стояща най-близо до хората и техните проблеми, 

общината е съществен фактор за по-доброто европейско бъдеще на България, към 

реалното повишаване на качеството на живот на нейните граждани, към превръщането 

на политиките на Европейските институции и на националната централна власт във 

видими за хората резултати.  

 В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. са определени 

размерите на взаймоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общинита под  

формата на обща допълваща субсидия, изравнителна субсидия и трансфер за капиталови 

разходи. 

 С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се 

финансират местни и делегирани от държавата дейности. 

 Изцяло с местни приходи от общинският бюджет се финансират всички дейности 

в областта на благоустройството и комуналното стопанство, като сметосъбиране, 

сметоизвозване, почистване, осветление, инфраструктура, съфинансиране на проекти и 

програми и  жилищното строителство. 

 Европроектите остават основна алтернатива за реализиране на социалната и 

инвестиционна политика на общината, на фона на ограничения размер на целевата 

субсидия за капителови разходи. В този смисъл кандидатстването и използването на 

средства по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони са в 

основата на развитието на общината. 

 Бюджетът на общината за 2013 г. се състои от обща  допълваща субсидия за 

държавни дейности в размер на 1 680 081 лева, общата изравнителна субсидия е в размер 

на 363 700 лева, целеви трансфери за капиталови разходи 156 400 лева. Собствените 

приходи на Общината са планирани в размер на  – 335 214 лева, в т.ч. данъчни приходи 

173 824 лева, а не данъчните в размер на 161 390 лева.   
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Състав и структура на собствени приходи 
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Структурата на приходите показва, че основната част от приходите са от 

Републиканския бюджет и само малка част е от собствени приходи на общината.  

 

Структура на разходите по функции 
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 Като цяло се очаква текущите и следващите бюджетни години да бъдат със 

сходни характерестики, без да се наблюдават трайни признаци за преодоляване на 

негативните тенденции в развитието на общинския бюджет. Трансферите продължават 

да доминират в структурата на източниците за финансиране.Основен източник на 

инвестиции през следващите бюджетни години се очаква да бъдат проектите по 

Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 Социално-икономическите фактори, като хроничната безработица, ниски доходи 

на значителна част от населението, структура на населението, структура на разходите и 
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потреблението допълнително влошават здравния статус, който се характеризира с висока 

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

продължителност на живота, като поставят изключително големи предизвикателства 

пред здравеопазването в общината.. 

Основните характеристики на наблюдадаваната демографска ситуация в община 

Ружинци се изразява 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 

намалява, а делът на възрастното население се увеличава. Макар и с бавни темпове, 

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

се повишава, което определя и регресивния тип на възрастовата структура на общината. 

 

 Организация, структура и персонал на системата за извьнболнична помощ. 

 

Съгласно Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите  

регистрираните лекарски и дентални практики в община Ружинци към 31.12.2012г. са: 

АПМП – 2 броя 

АПДП – 1 брой 

 

 Първична здравна помощ 

 

    Достъпът до първична медицинска помощ в община Ружинци е силно затруднен 

поради лошата инфраструктура и състоянието на съществуващата транспортна мрежа. 

Налице са незаети лекарски практики, а обслужването на населението в малките и 

отдалечените населени места е от медицински фелдшери.Най-близките болнични 

заведения са в гр. Белоградчик, гр. Видин, гр. Монтана и гр. Лом. Най-близката от тях е  
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на около 40 км. от населените места в община Ружинци, което се явява сериозен 

проблем. Липсва филиал на „спешна помощ” в общината, което значително би решило 

проблема с осигуряването на здравна помощ на населението. 

Липсвит диференцирани данни по възрасти ( 10-14 години, 15-19 години, 20-24 

години) за здравословното състояние на младите хора. Това затруднява планирането на 

дейности, адекватни на потребноститие, както на национално и областно ниво, така и 

на местно ниво. 

Младежите са важен ресурс за бъдещето и е необходимо да се инвестира в 

тяхното здраве и развитие с оглед пълноценното им участие и принос в развитието на 

обществото. Те имат право да вземат решения и да извършват действия, които влияят 

на живота им и да се изгражгдат като отговорни граждани. За да са гарантира че всички 

деца и младежи се радват на “най-високи постижимия стандрат на здраве” държавата и 

общината трябва да предприемат мерки за намаляване на детската смъртност, за 

развитие на първичното здравеопазване, да се борят със заболяванията и 

недохранването, както и да предоставят здравна информация и разработват услуги за 

превантивни грижи. Услугите подходящи за младите хора трябва да се основават на 

правата на детето да насърчават здравето и развитието на младите хора и да осигуряват 

качествени услуги. 

 Наблюдаваната демографска ситуация в Община Ружинци, следва общата за 

страната и областта, която се изразява със стабилна депопулация. 

 Главни характеристики са: 

 Ниска раждаемост: 

 Висока смъртност; 

 Интензивна емиграция на млади хора в трудоспособна и репродуктивна възраст; 

 Застаряващо население; 

 

Аптечна мрежа 

 

 На територията на Община Ружинци има две аптеки в селата Ружинци и 

Дреновец и една дрогерия в с. Дреновец. Аптеките работят с РЗОК. 

  

 

 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

Общ брой и възрастова структура на населението 

 

 Демографската картина на населението е следната: населението застарява, поради  
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намаляване на раждаемостта населението в трудоспособна възраст също намалява. През 

последните 10 години се наблюдават силни емиграционни процеси, който са характерни 

за цялата страна. 

 Промените във възрастовата структура на населението задълбочават процеса на 

застаряването му. Процесът на застаряване е по – силно изразен сред жените, в 

сравнение с мъжете. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и 

свързаната с нея средна продължителност на живота им./68,54 г. за мъжете и 75,37 г. за 

жените/ . В селата застаряването на населението е 2,3 пъти по – голямо в сравнение с 

градовете. 

 Тъй като възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване / 

средно 3,2 на един човек над 65 г. възраст/, демографското остаряване променя 

значително структурата на здравните потребности на населението и отправя определени 

и много високи изисквания към тяхното задоволяване с качествено обслужване.  

 

Население 

 

 Брой и динамика 

  

Населението на Община Ружинци по настоящ адрес към  04.02.2013 г. е 4 432 

души.Разпределението по населени места е както следва/таблица 5/: 

 

Таблица на населението по настощ адрес и пол 

                                                 към 04.02.2013г. 

                                                                                                                                                              ТАБЛИЦА 5 

Населено място ОБЩО МЪЖЕ ЖЕНИ 

с.БЕЛО ПОЛЕ 841 424 417 

с. ГЮРГИЧ 229 106 123 

с. ДИНКОВО 135 74 61 

с.ДРАЖИНЦИ 183 84 99 

с. ДРЕНОВЕЦ 1446 709 737 

с. РОГЛЕЦ 29 15 14 

с. РУЖИНЦИ 819 384 435 

с. ТОПОЛОВЕЦ 272 137 135 

с. ЧЕРНО ПОЛЕ 249 123 1265 

ОБЩО 4432 2163 2269 

 



 31 

За периода от 1999 год. до 2013 год. се очертава тенденция към намаляване на 

населението.За сравнение през 1997 год. населението на общината е наброявало 6 446 

души., през 1999 година то е с 400 по-малко, т.е. 6 046 души, а към 04.02.2013г. е с 2 014 

по – малко, т.е 4 432 души. 

 

* Възрастова структура 

 

Възрастовата структура на населението към 04.02.2013г. е представена в         

таблица    6, от която е видно, че общината е преди всичко с възрастно население, което 

представлява 34 % от общия брой на хората, живущи на територията й/ над 60 години/. 

 

Възрастова структура на населението по настоящ адрес към 04.02.2013г. 

          ТАБЛИЦА 6 

Настоящ адрес – 

населено място 

Под 

7 г. 

От 7 до  

13 г. 

От 14 до 

17г. 

От 18 до 

59 жени 

От 18 до 

62 жени 

Над 

60 жени 

Над 

63 мъже 

с.БЕЛО ПОЛЕ 67 79 40 229 257 110 59 

с. ГЮРГИЧ 6 5 2 34 57 82 43 

с. ДИНКОВО 10 9 2 22 33 29 30 

с.ДРАЖИНЦИ 7 8 8 28 47 57 28 

с. ДРЕНОВЕЦ 110 99 38 334 402 293 170 

С. ПЛЕШИВЕЦ 2 3 2 43 51 76 52 

с. РОГЛЕЦ 0 0 2 3 3 10 11 

с. РУЖИНЦИ 63 53 34 200 226 154 89 

с. ТОПОЛОВЕЦ 16 12 11 51 71 68 43 

с. ЧЕРНО ПОЛЕ 18 23 10 35 48 69 46 

ОБЩО 299 291 149 979 1195 948 571 

 

 

Разпределението на населението в общината е съсредоточено в селата / таблица 7  / 

 

Средногодишно население през 2012г. 

                                                                                                                                    / брой/ 

                                           ТАБЛИЦА 7 

ОБЩИНА СРЕДНОГОДИШНО 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

 ОБЩО В СЕЛАТА 

Р У Ж И Н Ц И 4 236 4 236 
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Разпределението на населението пол и местоживеене през 2011г. е описано в  таблица 8   

 

Население към 31.12.2011г. по пол и местоживеене 

                                                                                                                                    / брой/ 

                                                ТАБЛИЦА 8 

ОБЩИНА ОБЩО   В СЕЛАТА   

 ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ 

Р У Ж И Н Ц И 4 313 2101 2212 4 313 2 101 2 212 

 

Разпределението на населението пол и местоживеене през 2012г. е описано в  таблица 9 

 

Население към 31.12.2012г. по пол и местоживеене 

                                                                                                                                    / брой/ 

                                                                                                                              ТАБЛИЦА 9 

ОБЩИНА ОБЩО   В СЕЛАТА   

 ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ ВСИЧКО МЪЖЕ ЖЕНИ 

Р У Ж И Н Ц И 4 159 2021 2138 4 159 2 021 2 138 

 

* Естествен прираст 

 

Естественият прираст на населението през последните години в общината е с 

постоянна отрицателна стойност и е една от най-ниските за областта. Населението на 

територията на община Ружинци се намира във фаза на спад, породено от ниското 

равнище на показателите раждаемост и естествен прираст, характеризиращи 

възпроизвеждането на населението. Всичко това от своя страна води до доста високото 

ниво на отрицателен естествен прираст. 

Демографското развитие е неблагоприятно – налице е трайна тенденция на 

намаление на населението на Общината, което се дължи изцяло на естественото и 

механичното движение на населението  

 

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011г.  

Заселени – 79 

Изселени – 83 

Механичен прираст - -4 
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През 2012г., видно и от таблица 10, механичния прираст е – 31 

 

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2012г. ПО ПОЛ 

                        /брой/ 

                ТАБЛИЦА 10  

 ЗАСЕЛЕНИ                             ИЗСЕЛЕНИ                       МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ 

 

ВСИЧКО 

 

 МЪЖЕ 

 

ЖЕНИ 

 

  ВСИЧКО 

 

МЪЖЕ 

 

ЖЕНИ 

  

 ВСИЧКО 

 

МЪЖЕ 

 

ЖЕНИ 

 

66 

 

36 

3

0 

 

97 

 

45 

 

52 

   

-31 

 

-9 

 

-22 

 

През 2009г., видно и от таблица 11, естествения прираст е – 109. 

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2009г.  

                                                                                                                                   /брой/ 

                      ТАБЛИЦА 11 

 ЖИВОРОДЕНИ                             УМРЕЛИ                       ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

  

 

ВСИЧКО 

 

  

МОМЧЕТА 

   

 

МОМИЧЕТА 

 

 

 ВСИЧКО 

  

 

МОМЧЕТА  

 

 

МОМИЧЕТА 

 

 

ВСИЧКО 

 

 

МОМЧЕТА 

 

 

МОМИЧЕТА 

 

34 

 

15 

 

19 

 

143 

 

56 

 

87 

   

- 109 

   

- 41 

  

-68 

 

През 2010г., видно и от таблица 12, естествения прираст е – 88. 

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2010г.  

                                                                                                                                   /брой/ 

                                                                                                                        ТАБЛИЦА 12 

 

 ЖИВОРОДЕНИ                             УМРЕЛИ                       ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

  

 

ВСИЧКО 

 

  

МОМЧЕТА 

   

 

МОМИЧЕТА 

 

 

 ВСИЧКО 

  

 

МОМЧЕТА  

 

 

МОМИЧЕТА 

 

 

ВСИЧКО 

 

 

МОМЧЕТА 

 

 

МОМИЧЕТА 

 

42 

 

21 

 

21 

 

130 

 

61 

 

69 

   

- 88 

   

- 40 

  

-48 

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011г.  
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              /брой/ 

                                                                                                                         ТАБЛИЦА 13 

 

 ЖИВОРОДЕНИ                             УМРЕЛИ                       ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

  

 

ВСИЧКО 

 

  

МОМЧЕТА 

   

 

МОМИЧЕТА 

 

 

 ВСИЧКО 

  

 

МОМЧЕТА  

 

 

МОМИЧЕТА 

 

 

ВСИЧКО 

 

 

МОМЧЕТА 

 

 

МОМИЧЕТА 

 

46 

 

29 

 

17 

 

112 

 

55 

 

57 

   

- 66 

   

- 26 

  

-40 

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2012г.  

                                                                                                                                   /брой/ 

          ТАБЛИЦА 14 

 

 ЖИВОРОДЕНИ                             УМРЕЛИ                       ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

  

 

ВСИЧКО 

 

  

МОМЧЕТА 

   

 

МОМИЧЕТА 

 

 

 ВСИЧКО 

  

 

МОМЧЕТА  

 

 

МОМИЧЕТА 

 

 

ВСИЧКО 

 

 

МОМЧЕТА 

 

 

МОМИЧЕТА 

 

42 

 

17 

 

25 

 

165 

 

88 

 

77 

   

- 123 

   

- 71 

  

-52 

 

Механичен прираст 

 

Разпределението на населението по социален статус ни дава представа за дела на 

нетрудоспособното, трудоспособното население и децата. Съотношението между тях е в 

полза на пенсионерите, т.е.  лицата над трудоспособна възраст, или което е една 

тенденция към застаряване на населението и увеличаване на смъртността.           

Процентът на безработица  месец септември 2005г. е 45,2 процента , а през 2012г. 

68,1%   което от своя страна води до изселване на младите хора от селата в големите 

градове, където им се дава възможност за професионална реализация и по – добри 

условия за живот. 

В населените места на общината се връщат и заселват хора в пенсионна и 

предпенсионна възраст, завръщащи се от големите градове по родните си места  

В селищната мрежа са обхванати 10 населени места, 9 села, от които 3 са с 

население над 500 души, а осталите са под 500 души. 

Миграциите на населението от общината следват общите тенденции за развитие 

на тези процеси в страната и областта – намаляващ интензитет, ремиграция към селата  
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на население от по-високите възрастови групи. 

Възрастовата структура на населението на общината е влошена – 17% от 

населението е в подтрудоспособна , 42%- в трудоспособна и 41 % в надтрудоспособна 

възраст. 

Като цяло демографската структура на населението се характеризира с трайна 

тенденция към намаляване, застаряване, недостатъчна образователна и 

квалификационна степен, трайна миграция. 

През  периода 2004г.-2012г. се наблюдават съществени изменения във 

възрастовата структура на населението, свързани с неблагоприятните тенденции в 

развитието на демографските процеси. Процесът на остаряване на населението е по – 

силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Върху обхвата на населението във и 

над трудоспособна възраст влияние оказва както остаряването на населението, така и 

направените законодателни промени в определянето на възрастовите граници на 

населението при пенсиониране. 

Тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е 

забавена, но достигнато равнище на естествено възпроизводство на населението е 

силно ограничено, при което не се осигурява дори просто заместване на поколенията. 

Това равнище ще влияе върху бъдещето развитие на броя и структурите на 

населението. Към това влияние следва да се добави и въздействието на външната 

миграция, която пряко и косвено, също променя демографската ситуация в областта. 

Населението според преброяванията по населени места в Община Ружинци през 

2001г. и 2011г. е както следва / таблица 15/: 

 

 

НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА РУЖИНЦИ ПРЕЗ 2001 и 2011г. 

 

                                                                                                                                               ТАБЛИЦА 15 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

2001 г. 

% от 

НАСЕЛЕНИЕТО  

/през 2001/ 

НАСЕЛЕНИЕ 

 

2011 г. 

% от 

НАСЕЛЕНИЕТО  

/през 2011/ 

НАМАЛЯВАНЕ 

НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

6 061 4,7 4 374 4,3 - 1 687 

 

Средната гъстота на община Ружинци през 2004г. е  22 души на км2., а през  

2011г. е под средната за област Видин, която е 25,8 човека на кв.км.Силно изразената 

тенденция по обезлюдяване на по-малките и отдалечените населени места е свързана 

изцяло със социално-икономически причини. 

 

 

 

 

 

 



 36 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

                                 

                                                                                                                ТАБЛИЦА 16 

 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА ,бр. 

ГРАДОВЕ СЕЛА НАСЕЛЕНИЕ 

2011 

ПЛОЩ 

кв.км. 

ГЪСТОТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

ч/кв.км 

10 0 10 4 374 232,6 18,8 

 

Раждаемост 

 

 Върху нивото на раждаемостта оказва влияние променената възрастова структура на 

населението и по специално намаляващият контингент на жените във фертилна възраст. 

Трайната тенденция за намаляване на раждаемостта от една страна е обусловена от 

негативното влияние на редица социално – икономически фактори и свързаните с тях 

промени в репрудоктивната нагласа на населението, а от друга страна интензивната 

емиграция на млади хора в работоспособна и репродуктивна възраст, обусловена от 

ръста на безработица. 

Във всички населени места на общината съществуват проблеми свързани с ниската 

раждаемост, като с най-висока раждаемост се очертава ромската етническа група. 

Раждаемостта по години е както следва: 

* през 2010 год. - 42 деца 

* през 2011 год, - 46 деца 

* през 2012 год. - 42 деца 

Раждаемостта за периода от 2010год. до 2012г год. показва тенденция към 

запазване. Родените през този период са показани по- долу в таблици 17,18 и 19: 

 

ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2010г. 

                   Брой  

                                                                                                  ТАБЛИЦА 17 

ОБЩИНА Общо 

живородени 

момчета момичета 

РУЖИНЦИ 42 21 21 
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ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2011г. 

                                    ТАБЛИЦА 18 

                                                                                                                                                 брой 

ОБЩИНА Общо 

живородени 

момчета момичета 

РУЖИНЦИ 46 29 17 

 

 

 

ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2012г. 

        ТАБЛИЦА 19 

         брой 

ОБЩИНА Общо 

живородени 

момчета момичета 

РУЖИНЦИ 42 17 25 

 

 

ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2012 Г. ПО ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА 

 

ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА 

ТАБЛИЦА 20 

         брой 

       ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА в  

община общо П

под 

2

20 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4

45+ 

непоказан 

РУЖИНЦИ  

42 

 

 

10 

 

16 

 

4 

 

10 

 

2 

-

- 

-

- 

 

- 
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ЖИВОРОДЕНИ БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ ПРЕЗ 2012г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

            ТАБЛИЦА 21 

                                                               /брой/ 

ОБЩИНА ОБЩО   В СЕЛАТА   

 ВСИЧКО БРАЧНИ ИЗВЪН 

БРАЧНИ 

ВСИЧКО БРАЧНИ ИЗВЪН 

БРАЧНИ 

Р У Ж И Н Ц И 42 3 39 42 3 39 

 

* Смъртност 

 

 За разлика от раждаемостта, смъртността постоянно се увеличава и общата 

смъртност е висока. Смъртността по причина на заболяването е специално 

предизвикателство пред здравната система и работещите в сектора здравни мениджъри и 

специалисти, които трябва в синхрон и единодействие да овладеят процесите по ранно 

откриване, диагностициране, лечение и предотвратяване на фаталния край. 

 Водеща за 2012г. е смъртността от болестите на органите на кръвообращението.С 

най-голяма честота сред тези болести са умиранията от други болести на сърцето, 

мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето. 

Следват заболяванията от Клас XVIII „Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклафицирани другаде” 

На трето място в структурата на общата смъртност са новообразованията. 

На четвърто място са болестите на дихателната система. 

  Почти всички смъртни случаи са приченени от сърдечно-съдови и онкологични 

заболявания и от пътно-транспортни произшествия. Тези фактори се влияят от 

колективните и индивидуалните навици и поведения. Следователно има нужда от 

прилагане на широк набор от мерки за промоция на здраве и за предотвратяване на 

заболявания, с оглед на здравните рискове, а от тук и намаляване на заболяванията и 

преждевременната смърт. 

 Болестността от туберколоза бележи тенденция на снижение. Наблюдават се 

тенденции на снижаване на болестността на полово преносимите заболявания, както и на 

психично болните. Има повишение обаче на болестността от злокачествени 

новообразувания, най – вече на женската гърда и генеталии, трахеята, бронхите, бял 

дроб и кожата. 

 Според данни на НСИ средната продължителност на предстоящия живот за 

област Видин по – години е както следва: 
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За 2006-2008 г.  – общо 71,92 от които мъже 68,54 и жени 75,51 

За 2007-2009 г.  – общо 72,17 от които мъже 68,99 и жени 75,52 

За 2008-2010 г.  – общо 72,48 от които мъже 69,69 и жени 75,31 

За 2009-2011 г.  – общо 72,57 от които мъже 69,73 и жени 75,37 

За 2010-2012 г.  – общо 72,11 от които мъже 68,92 и жени 74,68 

  

 Смъртността по години е съгласно приложените по – долу таблици  от № 22 до 24 

 

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2010г. 

       ТАБЛИЦА 22 

         брой 

ОБЩИНА Общо  Мъже Жени 

РУЖИНЦИ 130 61 69 

 

 

 

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2011г. 

        ТАБЛИЦА 23 

         брой 

ОБЩИНА Общо  Мъже Жени 

РУЖИНЦИ 112 55 57 

 

 

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2012г. 

       ТАБЛИЦА 24 

         брой 

ОБЩИНА Общо  Мъже Жени 

РУЖИНЦИ 165 88 77 

 

Прави впечатление, че в сравнение с 2010г., през 2012г. значително са се 

увеличили починалите лица 

Високата смъртност се дължи на намаляване и застарявало на населението, 

влошената демографска структура, водеща до нарастването на смъртността. 
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Рискови фактори 

 

 Социално – икономическите рискови фактори, засягащи значителна част от 

населението, допринасят за влошения здравен статус, създават условия и повишават 

вероятността от възникване на заболяване. Към тях трябва да причислим бедността, 

хроничната безработица, ниските доходи и влошената структура на разходите и 

потреблението, характерни за общината. Данните за смъртността, заболеваемостта, 

физическото развитие, кореспондират с тях. 

 Качеството и продължителността на живота във висока степен се определя от 

индивидуалното поведение и начин на живот, свързани или не, с тютюнопушене, 

злоупотреба с алкохол и наркотици, рисково сексуално поведение, нерационално и 

небалансирано хранене, ниска двигателна активност, психо – социален стрес и т.н. 

 

Рискови групи 

 

 Повишено внимание изискват хората с ниски доходи, жителите на селските 

райони, маргинализираните малцинствени групи, многодетните семейства, безработните,  

хората с ниско образование и квалификация, пенсионерите и хората с увреждания. 

  

Материално – техническо осигуряване 

   

  На общопрактикуващите лекари в общината е предоставено за ползване под наем 

помещения и оборудване общинска собственост. Предоставена е и техника и 

апаратура, получена от Световната банка.  

 

Приоритети на ПЗП в общината: 

 

1. Във връзка със структурата на заболеваемостга и смъртността - основен 

приоритет е засилването на профилактиката, най-вече сред рисковете възрастови групи 

- децата и хората над 60 години. Необходимо е редовно извършване на про-

филактичните прегледи както на учащите се, така и на работещите с цел ранно 

откриване и диагностициране на редица заболявания. 

2.Във връзка с фактори, влошаващи ПЗП на територията на общината - това 

са най-вече липсата на полувисши и средни медицински кадри.За тяхното привличане  
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и запазване е необходимо създаване на адекватни битови условия и подходящо 

заплащане, както и необходимия транспорт. 

3. Осигуряване опазването на жизнената среда от вредно въздействащите 

върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори. 

4. Осъществяване на регионални програми за ограничаване на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични 

вещества. 

5. Подпомагане издръжката на децата в общинските ясли и детски градини. 

6. Организиране на дейности за опазване на психичното здраве, свързани 

със грижи и подкрепа на лицата с психични разстройства. 

7. Съдействие за разкриване на филиали на ЦСМП. 

8. Преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората 

в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и да се 

осигури равен достъп до здравните услуги. 

9. Организиране на консултативни кабинети за репродуктивно здраве и 

семейно планиране в селата с преобладаващо ромско население. 

10. Организиране на консултативни кабинети с цел намаляване на 

бременноста в юношеската възраст и родствените бракове.  

 

 Животът и здравето на хората са безценен капитал, основен фактор за 

създаването на материалните и културни ценности. Социалната политика на общината е 

насочена към подобряване качеството на социалното подпомагане и социалните услуги / 

храна по домовете на възрастните хора/. Отношението към инвалидите и възрастните е 

тест за цивилизованост и демократичност. При реализирането на социалната си политика 

общината разработи по проект по Националната програма “От социални помощи към 

осигуряване на заетост” – компонент “Социален асистент”. Основна цел е чрез 

реализирането на проекта да се осигури предоставянето на социални услуги в дома на 

обслужваното лице; приготвяне на храна, подпомагане при обичайния тоалет и 

обличане, почистване на помещенията, осигуряване на възможност за ползване на 

отоплителни материали, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост със средства на обслужваното лице, заплащане на сметки, помощ при 

общуване, разходки и др. 

 Задачи пред Общинска администрация: 

 1. Разширяване на социалния патронаж за стари хора, специално за тези с 

хронични заболявания и за самотните стари хора. 
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 2. Изграждане на „защитени жилища” 

 3. Осигуряване адекватно снабдяване с храни на стари хора, живеещи в 

отдалечените села в общината. 

 4. Взаймодействие на общината, НПО и Българската православна църква за  

подкрепа на съществуващите и откриване на трапезария за социално слаби хора. 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

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.Общинското ръководство работи в насока за 

превръщането на община Ружинци в община с достъпни, разнообразни и качествени 

социални услуги, който допринасят за подобреното качество на живот, максималната 

самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в 

риск.Стратегията за развитие на социалните услуги в община Ружинци трябва да следва 

основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за 

защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето. 

Необходимо е да се положат усилия за подобряване на достъпа до качествени 

социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за 

социални услуги и използването на различни национални или структурните фондове на 

Европейския съюз. 

На територията на община Ружинци се намира Дом за стари хора с отделение за 

лежащо болни . Услугата е разкрита през 2003г. и е предназначена за възрастни хора, 

които нямат възможност да се обслужват сами. Броят на ползвателите за 2012г. е 22 

лица при капацитет – 23. Общата площ на терена и сградата е 2 951 кв.м., собственост 

на община Ружинци. Услугата функционира като държавно делигирана дейност .  

 Общинска администрация си поставя следните цели:  

 *Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени 

Места, чрез предосоставяне на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на 

условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда 

*Достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда , близка до 

домашната 

 Необходимо е развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството 

и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за  
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управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и 

компетентен персонал за предоставяне на услуги  

Необходимо е и изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно 

сътрудничество с цел повишаване на ефикастността на услугите и допълване на 

наличните ресурси чрез развитието на междуобщинско  партньорство и междусекторно 

сътрудничество. 

 

 Култура. 

   

  На територията на общината има регистрирани 7 читалища които изпълняват 

държавни културно – просветни задачи в общината, както следва : 

НЧ”Хр. Ботев – 1898”    с. Ружинци 

НЧ”Здравец – 2007” с. Дреновец 

НЧ”Хр. Ботев – 1926”    с. Дреновец 

НЧ”Искра-2007” с. Бело поле 

НЧ”Славяна-2004” с. Плешивец 

НЧ”Обединение-2013” с. Плешивец 

НЧ “Просвета-1927” с. Гюргич 

Основната цел на читалищатае да задоволяват потребностите на хората, свързани 

с развитие и обогатяване на културния живот; запазване обичайте и традициите на 

българския народ; разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и 

утвърждаване на национално самосъзнание. 

  По мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР е одобрен 

проет и предстои в с. Ружинци да се реализира“Изграждане на посетителски център за 

експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община 

Ружинци”  

  Всяка година в м. “Бабу” в с. Гюргич се провежда, преърналия се в традиция 

общински фолклорен събор “Среща на три поколения”.  Провежда се и общински 

футболен турнир “Ружинско лято”, коледен турнир по тенис на маса, шах и др. 

   На 20 октомври се празнува Празника на Община Ружинци с богата културно – 

музикална програма. 

 Туризъм 

 

  В община Ружинци съществува надежда, отколкото реален туризъм. В  
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официалната статистика няма регистрирана туристическа дейност. Общината разполага 

с разнообразни природни ресурси за развитие на селския туризъм.Селският туризъм е 

разновидност на алтернативният туризъм , където водещ е интересът към 

селскостопанските дейности на местното население, вникване в бита на хората, 

престои 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 обичайте и празниците на общината, наблюдение или 

обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции.Необходими са много 

усилия за изграждането на туристическа инфраструктура, за експониране на културно 

и природно наследство , за квалификация на кадри в този почти непознат за района 

стопански сектор. Липсващи и необходими условия са специализирана информация, 

активен маркетинг, регионално и национално коопериране, информираност и 

адекватно поведение на местното население, благоустрояване в планираните 

дестинации. Предлагани са редица природни  обекти с потенциал за еко- ловен- и 

селски туризъм. 

Всичко това, както и съхраненото фолклорно наследство и красива природа 

са предпоставка за развитие на опознавателен, културен,риболовен, селски и 

екологичен туризъм. 

Не достатъчния брой на обекти / хотели, фамилни къщи/ , предлагащи 

туристически услуги води до занижен интерес от туроператори и туристи  

  Във връзка с горното общинска администрация Ружинци работи по следните 

проекти: 

  1.”Изграждане на екопътека в с. Дреновец, община Ружинци за развитие на 

интегриран туризъм” 

  2.”Изграждане на екопътека в с. Дражинци, община Ружинци за развитие на 

интегриран туризъм” 

  3.”Изграждане на екопътека в с. Бело поле, община Ружинци за развитие на 

интегриран туризъм” 

  4.”Изграждане на екопътека в с. Гюргич, община Ружинци за развитие на 

интегриран туризъм” 

 

МАНАСТИР , ЦЪРКВИ И ПАРАКЛИСИ 

 

  На територията на Община Ружинци в близост до с. Дреновец се намира 

Добридолският манастир.Същият е основан през XI век, опожарен през XV век и  
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възобновен през 1860 година. С писмо № 2585 от 05.07.1979 г. Добридолски манастир – 

църква “Св. Тройца” е декларирана като недвижима художествена културна ценност с 

предварителна категория “национално значение”. Църквата на манастира е интересен 

образ на възрожденското ни църковно строителство. Тя е квадратна, еднокорабна, 

кръстовидна. В църквата няма стенописи. 

Църкви има във следините населени места:  

с Бело поле – „Възкресение Господне” 

с. Гюргич  - „Света Троица” 

с. Динково- без храм 

с. Дражинци – „Свето Вознесение Господне” 

с. Дреновец – „Въведение Богородично” 

с. Дреновец / Чорлево/ – „Въведение Богородично” 

с. Плешивец „Възнесение Господне” 

с. Роглец – без храм 

с. Ружинци – „Света Параскева” 

с. Тополовец – „Свети Пророк Илия” 

с. Черно поле – „Св. Троица” 

На територията на община Ружинци има изградени и храмове : 

Храм „Свети Георги Победоносец” с. Гюргич 

Храм „Свети Спас” с. Дражинци 

Храм”Успение Богородично” с. Ружинци 

Предстои изграждането на храм” Свети пророк Илия” с. Тополовец 

 Проекти по които работи община Ружинци: 

1.„Ремонт и реконструкция на храм”Света Троица” с. Гюргич и подобряване на 

прилежащите му пространства””.  

2.„Ремонт и реконструкция на храм” Вознесение Господне” с.Бело поле и 

подобряване на прилежащите му пространства””.  

3. „Ремонт и реконструкция на храм”Света Преподобна Петка” с. Ружинци и 

подобряване на прилежащите му пространства””.  

4.„Ремонт и реконструкция на храм”Света Троица” с. Черно поле и подобряване 

на прилежащите му пространства””.  

5. 5. „Ремонт, реконструкция, вертикална планировка и ограда на манастирски 

комплекс”Света Троица” – с.Дреновец и „Реконструкция и ремонт на манастирска 

сграда в манастирски комплекс „Света Тройца” – с. Дреновец 
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ПАМЕТНИЦИ 

 

Военни паметници на територията на община Ружинци са както следва: 

„Паметник – помен чешма на загиналите през 1912-1913г. и 1915-1916г.” – с. 

Дражинци 

„Паметник на загиналите през  1912-1913г. и 1915-1918г.” с Черно поле и 

„Паметник в чест на загиналите жители в с. Гюргич , участвали във Втората 

световна война” с. Гюргич. 

Изграден е и Паметник на загиналите в септемврийското въстание 1923г. в с. 

Ружинци 

   

 БЕЗРАБОТИЦА 

 

 Брой и динамика на безработните 

 

Населението със своята обща численост и демографска структура е важен 

фактор за икономическото развитие и социален прогрес на всяко общество.То е 

същевременно ресурс за развитието на всяко производство /най-важния при това
 
/ и 

потребител на същото.Наред с демографските си характеристики населението 

притежава и различни качествени характеристики, като образование, професионална и 

квалификационна подготовка, които имат важно значение за икономическото развитие 

на общината, и които тя трябва пълноценно да използва за осъществяване на 

икономическите и социални процеси. 

Човешкият ресурс е основен фактор за икономическото развитие. За да се повиши 

заетостта на работната сила е необходимо да се усъвършенстват механизмите, 

посредством които се срещат търсенето и предлагането на кадри. 

Един от най- важните въпроси , които интересуват потенциалните инвеститори е 

този за наличността на работна сила с необходимата квалификация и професионален 

опит, като една от най-важните предпоставки за успешното развитие на стопанска 

дейност.  

Преходът към пазарна икономика е свързан с появата / формирането/ и 

структурирането на различните пазари, включително и на пазара на труда. Проучванията 

показват , че заетостта в общината намалява. 

Общият брой на регистрираните безработни през първото полугодие на 2013г. е 
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 684 души, от който 308 са жени, което представлява 63,9%. Големият процент 

безработни на територията на общината се дължи на това, че липсват работещи 

предприятия, учреждения и други предлагащи работни мест институции. Равнището на 

безработица в общината е било най-ниско през 2009год., т. е. 463 души. 

Общият брой на регистрираните безработни през 2007г. е 702бр.; 2008г – 472бр.; 

2009г. – 463бр.; 2010г. – 712бр.; 2011г. – 667бр. а през 2012г. 729 лица и за първото 

полугодие на 2013г. е  684 човека. Данните са по информация  от Д”БТ”- Белоградчик. 

Равнището на безработицата , изчислено на база икономически активното 

население по години е: 2007г. е 36%.; 2008г – 24,2%.; 2009г. – 23,8%.; 2010г. – 36,6%.; 

2011г. – 62,3%. а през 2012г. 68,1%   и за първото полугодие на 2013г. е 63,9%.  

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И РАВНИЩЕ НА 

БЕЗРАБОТИЦА ЗА ЯНУАРИ 2013г. 

                Таблица 25 

 

2013г. Безработица 2011 2012 Ръст 

Ср.год.бр. % % % +/- 

559 52,20 % 50,10 50,10 0 

 

По професионален признак регистрираните безработни се разпределят , както 

следва, през 2012г.-общ брой – 729 души, а през първото полугодие на 2013г.- 684 

души/ таблица 26/ : 

 

         Таблица 26 

 

Позиция 2012 година Първо полугодие 2013 

година 

Общ брой безработни 729 лица 684 лица 

Равнище на безработицата 68,1 % 639 % 

Професионален признак:   

- с раб.професия 270-37,0 % 251 – 36,7% 

- специалисти 37-5,1 % 35-5,1 % 

- без квалификация 422-57,9 % 398- 58,2 % 

Образователен признак:   

- висше 5-0,8 % 9-1,3 % 

- средно 289 – 39,6 % 272 – 39,8 % 

- основно  289 – 39,6 % 264 – 38,6 % 

- начално  146 – 20 % 139-20,3 % 

Деление по възраст   

- до 29 години 160-21,9 % 155 – 22,7 % 

- от 30 до 45 години  237-32,5 % 210-30,7 % 
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- от 45 до 54 години 150-20,6 % 149 – 21,8 %  

- над 55 години 182-25 % 170-24,8 % 

Поредност на 

регистрацията 

  

- регистрирани за пръв път  67 – 9,2 % 57 – 8,3 % 

- регистрирани за втори път  82 – 11,2 % 70-10,2 % 

- регистрирани над два 

пъти  

580 – 79,6 % 557 – 81,5 % 

Безработни жени  335 – 45,9 % 308 - 45% 

Брой продължително 

безработни 

239 – 32,8 % 163 – 23,8 % 

Брой лица с намалена 

трудоспособност 

11-1,5 % 11- 1,6 % 

 

Прави впечатление високият относителен дял на безработните лица без 

квалификация 57,9 % и на тези с основно / 39,6%/, начално и по-ниско образование / 

20,0 %/. Тези характеристики са характерни за 2012г и преди всичко за ромската 

етническа група. 

Най-засегнати от безработицата сред възрастовите групи са лицата от 30 до 45 

годишна възраст 32,5%, следвани от лица над 55 годишна възраст / 25,0 %/,  и лицата 

до 29 годишна възраст / 21,9 %/. 

         Таблица 27 

2012г.  първо полугодие на 2013 година 

Възраст, 

Години 

до 29 30 - 45 45 - 54 50 –            над 55 

 

Възраст 

Години 

до 29 30 - 45 45 - 54 50 –            над 55 

 

Брой 160 237 150 13            182 Брой 155 210 149 13            170 

 

Работодателите трябва да предоставят повече възможности за реализация пред 

младите хора, които са бъдещето на страната. Последствията за общината от високото 

ниво на безработицата е изселването на младите хора и повишаване средната възраст 

па населението. 

Разпределението на безработни по поредност на регистрацията е следната: 

 

     Таблица 28 

2012 година първо полугодие на 2013 година 

поредност на регистрацията поредност на регистрацията 

регистрирани за първи път – 67 регистрирани за първи път – 57   

регистрирани за втори път – 82 регистрирани за втори  път – 70 

регистрирани над два пъти – 580 регистрирани над два пъти – 557 

безработни жени - 335 безработни жени – 308 

брой продължително безработни - 239 брой продължително безработни – 163 

регистрирани безработни с намалена регистрирани безработни с намалена 
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трудоспособност - 11 трудоспособност – 11 

Възможността, която може да се използва за намаляване на проблема е 

възстановяване собствеността върху зем. земи и ангажиране на значителен брой 

безработни в тази насока. 

Стратегическите цели и задачи за преодоляване на безработицата се свързват с 

разработване на Програма за реализация на инициативи за временна заетост насочена 

към трайно безработни лица, регистрирани в Д “БТ” – Белоградчик; оползотворяване на 

потенциала на неправителствени организации по осигуряване на консултации за 

разработка на бизнес планове и проекти по донорски и предприсъединителни фондове,  

съгласуване на мерки с образователна субсистема в общината по обучение по 

компетенциите на бъдещето . 

Високият процент безработица и относителните демографски процеси от своя 

страна водят до определянето на основната стратегия на общината. 

Забелязват се следните проблеми: 

 Традиционно делът на нискоквалифицираните и нискообразованите безработни е 

най-голям в образователната структура на безработицата; 

 Голяма част от заявените места за специалисти с висше образование, остават трайно 

незаети, поради слабата мобилност на работната сила с висше образование 

Всички усилия и средства трябва да се насочат към следните дейности: 

1.Намаляване на безработицата чрез развитието на високо механизирано 

земеделие. 

2.3адържането и привличането на млади хора,, като им се подсигурят добри 

условия за живот / образование, здравеопазване и др./ 

3.Насърчаване на раждаемостта 

 

АКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 

 

Услуги по заетост 

 

1. По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на 

заетост” през 2012г. са назначени 620 души, а през 2013г. – 418 души 

2. По Регионална програма за заетост през 2012г. са назначени 8 души, а през 

2013г. – 12 души  

3. По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” –

през 2013г. е назначено 1 лице 

4. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  работим по два 

проекта за заетост. 

      а) Проект „Подкрепа за достоен живот” – „Личен асистент”. През 2011г. са 

назначени 18 души, през 2012г. – 18 души, а през 2013г. – 40 души 
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        б) Проект „Подкрепа за заетост” – през 2012г. са назначени 30 души, през 

2013г. са назначени 28 

 5. По чл.36 ал.1 от ЗНЗ – за безработни лица до 29 годишна възраст. През 2013г. 

са назначени 3 лица  

6. По чл.55 а от ЗНЗ –за наемане на безработно лице над 50 години, като 

преферциални мерки се ползват работодатели от Община Ружинци и е назначено 1 

лице. 

7. По чл.52 ал.1 от ЗНЗ – за наемане на безработни лица с трайни увреждания 

над 50% - също преферциални мерки се ползват работодатели от Община Ружинци и е 

назначено 1 лице. 

Не се очаква чувствителна промяна на пазара на труда. Няма подадена 

информация за предстоящи масови уволнения. Броят на безработните няма да промени 

чувствително и нивото на безработицата ще се запази в установените през последните 

месеци и години граници, очакванията ни са за слабо понижение в броя на 

безработните и респективно нивото на безработицата.  

 

 Образователно равнище и професионална квалификация 

 

  Заети лица на 15 – 64 навършени години по класове професии и пол през 2011г. 

на територията на Община Ружинци/табл.29/ 

         Таблица 29 

   Община Ружинци - класове професии общо мъже Жени 

Ръководители 2

7 

18 9 

Специалисти 7

0 

20 5

0 

Техници и приложни специалисти 4

3 

22 2

1 

Помощен административен персонал 7

0 

22 4

8 

Персонал, зает с услуги за населението, търговия и 

охрана 

1

52 

71 8

1 

Квалифицирани работници в селското, горското и 

рибното стопанство 

3

9 

35 4 

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 4

7 

41 6 

Машинни оператори и монтажници 6

2 

53 9 
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Професии, неизискващи специална квалификация 2

77 

15

6 

1

21 

Професии във въоръжените сили 3 3 - 

                                                        Общо 7

90 

44

1 

3

49 

 

 

Население през 2011г. на територията на общината, по степен на завършено 

образование е както следната: 

#общо -4087 души 

# Висше - 114 души 

# Полувисше и средно специално - 124 души 

# Средно общо -1588 души 

# Основно и по-ниско - 1410 души 

# Начално – 485 души 

# Незавършили образование -265 души 

# Никога не посещавали училище – 80души 

#  Деца – 21. 

 

* Етническа структура 

 

Етническата структура на територията на общината по данни от НСИ от 

преброяване през 2011г. е разпределена в следните етнически групи : 

* българи – 3494бр. ; 

* турци – 5 бр.; 

* роми – 806бр. ; 

    * други – 9бр.; 

    *не се самоопределят – 17 броя лица. 

От горепосоченото е видно, че ромското население представлява почти 1/3 от 

общото население на общината.  

Безработицата също най-ярко е  изразена при тази етническа група, както и 

ниското равнище па образование и квалификация. 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

  

* Териториална организация на просвета 
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 Основният проблем за бъдещето на образователната система в общината се явява 

демографския срив, който несъмнено оказва влияние върху броя на децата и учениците в 

групите и паралелки и тяхното разпределение по населени места.  

МТБ на общинските училища е амортизирана и остаряла. В много от населените 

 

 места има пустеещи бази. 

С прилагането на системата на делегираните бюджети в училищата се даде право 

на директорите на училища да се разпореждат със средствата на училищата, но  те все 

по-рядко планират средства за основни ремонти на МТБ.  

Поради ограничения общински бюджет за детските градини от общината, които не 

прилагат системата на делегираните бюджети са извършвани най – неотложните 

ремонтни дейности, насочени преди всичко към отстраняване на рисковете за живота и 

здравето на децата. Извършени са ремонтни дейности, свързани с отстраняване на течове 

от покривни конструкции, ремонт на отоплителни и ел. инсталации, санитарни възли и 

др.  

В училищата има изградени компютърни кабинети, което подпомага провеждането 

на часовете по информатика и информационни технологии. 

Образованието е достъпно за голяма част от населението. Въпреки това някои 

групи са изключени от образованието като семействата с ниски доходи, 

мариганализираните групи ( напр. деца и млади хора, живеещи на улицата, както и 

ромите). 

Образователната мрежа на територията на общината включва: 

* ПГ по СС "Н.Й. Вапцаров" - с.Ружинци с професионална специализация на 

обучаваните кадри : монтьор на селскостопанска техника, тракторист и шофьор “кат. 

В”; 

* СОУ " Н.Й.Вапцаров" - с.Дреновец; 

* ОУ "Н.И.Вапцаров" - с.Ружинци; 

* ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Бело поле; 

*  ОДЗ "Изгрев" - с.Ружинци;   

* ЦДГ “Детелина” - Черно поле; 

* ЦДГ “ Щурче” - Бело поле; 

* ЦДГ “Палавници”- с.Дреновец; 

 

 Разпределението на децата и учениците по детски градини и училища за учебната 

2012/2013 година е както следва: 
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 1. ПГ по СС “ Никола Й. Вапцаров” с. Ружинци – 4 паралелки с 80 ученика 

 2. СОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Дреновец – 12 паралелки с 181 ученика. 

 3. ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Ружинци – 8 паралелки с 120 ученика 

 4. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” 8 паралелки с 95 ученика. 

 5. ОДЗ “Изгрев” с. Ружинци – 2 групи с 33 деца. 

 

 6. ЦДГ “Палавници” с. Дреновец – 2 групи с 43 деца 

 7. ЦДГ “Щурче” с. Бело поле – 1 група с 22 деца 

 8. ЦДГ “Детелина” с. Черно поле – 1 група с 18 деца 

Тенденцията е към намаляване на учениците, учащи в училищата на територията 

на общината. Това се дължи на демографския срив и ниската раждаемост. Освен това 

голяма част от младите хора в репрудуктивна възраст напускат общината и мигрират 

към големите градове. Всичко това ще доведе до наложителна оптимизация на 

училищната мрежа. 

Младежите са важен ресурс за бъдещето и е необходимо да се инвестира в 

тяхното здраве и развитие с оглед пълноценното им участие и принос в развитието на 

обществото. Те имат право да вземат решения и да извършват действия, които влияят 

на живота им и да се изгражгдат като отговорни граждани. За де са гарантира че всички 

деца и младежи се радват на “най-високи постижимия стандрат на здраве” държавата и 

общината трабява да предприемат мерки за намаляване на детската смътроност, за 

развитие на първичното здравеопазване, да се борят със заболяванията и 

недохранването, както и да предоставят здравна информация и разработват услуги за 

превантивни грижи. Услугите подходящи за младите хора трябва да се основават на 

правата на детето да насърчават здравето и развитието на младите хора и да осигуряват 

качествени услуги. 

 

* Кадрова осигуреност 

 

Кадрите заети в сферата на образованието през учебната 1012/2013 година са: 

 

* Педагогически персонал - 61 души; 

* Непедагогически персонал - 20 души; 

Приоритетните цели, които стоят пред общината по отношение на 

образованието са: 

1. Запазване на съществуващите учебни заведения. 

2.Привличане и задържане на децата в училищата. 

3.Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата 

и учениците от ромското етническо малцинство. 
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4. Включване на  разпоредбите в правилниците на детските градини, 

училищата и обслужващите звена и на клаузи в длъжностните характеристики на 

училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и 

създаване на подходяща училищна среда. 

5. Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца ,  

 

ученици и младежи. 

6. Съдействие за формиране на подходящ социално –психологически климат, 

който да благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата и 

учениците от ромското малцинство. 

7. Разработване на програми и проекти и кандидатстване пред различни 

институции, свързани със енергиина ефективност , ремонтни дейности, изграждане на 

спортна база – волейболно игрище, баскетболно игрище, гимнастически площадки,  

футболни игрища и др.. 

  8. Застъпничеството сред органите изготвящи политиката, касаеща здравето, 

образованието и развитието на младите хора. 

  9. Интеграция на подходите, подходящи за младите хора в реформата на 

здравеопазването и местното самоуправление( вкл. Законодателна реформа и 

реформата на политиките) и изграждане капацитета на доставчиците на услуги. 

10. По случай празници провеждани в община Ружинци, както и патронните 

празници на училищата , тенис – турнири и др. мероприятия да се включват и 

привличат по –голям брой деца , които да участват. 

11. Стимулиране на учениците за включване в самодеините групи към 

читалищата, както и в младежки футболни клубове и др. . 

 

 СПОРТ 

   

 Факторите за масовото и качествено развитие на спорта в нашата община са 

много, но основните са: наличието на млади хора, които да спортуват и 

заинтересованост на общинското ръководство.За наша голяма радост и двата фактора са 

налице. Стимулирането на спортните прояви и мероприятия за физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача на общинското ръководство, което не жали сили в 

тази област. 

         Общинското ръководство разглежда като своя основна задача и грижата и 

защитата на майчинството, раждаемостта, изоставените деца, самотните възрастни хора. 

Спортът подпомага физическото развитие и укрепва здравето на хората в общината. 



 55 

Стимулираното на спортните прояви и мероприятия за физическо развитие на младите 

хора е приоритетна задача за общинското ръководство.  

На територията на общината има регистриран футболен клуб. Спортната 

инфраструктура не е добре развита. На територията на общината има четири футболни 

игрища и един физкултурен салон към СОУ “ Н. Й. Вапцаров” село Дреновец. По мярка  

 

321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР е 

одобрен проект “Развитие на спорта в община Ружинци – изграждане на спортни 

комплекси в с. Ружинци и с. Дреновец”. 

  В периода 1.07.2013 г. до 17.08.2013 г. се организира и проведе Общински 

футболен турнир “Ружинско лято”.Той е единственият по рода си в страната по 

организация, награден фонд, участие на добри отбори и състезатели. В мачовете взеха 

участие над 150 футболисти, представители на всички населени места от общината и 

хиляди запалянковци.Успоредно с игрите на мъжките отбори се проведе и детски 

футболен турнир. В него взеха участие над 80 деца на възраст от 10 до 14 години. 

  В периода месец март – края на месец май 2013 г. взеха участие в 

Областното първенство – Видин футболните отбори на юноши – старша възраст, деца и 

подготвителна група към ОФК “Ружинци”.  Участието на отборите бе успешно. 

  Отборът по тенис на маса 5-7 клас от СОУ “Никола Й. Вапцаров” с. 

Дреновец взе участие от 06.06.2013 – 09.06.2013 г. на републиканско ниво на 

ученическите игри в гр. Добрич. Представянето бе повече от успешно. 

  През 2013 година бяха проведени два турнира по тенис на маса на 

общинско ниво. През месец май с голям успех протече спортния празник на община 

Ружинци. Бяха проведени състезания по волейбол, тенис на маса с награден фонд за 

призьорите. 

  Задачите, които си поставя общинското ръководство са следните: 

  1. Закупуване на тенис маси за всички населени места  в общината и организиране 

на първенство. 

  2. Закупуване на спортни екипи и пособия за спортуване. 

  3. Подръжка на спортните площадки и съоръжения на територията на общината и 

др.  

   4. Подобряване на условията за масов спорт и стмулиране практикуването му от 

децата и учениците. 

  5. Увеличаване строежа на спортни площадки, други съоръжения за масов спорт, 

както и обособяване на пътеки за велосепедисти и пътеки за здраве. 

  6. Провеждане на традиционните коледни турнири – тенис н а маса, футбол на 
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малки врати в зала, шах и табла. 

  7. Изграждане на стадиони и спортни площадки 

  8. Разпостранение на информация за съществуващи добри европейски и 

международни практики за насърчаване на здравословен начин на хранене и физическа 

активност.  

 

 РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  

   

 Водоснабдителни мрежи 

 

Водоснабдителната мрежа в 10 – те съставни населени места не е на 

необходимото ниво на степен изграждане и задоволяване питейните нужди на 

населението.Все още не са узаконени изградените от общината водопроводни мрежи и 

предадени за експлоатация на ВиК дръжеството.  

 Частично изградена е мрежата в с. Дреновец. Разполагаме с работни 

проекти за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа за с. Дражинци, с. 

Бело поле и с. Дреновец.. Основен източник на финансиране изграждането на 

водоснабдителните мрежи е  ОПРСР , ПУДООС и МОСВ.Сериозен проблем за 

одобряване и отпускането на финансирането се явява неосигурените разрешителни за 

водоползване на водоизточниците, което е задължение на ВиК – Видин.  

Водоснабдяването в област видин, в т.ч. и в община Ружинци се осъществява 

помпажно, гравитачно и смесено. Експлотационният период на по-голяма част от 

водопроводната мрежа, която се стопанисва от В и К – Видин е изтекъл и тя вече е 

силно амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии. 

Пречиствателни станции на територията на общината също няма.  

Външното водоснабдяване на с.Гюргич започна своето изграждане през 1992 

год. То е финансирано изцяло с целева субсидия от републиканския бюджет. На този 

етап са изградени около 5 км. от общото трасе, което е с дължина от 11 925 км. През 

2000 год. проекта е одобрен и изцяло финансиран от Фонд “Регионални инициативи” за 

довършване на обекта до края на същата година.Отпуснатата сума от ПУДООС в края 

на 2004г. отново бе недостатъчна за довършването на водоснабдяването. Общинска 

администрация продължава своята работа за разрешаването на този проблем.  

Всички населени места в Община Ружинци са без канализационна мрежа. 

Минимална такава частична е изградена в село Ружинци и в село Дреновец. Има 

разработени проекти, които чакат финансиране.Необходима е и подмяна на 
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водопроводната мрежа във всички населени места, порафи факта, че е изграден с 

етернитови тръби, който са излезли от употреба. 

   

 

 

 

 Хидромелиорации 

Състоянието на Хидромелиоративния фонд е незадоволително, голяма част от 

съществуващите тръбни мрежи са разграбени а каналните мрежи са затлачени. 

На територията на община Ружинци хидромелиоративния фонд се експлоатира и 

стопанисва от Хидротехнологичен район Видин – териториално звено към 

„Напойтелни системи” ЕАД – клон Мизия, дружество със 100 % държавно 

участие.Дейността на Хидротехнологичен район Видин е насочена в следните две 

основни направления: водоподаване и напояване и стопанисване на обектите за 

предпазване от вредното въздействие на водите.За изпълнение на 

дейност”водоподаване за напояване „ ХТР – Видин,стопанисва на територията на 

община Ружинци – напоителна система „Лом- запад/Дреновец/ - водоизточник яз. 

„Дреновец”/таблица 30/ 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГОДНИТЕ И НЕГОДНИ ПОЛИВНИ ПЛОЩИ  

       Таблица 30 

ОБЩИНА ГОДНИ ЗА НАПОЯВАНЕ 

ПЛОЩИ, дка 

НЕГОДНИ ЗА 

НАПОЯВАНЕ ПЛОЩИ, 

дка 

РУЖИНЦИ 15 232 7 010 

 

Действащите напоителни системи, осигуряващи вода за напояване чрез открита 

канална мрежа , са с големи загуби на вода и нисък КПД. Част от подземната тръбна 

мрежа е амортизирана, деформирана, изпочупена, което определя техническото и 

състояние като незадоволително.Основната част от откритите канали са изградени от 

40-те до 80 – те години.  

Необходимо е да се извършат ремонтни и възстановителни работи на каналната 

мрежа и тръбна такава, на хидротехническите съоръжения, като помпени станции, 

напорни тръбопроводи, запори , водоеми за да се осигурят нормални условия за 

напояване на землищата. Това е наложително, тъй като селското стопанство е един от 

приоритетите за местно икономическо развитие. Без обаче въвеждане на ефективно 
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земеделие и животновъдство, този сектор не може да се разглежда като икономически 

приоритетен.  

Изградените поливни площи на държавни водоизточници в община Ружинци 

възлизат на 50 017 дка, от тях годни за напояване са 15 410 дка. 

 

 

Напоителното поле Канал Р – 13 с.Дреновец е в експлоатация от 1978 год. с 

обслужваща площ от 11 654 дка..  Канала се захранва от ПС “Дреновец” . В момента 

изградените площи под К Р –13 са 8 443 дка, от които годни за напояване  са 4 743 дка., 

разпределени по землища – с.Дреновец 4 543 дка и с.Тополовец 200, негодни 

предложени за бракуване са 1 200  дка, в землището на с.Дреновец и 2 500 дка в 

землището на с.Тополовец. 

Към 01.04.2013г.себестойността на подаваната гравитачна вода е 0,86 лв./куб.м., а 

на помпажната вода 1,50 лв./куб.м  

    Голяма част от хидромелиоративния фонд е ограбен и разрушен, което налага    

неговото бракуване. 

 Намаляването на поливните площи се дължи на: 

 неустановена собственост; 

 ограбена, разрушена и амортизирани хидротехнически съоръжения и 

напоителни системи, а и те са построени за уедрено земеделие. 

През поливния сезон се договарят площи с напоителни системи Дреновец язовир 

Дреновец. 

На триторията на Община Ружинци има два броя язовири : 

- Язовир Дреновец – собственост на “Напоителни системи “ЕАД, клон Мизия,гр. 

Враца. Предназначен е за напояване и рибовъдство. Максимален воден обем – 451 

хил.куб.м. 

- Язовир Гюргич – собственост на Община Ружинци. Предназначен е за 

напояване и рибовъдство. Площта му е – 1070 дка. 

 

 Транспортни мрежи - пътища, видове транспорт 

 

Транспортните комуникации на теритирията на общината са в крайно 

незадоволително   състояние, което затруднява транспортните връзки на селата с 

общинския център, а от там и с областния център на страната. Съставните населени 

места на общината се обслужват от пътища I,II,III и IV клас. Практически до всички 

населени места има изграден път, но поради липса на финансови средства и дълги 
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години липсата на инвестиции в транспортната мрежа, тези пътища не осигуряват бърза 

комуникация и все по рядко се използват. Извършват се само частични ремонти. От 

особенно важно значение за община Ружинци е възстановяването на пътната и ж.п. 

мрежа. Тя ще облекчи сега съществуващите контакти между представителите на 

бизнеса, ще способства за развитието на местни малки производства, специфични за  

 

региона – предимно за преработване на селскостопанската продукция. 

Пътната мрежа на територията на община Ружинци възлиза на 87 км., от която : 

- пътища I клас - 26 км. 

- пътища П клас - 30 км. 

- пътища Ш клас -10 км. 

- пътища IV клас – 33,500 км. 

Първокласният път Е - 79 е разположен по трасе от 16 км. и е основна връзка за 

селата: Плешивец, Черно поле и Гюргич,  свързващи  се  с  отклонения  които  са 

категоризирани като пътища от IV клас. 

Второкласният път Белоградчик - Лом е разположен с трасе от около 30 км. по  

цялата дължина на територията на общината и е основната връзка за селата : Ружинци, 

Дражинци, Бело поле, Роглец, Дреновец, Тополовец и Динково. 

Четвъртокласните  пътни отклонения от този път свързват селата Дражинци, 

Бело поле и       Роглец. 

Пътната мрежа в общината е физически остаряла и   създава сериозни проблеми 

за движението на транспортните средства. Гаранционният срок на износващия пласт на 

настилката е изтекъл, но поради липса на средства се извършват само частични 

изкърпвания.В резултат на това общото състояние на пътната мрежа на територията на 

общината е незадоволително.Пътните трасета са с мрежови пукнатини и деформации. 

Улиците се нъждаят от рехабилитация, реконструкция и основен ремонт. 

Второстепенната улична мрежа включва улици от V –ти и VI-ти класове, които са в 

лошо техическо състояние и се нуждаят от текущи и основни ремонти. 

Главният път Е - 79 има три отклонения, обслужващи селата Гюргич, 

Плешивец и Динково, които попадат в четвъртокласна пътна мрежа. Трасето на 

отклоненията е с изтекъл гаранционен срок на износващия пласт на настилката.Всичко 

това създава сериозни проблеми на движението по отсечките. 

В случай, че бъдат отпуснати средства за основен ремонт е необходимо да се 

извърши реконструкция на някои хоризонтални и вертикални криви и пътни банкети и 

се положи нова настилка. 

Състоянието на четвъртокласната пътна мрежа не е много добро . Необходими са 
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средства за среден и основен ремонт за следните дейности: 

1.  Среден ремонт на общински път 10022 км.0+000 до км. 4+000 с. Гюргич – 

необходими средства 1 600 000 лева. 

2.  Среден ремонт на общински път 10011 км.0+000 до км. 7+400 с. Черно поле – 

необходими средства 3 200 000 лева. 

 

3. Среден ремонт на общински път 11431 км.0+000 до км. 1+200 - Роглец – 

необходими средства 600 000 лева. 

4. Среден ремонт на общински път 11443 км.0+000 до км. 0+900 кв. Белоптичене 

– необходими средства 500 000 лева. 

5. Среден ремонт на общински път 11439 км.0+000 до км. 1+500 с. Дражинци – 

необходими средства 1 000 000 лева. 

6. Среден ремонт на общински път 11435 км.0+000 до км. 2+600 с. Бело поле – 

необходими средства 1 000 000 лева. 

7. Среден ремонт на общински път 10030 км.0+000 до км. 5+500 с. Плешивец – 

необходими средства 4 000 000 лева. 

8. Ремонт на общинска пътна мрежа с. Дреновец – необходими  средства – 9 000 

000 лева. 

9. Ремонт на общинска пътна мрежа с. Ружинци – необходими средства – 3 000 

000 лева. 

10. Ремонт на пътен участък от Добридолски манастир до с. Добри дол – 

необходими средства – 1 000 000 лева. 

11. Ремонт на пътен участък с. Дреновец – Добридолски манастир – необходими 

средства – 2 400 000 лева. 

12. Ремонт местен път с. Ружинци  - с. Черно поле км. 0+000 до км. 4+000 – 

необходими средства – 1 000 000 лева. 

13. Ремонт на черен път от с. Бело поле – необходими средства – 200 000 лева. 

14. Ремонт на черен път от с. Дражинци до общински язовир – необходими 

средства – 200 000 лева. 

15. Ремонт на черен път от с. Гюргич до м. Бабу – необходими средства 2 000 000 

лева. 

16. Черен път с. Дреновец / ракетна площадка / - необходими средства – 600 000 

лева. 

17. Черен път с. Бело поле – с. Дражинци – необходими средства – 400 000 лева. 

18. Асфалтиране на улиците във всички населени места – необходими средства – 

35 000 000 лева. 
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19. Маркировка, сигнализация, мантинели на всички общински пътища – 

необходими средства – 1 500 000 лева. 

20. Направа на отводнителни канавки – 5 000 000 лева 

 

На територията на Община Ружинци е необходимо да се изградят автобусни 

 

 спирки. Необходимите средства за това са в размер на 200 000 лева.   

 

 Депа за твърди битови отпадъци 

 

 Управлението на отпадъците на регионално и местно ниво е насочена основно 

към: 

* Създаване на институционална рамка за регионално управление на отпадъците; 

* Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците - препоръки за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане на 

отпадъците в зависимост от количеството на образуваните отпадъци, популяризиране на 

схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите и 

др.; 

 * Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците - 

въвеждане на регионален принцип и обхващане на всички жители в системи за събиране 

и транспортиране на битови отпадъци; 

 * Увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци: 

      1. Предприемане на мерки за ефективно въвеждане на системи за разделно 

събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на продукти, 

от които се образуват масово разпространени отпадъци; 

     2. Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 

     3. Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 

* Подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците – 

експлоатация на регионалното депо съвместно от всички общини в региона:  

           1. Изграждане на регионално депо;  

           2. Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното 

депо; 

          3.  Съоръжения за третиране на отпадъците. 

* Намаляване на риска от стари замърсявания - закриване и следексплоатационен 

мониторинг на съществуващото общинско депо, и закриване на нерегламентираните 

сметища; 

* Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и 

укрепване на административния капацитет на общинската администрация; 

* Мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и стимулиране 

участието на населението в системите за разделно събиране на отпадъците.  

Ограниченият обхват на системата за организирано събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци спомага за неконтролираното изхвърляне на отпадъци и за 

възникването на нови замърсявания и нерегламентирани сметища.  

Община Ружинци участва като партньор на община Видин, съвместно с 

общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Белоградчик, Чупрене и 

Макреш за  кандидатстване с проектно предложение “Изграждане на регионална система 

за управление на отпадъци в регион Видин”, за финансиране чрез процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна 
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програма ”Околна среда 2007-2013 г.” BG161PO005/10/2.10/04/17 “Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” в рамките на Механизма 

за осигуряване на финансова подкрепа от оперативна програма “Околна среда 2007-2013 

г.” (ОПОС) за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците.  

Услугите по събиране и транспортиране на отпадъците се извършват от община 

Ружинци.  

 

 

Общината разполага със сметосъбиращ автомобил MERCEDES BENZ 2527 (1 

брой), който се използва основно за извозване на отпадъците от почистването на улици и 

площадите и от територии на населените места, предназначени за обществено ползване. 

Поддържането /събирани и запръстяване/ на депото за битови отпадъци става 

чрез Багер товарач JCB 3CX TURBO 4X4 на общината. 

Събирането на битовите отпадъци се извършва в съдове, които са собственост на 

общината. Наличните съдове за събиране на битови отпадъци са посочени в таблица31. 

 

       Таблица 31 

 

Вид съдове Обем Брой 

Кофи тип „Мева” 120 л. 465 

Контейнери тип „Бобър”  1.1 куб.м. 125 

 

 Депа за твърди битови отпадъци на територията на община Ружинци 

 
           Таблица 32 

 

№    

 

Населено място 

 

        Местност 

 

 Площ –дка 

 

Планирана година за 

закриване 

 

 

 

закриване 

 

1. 

 

   Ружинци 

 

"Отвъд реката" 

 

2 

 

Въвеждане в експлоатация на 

регионалното депо за битови 

отпадъци 

 

Генерираните количества отпадъци през последните години на територията на 

общината са около 340 тона, или приблизително по 61 кг. на човек. 

  

 Целите, който си поставя общинска администрация са следните: 

* Предоставяне на устойчиви , икономически достъпни законосъобразни услуги 

по управление на отпадъците на цялата територия на общината, в съответствие с новото 

законодателство и Националната политика по управление на отпадъците, а също и със 

стратегията за развитие на общината. 

* Покритие на всички населени места с организирано сметосъбиране. 

 *Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. 

 * Оползотворяване, повторно използване и рециклиране. 

 * Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

 * Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 

 * Правна уредба. 

 * Работа с обществеността. 
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 * Подобряване на системата за мониторинг.  

 

 Енергийни мрежи и системи 

  Използването на слънчева енергия е радикално решение при търсене  на чисти 

източници на енергия. В община Ружинци има подходящи условия за експлоатация на 

 

 слънчевата енергия, чрез използването на фотоволтаичните и слънчеви термични 

системи, които имат дълъг икономически живот. 

  Възобновяемите енергийни източници могат да изиграят важна роля в намаляване 

на емисиите на газове, предизвикващи парников ефект, осигурявайки доставка на 

енергия и намаляване на променливостта на цените  

  На територията на общината няма независими източници на ел. енергия. 

Електропренооимите съоръжения са с недостъпна степен на надежност.Не са редки 

случаите, когато в резултат на неблагоприятни климатични условия /силен вятър, 

мълнеактивна дейност и обледяване/ налага въвеждането на ограничения в 

електропотреблението. 

          При отпадане на електропроводите, реализиращи връзките с Националната 

енергийна система или при разпадане на същата, всички потребители остават без 

електричество, което оказва влияние върху хлебопроизводството и водоснабдяването 

на селищата в общината. 

 Във всички населените места на общината има изградено улично осветление. 

 

 Съобщителна мрежа 

 

  В съвременното общество развитието и усъвършенстването на съобщителната 

инфраструктура е важен фактор за развитието и ефективността на икономиката. 

  Община Ружинци се характеризира с добре развита съобщителна мрежа. 

Телефонната плътност е сравнително висока. Общината е със сравнително добро 

покритие от мрежата на всички действащи в България мобилни оператори. Жителите в 

общината имат достъп до интернет, но част от малките населени места не разполагат с 

интернет достъп. Има изградени и кабелни телевизионни мрежи, които се използват и 

поддържат от различни фирми.  

  Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % 

 

Пощенска система 
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 Пощенската система на територията на община Ружинци е слабо развита. Чрез 

клоновата мрежа на Български пощи ЕАД и договорните отношения на дружеството с 

други юридически лица, работещи в сферата на комуникацията и услугите, в общината 

се извършват и редица дейности, свързани с обслужването на населението при 

изплащане на пенсии, заплащане на месечните такси и разходи на електроенергия,  

 

телефони, вода, социални помощи, пощенски записи, застрахователни продукти, 

винетни стикери и др. 

  

 Околна среда 

 

Като цяло състоянието на околната среда в Община Ружинци е добро.На 

територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват 

сериозно околната среда. Малкото производствени предприятия през последните години 

са преустановили своята дейност или работят с намален капацитет. Това е довело до 

подобряване качествата на околната среда, като са намалени емисиите замърсяващи 

въздуха, водата и почвата. 

Основен източник на замърсяване на атмосферния въздъх е битовия сектор в 

населените места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен 

диоксит и сажди.Автотранспортът, особено през активния рекреативен сезон, изхвърля в 

атмосферата главно въглеводороди, азотни и серни окиси и оловни аерозоли. 

Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част от 

моторните превозни средства представляват неблагоприятна перспектива за влошаване 

екологическите характеристики на въздъха в прилежащите на пътните артерии райони. 

Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване на територията на 

общината не е установено систематично измерване на концентрациите на основните 

вредности в атмосферния въздух. Качеството на атмосферния въздух се наблюдава за 

емисионен контрол по отношение на опазване на околната среда от замърсяване от 

РИОСВ - Монтана .  

Състоянието на почвите е сравнително добро, но съществуват силно и напълно 

ерозирали участъци при чернозема, кафявите и сиви горски почви.Съществен проблем е 

змърсяването на обработваемите земи около населените места със стройтелни и битови 

отпадъци. 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. През общината протича и река Лом, характеризираща се 

с изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие.Подземните води 

са формирани с чакълесто – песъчливия хоризонт, като са в пряка хидравлична връзка с 

водите  на р. Лом., р. Дунав и тяхното ниво се влия от водите на реките. 

При определянето и приоритизирането на мерките по опазване на околната среда 

се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в 

международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и 

националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците: 

  - Устойчиво развитие;  

  - Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците; 

  - Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди 

последващо отстраняване на вредите, причинени от него;  

  - Самостоятелност при управление на отпадъците;  
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  - Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 

  - ”Замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”; 

  - Интегрирано управление на отпадъците;  

  - Участие на обществеността. 

 

 

 

 Въздух 

 

Географското положение на общината обуславя умерено-континентален климат 

със сравнително студена зима и горещо, с недостатъчно валежи лято. Средногодишната 

температура е 11.2 С, като най-топъл е месец юли със средна температура 23.1 С, а най-

студен – януари –1.7 С. При по-интензивни летни затопляния максималните температури 

могат да достигнат до + 30
 о

С и повече. Продължителността на периодите с устойчиво 

задържане на температурата на въздуха над 0
 о

С, +5
 о

С, +10
 о

С и +15
 о

С е съответно : 305, 

241, 188 131 дни. Годишната сума на слънчевото греене варира от 2000 до 2250 часа. 

Това представлява около 50 % от възможната продължителност на слънчевото греене, 

която би се наблюдавала при съвсем безоблачно небе и напълно открит хоризонт 

Годишната сумарна слънчева радиация е около 133 ккал/см
2
, което обуславя голямо 

количество топлина, получавана чрез нея. Интензивността на слънчевата радиация играе 

важна роля при формиране на нивото на замърсяване на въздуха. Районът се 

характеризира с добра радиационна характеристика. Годишната продължитерност на 

слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират вторични химични 

реакции. Сравнително ниските летни и зимни температури не водят до увеличаване на 

замърсяването на въздуха. 

Валежите са сравнително добре разпределени по сезони, като са около 550-600 

мм/м2. През зимата около 50 дни има снежна покривка. Преобладаващите ветрове са от 

северозапад, но през зимата са по-често от изток – североизток. 

В Община Ружинци няма пунктове на Националната мрежа за контрол на 

качеството на въздуха. Държавната политика по опазване на околната среда във 

Видинска и Монтанска области се провежда от РИОСВ Монтана.  

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, са разположени два 

стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система за 

екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана” с 

ръчно пробонабиране и в община Видин: Автоматична измервателна станция (АИС) – 

Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10. 

 Резултатите от целогодишния контрол от инспекцията показват ниски стойности 

на наблюдаваните замърсители: прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, 

въглероден оксид,  оловни аерозоли и др. 

 Анализът на данните от  бюлетините на Изпълнителната агенция за околна среда 

/ИАОС/ към МОСВ са публикувани резултати от екологичния мониторинг, които 

сравнени с пределно-допустимите средноденонощни концентрации показват, че 

концентрациите на контролираните замърсители са в обичайните им стойности за 

сезона. Тези резултати могат да бъдат използвани като ориентир за качеството на 

въздуха в община Ружинци, 

 Може да се обобщи, че климатичните условия в община Ружинци не 

благоприятстват задържане и натрупване на замърсители в приземния атомсферен слой. 

 Перманентен източник на вредни емисии в атмосферата, със сезонен характер, 

остават отоплителните инсталации на частните обекти. Идентифицират се следните 

факти: 

- през последните години /около десет/ се наблюдава тенденция на намаляване  
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използването за отопление на течни горива и електричество. 

- увеличи се в домакинствата използването на дърва и въглища в автономните 

отоплителни инсталации. 

- тенденцията за увеличаване дела на твърдото гориво е съпроводена с подмяна на 

старите несъвършенни самоделни котли, характеризиращи се с непълно изгаряне, със 

 

 

 

 съвършенни горивни агрегати, произведени в Германия, Чехия, Русия, както и 

навлизането на дървесни пелети и брикети, отличаващи се с високи екологични 

характеристики.  

 Въпреки това, поради характерното териториално разположение и постоянни 

въздушни течения, атмосферата в общината се характеризира с ниски стойности на 

замърсяващи емисии.   

 

 Води 

Географското разположение на община Ружинци и климатичните особености на 

региона обуславят наличието на собствени водни ресурси, подхранвани и от валежи.  

Единствената река, която преминава през територията на общината е р. Лом 

На територията на общината има 3 язовира в землищата на селата: Гюргич, 

Дражинци и Дреновец, микроязовир в село Гюргич. 
Чувствителен дял във водния баланс на общината представляват естествените и 

изкуствени водоеми, представени в таблица33: 

 
        Таблица 33 

 

Наименование Залята площ, дка Завирен обем, хил. м
3
 

Язовир Дреновец 1070 12000 

Язовир Гюргич 780 451 

Язовир Дражинци 97 465 

Микроязовир Гюргич  68 438 

 

Тези данни са до голяма степен теоретически, тъй като на практика дългия период 

от относително сухи години не предоставя възможност за максимално акумулиране на 

водни запаси. От друга страна естествените процеси на затлачване значително са 

намалили посочените проектни обеми на язовирите. По отношение на подпочвените 

води на територията на общината няма извършвани проучвания и няма данни за тяхното 

количество.  

Водите в зависимост от използването им се разделят на четири категории: 

I-ва категория – води, използвани за питейни нужди и в хранителната 

промишленост, плувни басейни и други. 

II-ра категория – води, които се използват за водопой на добитъка, рибовъдство, 

воден спорт и др. 

III-та категория – води, които се използват за напояване, в промишлеността и др. 

IV-та категория – води, за които не се предявяват определени изисквания и 

използването им е възможно само след вземане на конкретно решение за всеки отделен 

случай. 
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Оценявайки водния потенциал на общината, съобразно горепосочените норми 

можем да го включим в следните категории: река Лом – І-ва – ІІІ категория.  

Язовирите в общината отговарят на изискванията за ІІ-ра категория води. 

 

 

 

ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА 

 

Община Ружинци не разполага с газопроводна инфраструктура, което създава 

значителни проблеми в привличането на чужди инвестиции и нови производства. 

В резултат на междуправителствени споразумения от предходния планов период, 

е учредено дружество”Южен поток” с цел изграждане и експлоатация на газопровод, 

като проекто трасето преминава и през територията на община Ружинци 

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИНИ ИЗТОЧНИЦИ – 

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 

 

Всички знаем, че бъдещето ще бъде белязано от зелената енергия. Нашето 

поведение за изграждане на един устойчив свят, които да е белязан от хармония между 

човешката дейност и чистата околна среда ще даде отговор на въпроса как ще живерят 

нашите деца, бъдещите поколения. С новата технология за добиване на електроенергия 

от фотоволтайчни инсталации и системи ще стане възможно да бъдем независими от 

непрекъснато нарастващите цени на електроенергията и от доставчиците на ток .За 

жилищни сгради и еднофамилни къщи фотоволтайчната система е най-доброто решение: 

тя е икономически достъпна, лесна за инсталиране и ще произвежда надеждно и без 

специална поддръжка ток в продължение на 20-30 години. На теририторията на община 

Ружинци в с. Черно поле, с. Гюргич и с. Бело поле има изградени фотоволтаични 

системи. Ръководството на общината ще работи в насока за използване на възобновяеми 

източници на енергия за сгради общинска собственост. 

 

ЖИЛИЩА 

 

На територията на община Ружинци, във всички населени места има все още 

имоти, които са обитаеми и се ползват, но не са узаконени.Според данни от НСИ за 

преброяването на населението и жилищния фонд през 2011г.е установено следното/ 

таблица 34/: 
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ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ВИД НА СГРАДАТА 

       Таблица 34 

ОБЩО ЖИЛИЩНА 

ОБИТАВАНА 

ЖИЛИЩНА 

НЕОБИТАВАНА 

ЖИЛИЩНА 

ЗА 

ВРЕМЕННО 

ОБИТАВАНЕ 

ЖИЛИЩНА ЗА 

КОЛЕКТИВНО 

ДОМАКИНСТВО 

4703 3906 113 683 1 

 

 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА 

                                        Таблица 35 

ОБЩО СТОМАНОБЕТОННИ-

ЕДРОПАНЕЛНИ 

СТОМАНОБЕТОННИ- 

СКЕЛЕТНИ 

МАСИВНИ 

4020 3 3 2735 

  

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                               ПОЛЕЗНА ПЛОЩ – кв.м. 

                                             Таблица 36 

ЖИЛИЩА – брой СТАИ- брой ОБЩО В Т.Ч. 

ЖИЛИЩНА 

2899 10970 190274 141392 

 

РОМИ 

 

Ромите в България са обществена група, която заема най-ниското стъпало на 

обществената йерархия. Те не пресъстват адекватно в политическия живот и 

управлението на страната. 

Пълноценното интегриране на ромите в българското общество се намира в пряка 

зависимост от създаването на условия  за съхранение на индивидуалните граждански 

права.Особенно важно е премахването на неравностойното третиране на ромите в 

българското общество. Дискриминацията спрямо ромите в обществения живот 
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предпоставя проблемите на общността в социално – икономически и културно – 

образователен аспект цел . 

В социално-икономически аспект в община Ружинци като цяло статусът на 

ромите е драстично по-нисък от средния за страната: висок процент на безработица,  

 

занемарени жилищно-битови условия, лошо здраве, висок процент на неграмотност. 

Тези трайни характеристики в състоянието на ромската общност са външни прояви и 

преки следствия и от дискриминационно третиране. 

В тази връзка са и целите, който си поставя ръководството на община Ружинци: 

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и 

учениците от ромското етническо малцинство, чрез преглед и промяна на общинската 

нормативна база. 

2. Разработване на общински програми и планове за действие с бюджет за 

образователна интеграция на децата и учениците  

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

 

Община Ружинци разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 

2014-2020г. 

В общината е създадена много добра организация за прилагане и изпълнение на 

ОПР 2007-2013г. от гледна точка на планирани и реализирани дейности, вътрешен 

мониторинг и контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други 

програми.Доказателства за това са одобрените и изпълнени през периода 2007-2013г., 

финансирани по Програма за развитие на селските райони. 

Към месец септември 2013г. общата численост на Общинска администрация 

Ружинци е 48,5 щатни бройки, в т.ч. 

 Кмет на община – 1 

 Зам.кмет – 1 

 Кметове на кметства – 2 

 Кметски наместници – 6 

 Секретар на община – 1 

 Главен счетоводител -1 

 Главен архитект - 1 

 Юридически консултант  -1 
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 Дирекция” Обща администрация” – 17,5 

 Дирекция „Специализирана администрация” -  18 

 

 

 

SWOT анализ 

 

 Община Ружинци разполага с определена съвкупност от човешки ресурси и 

потенциал, традиции и ценности, които при правилно използване и адекватно отразяване 

дават основание за излизане от сложната икономическа обстановка, желание за промяна 

на социалния и духовен живот. 

 SWOT анализа дава насока за прилагане на стратегия за развитие, насочена към 

подобряване на социалния статус на населението, активизиране на предприемачество, 

разкриване на производства, предприемане на мерки за развитие на екологична 

инфраструктура и благоустрояване на населените места 

 

Силни страни 

 

#  почвено- климатичните условия в общината са   подходящи за развитие на 

зърнопроизводството, поради изобилието на богати на хумус черноземни и льосови 

почви  

#  благоприятно географското местоположение на общината; 

# стратегическо място в националната транспортна система; 

# благоприятни агро-климатични условия и плодородна земеделска земя; 

#  наличие на свободна работна ръка; 

# липса на междуетническо напрежение; 

# ниска престъпност; 

# наличие на МТБ; 

# екологично чист район по отношение на въздух, вода, почви; 

#  потенциал и желание за развитие на спортен риболов и екотуризъм. 

# възможност за развитие на културен туризъм 

# свободни общински терени и сгради; 

#  напълно изградена електропреносна мрежа обхващаща всички населени 

места в общината; 

#  съхранени традиции и специфичен фолклор; 

#  наличие на културни институции и обекти – читалища и манастир; 
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#  достатъчен като количество и сравнително добре поддържан училищен 

сграден фонд; 

#  добра структура на социалните служби и заведения в общината; 

#  подходящи условия за развитие на животновъдство; 

 

#  подходящи природогеографски условия за развитие на пчеларство, лозарство 

и отглеждане на екологично чисти ягоди, малини и билки; 

#  съществуващи традиции и стопански опит в шивашката , леката 

преработвателна промишленост и дървопреработвателната. 

# липса на сериозни промишлени източници на замърсяване на околната среда 

 

Слаби страни 

 

# демографска криза – намаляване и застаряване на населението 

# сравнителна отдалеченост от големите административни центрове 

#  висока степен на амортизираност на транспортната инфраструктура 

# неблагоприятна инвестиционна среда, ниска конкурентноспособност и ръст 

на безработица 

# недостатъчен междуселищен обществен транспорт и слаба обезпеченост на 

някой малки населени места с обществено обслужване, здравна и медицинска помощ 

# занемарена и частично унищожена отводнителна и напоителна 

канализационна система; 

# високо ниво на безработица; 

# неблагоприятни демографски тенденции; висок процент застаряващо 

население; обезлюдяване на областта;отрицателен естествен прираст; 

# несъответствие на професионалната квалификация с потребностите на пазара 

на труда; 

# слабо изградените междуселищни автобусни линии; 

# демографски срив - висока степен на безработица -особено сред ромското 

население и жените; 

# липса на инвестиции във всички отрасли  слаба местна икономика; 

# ниско равнище на паричните доходи. 

# недостатъчно използване на наличната МТБ; 

# неводоснабдени селища и неизградени канализации в селищата. 

# незавършен производствен цикъл; 

#  намаляване на производството и затваряне на структуроопределящите 
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предприятия; 

#  недостиг на средства за реинвестиране и разширяване на бизнеса от страна на 

стопанските субекти; 

#  ограничен достъп на МСП до кредити, което спъва тяхното развитие; 

 

#  липса на добре разработена маркетингова стратегия за по – ефективно 

пласиране продукцията на местните фирми; 

#  висока безработица с голям брой дълготрайно безработни; 

#  недостатъчен брои квалифицирани преподаватели; 

#  незаинтересованост от страна на учебните заведения за привличане на 

финансиране по международни и национални образователни програми; 

#  ниска здравна култура на ромското население  

#  силно амортизирани ВиК мрежи и липса на пречиствателни станции за 

питейни и отпадни води. Няма изградена канализация в повечето населени места; 

#  унищожени значителни количества горски масиви вследствие на 

бракониерска сеч; 

#  липса на регионално депо за битови отпадъци ,отпадъците не се събират 

разделно.  

Заплахи 

 

#  липсата на комасация на земеделските имоти, а така също  и ниската 

доходност на земеделието и трудностите, свързани с осъществяването на изгодна 

реализация на производствената продукция 

#  Големия размер на необработваема земя 

# задълбочаване нма демографската криза, продължаващо намаляване и 

застаряване на населението 

# затвърждаване на тенденцията към бъдещо обезлщдяване и заплаха от 

изчезване на малките населени места 

# ограничени възможности и увеличаваща се зависимост на общинския 

бюджеет от централната власт поради липса на собствени приходи 

#  задълбочаване на икономическия упадък и увеличаване на социалната 

нестабилност 

#  риск от замърсяване на околната среда, водните ресурси и защитените зони  

# амортизиране на съществуващата пътна инфраструктура, поради липса на 

средства за възстановяване на транспортната система; 

# финансова необезпеченост на инвестиционните регионални проекти; 
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# ниска платежоспособност и собствени приходи на общината не позволява 

значими инвестиции и затруднява изпълнението на услугите по управление на отпадъците 

и др; 

# наличие на централизирана система за финансиране и правила за изготвяне на 

 

 общинските бюджети 

# слабо търсене породено от ниски доходи 

# увеличаваща се зависимост от централното бюджетно финансиране. 

# миграция и емиграция на населението. 

# увеличаване на безработицата. 

# промяна в политическата обстановка и нестабилна политическа рамка; 

# замърсяване на почвите с твърди битови отпадъци 

     #  запазване на демографската тенденция към увеличаване на емиграцията на 

младите хора извън общината; 

    #  обезлюдяване на селата; 

    #  данъчна и фискална политика, нестимулираща бизнеса  

    # незаинтересованост от страна на по – крупни национални и чуждестранни    

инвеститори да развият бизнес; 

     #  запазване на тенденцията за изостанал в развитието си Северозападен район 

за планиране; 

    #   несъвършенство в правната рамка и ограничени финансови средства за 

провеждане на адекватна образователна реформа; 

    #  занижена мотивация и липса на стимули сред преподавателите, демотивация 

на усилията на добрите учители поради неефективната система за измерване, нормиране 

и заплащане на труда; 

     #  неефективна здравна политика на национално ниво; 

     # ограничаване средствата за дейността на културните институции;    

    #  забавено изграждане на регионалното депо за ТБО; 

      # силна конкурентна среда при кандидатстване за финансиране на местни и 

регионални инвестиционни проекти с сферата на опазване на околната среда и 

водоснабдяването. 

   

    Възможности 

 

      # Потенциал за отглеждане на трайнио насаждения, лозарство и 

зеленчукопройзводство с висока добавена стойност 
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     #  Възможност за развитие на животновъдство и аквакултури 

     # Социално интегриране на малцинствата и на групите в неравностойно 

положение на пазара на труда; 

     # Развитие на разнообразни форми на туризъм / екотуризъм, селски и културен 

 

 и др./ 

    # Съществуват външни финансови източници по предприсъединителните 

европейски фондове с благоприятни условия за финансиране 

   # Ремонт на Е-79 и близост до Дунав мост2 

   # Отдаване на концесия на общински язовири – с. Гюргич и с. Дражинци 

 # Създаване на заетост чрез стимулиране на бизнеса; 

# Развитие на преработвателната и хранително-вкусовата промишленост. 

Изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция. Преработка 

на селскостопанската продукция в екологично чисти продукти; 

# Внедряване на нови сортове и породи в областта на растениевъдството и 

животновъдството; 

# Развитие на екологично земеделие; 

# Подобряване на водоснабдяването и качеството на водата; 

# Подобряване и възстановяване на напоителни системи; 

# Развитие на човешките ресурси чрез квалификация и преквалификация; 

#  Изграждане на регионално депо за ТБО и въвеждане на система за разделно 

събиране на отпадъците; 

#  Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода и отпадни води и 

привличане на инвестиции за подмяна на водопроводната мрежа;  

#  Възстановяване на традиционните културни инициативи и обогатяване на 

културния календар; 

#  Национална политика за стимулиране на инвестициите в здравеопазването; 

#  Нарастване на възможностите за кандидатстване пред международни и 

национални програми в сферата на образованието; 

#  Внедряване на специализирани програми за образование и квалификация 

насочени към нискоквалифицираните лица, младежите и ромите; 

#  Привличане на НПО при решаване на социалните проблеми; 

#  Осигуряване на качествени грижи в семейна среда на хора с увреждания; 

#  Функционираща пазарна икономика и подобряване на инвестиционния климат. 

#  Разкриване на ракетни площадки. 
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В И З И Я 

Община Ружинци – обновена и привликателна за 

живот европейска община с модерна инфраструктура, 

икономически растеж и заетост, подобрено качество на 

живот и устойчиво развитие. 
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 СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

Изхождайки от данните и изводите за социално – окономическото състояние на 

община Ружинци, състоянието на инфраструктурата и околната среда, SWOT анализа и 

след приоритизиране на проблемите и задачите които стоят за решаване, бяха 

формулиране Визията, целите, приоритетите и мерките на Общинския план за развитие. 

Разработването на насоките за бъдещето развитие на община Ружинци е съобразено с. 

Националната стратегия за регионално развитие на РБ /2012-2020/, както и с 

приоритетите заложени в Областната стратегия за развитие на Област Видин              

/2014-2020/. При изготвянето на настоящият план са отчетени целите и принципите, 

залегнали в ключовите документи на Европейския съюз – Стратегията от Лисабон и 

Стратегията от Гьотеборг. Взети са под внимание и особеностите на финансовата 

политика на структурните фондове на ЕС, съответно направленията по които се отпускат 

средства. 

Плана за развитие е съгласуван и с приоритетите на националните и регионални 

секторни стратегии, като Националния план за развитие, Стратегията по заетостта, 

Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП, Националната стратегия и 

регионалния план за развитие на екотуризъм, Националната стратегия по опазване на 

околната среда , Общинската програма за опазване на околната среда и Общинска 

програма за управление на отпадъците. 

 

Визия: 

Община Ружинци – обновена и привликателна за живот 

европейска община с модерна инфраструктура, 

икономически растеж и заетост, подобрено качество на 

живот и устойчиво развитие. 

 

Като цяло община Ружинци е слабо икономически развита, има сходни 

проблеми за създаване на заетост и повишаване стандарта на живот на населението. 

При интегриране на икономическите дейности потенциалната възможност за 
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реализация се увеличава многократно, тъй като се създават възможности за 

комбиниране на наличните ресурси, включително и на човешките ресурси. 

Развитието на инфраструктурата, която да осигури взаимно контакти на бизнеса 

е в основата на интегриране на икономическите дейности. Степента на развитие на 

 

 бизнеса и бизнес средата са практически на едно ниво- преобладава справянето със 

ситуацията в индивидуален план, липсва координация и интеграция , трудно може да 

се говори за реална съвместна дейност в икономически план. 

Благоустрояване на всички населени места на територията на Община Ружинци. 

Подобряване качеството на живот на местните жители и изграждане на достъпна среда 

чрез цялостна реконструкция и доизграждане на елементите на техническата 

инфраструктура – транспортна, ВиК, комуникационна, жилищна, сградна, паркова и 

др.Осигуряване на финансови средства за обезпечаване на реализирането на дейностите,  

свързани с тях. 

 

 Повишаване на трудовата заетост и насърчаването й чрез проекти е една от 

определящите дейности за развитието на общината.Подобряване и създаване на условия 

за ускорено развитие на бизнес средата, стимулиране на предприемачеството и 

привличане на инвестиции за по – голяма отраслова диверсификация на местната 

икономика в рамките на принципите за устойчиво развитие.Внедряване на ефективни 

технологии, сортове и породи в селското стопанство. 

 

 Стабилизирането и увеличаването на трудовата заетост, подобряване качеството 

на здравното обслужване на населението и достъпа до него както и привеждането на 

образователната система в съответствие с потребностите и структурите на местната 

икономика са част от задачите, които си поставяме в плана за развитие на общината. Не 

на последно място са: опазването на културно – историческото наследство и 

рехабилитацията на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и екопътеки 

за обществен отдих и спорт. 

 

 Тук е включено изготвянето, отпечатването и разпостранението на рекламни 

материали, изготвянето на интернет страница, както и установяването на контакти с 

представители на чуждестранни посолства и Агенцията за чуждестранни инвестиции. 

 

 За реализирането на това е необходимо възстановяването и подобряването 

състоянието на културно – историческите паметници, забележителности и културни 

традиции в община Ружинци, разнообразяване на туристическото предлагане. Това ще се 

постигне чрез подобряване и развитие на материално – техническата база и рекламно – 

информационно осигуряване на туристическата дейност и повишаване квалификацията 

на заетите в туристическата индустрия. 
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 Съхраняване и подобряването качеството на компонентите на околната среда и 

опазване на богатото биологично и ландшафтно разнообразие на района.Развитие на 

екологични производства и внедряване на екологични технологии на производство, 

незамърсяващи атмосферата. Обучаване на специалисти по оценка и управление на 

здравния и екологичен риск, свързан с качеството на въздуха. Намаляване 

 

 замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредени почви.Осигуряване на 

безвредно и безопасно третиране на битови и производствени отпадъци.Опазване на 

биологичното и ландшафтно разнообразие. 

 

 Изграждане на административен капацитет, ефективно функционираща местна 

администрация. Повишаване качеството на обслужване, квалификация и 

преквалификация на служителите в администрацията. Внедряване на добри практики в  

сферата на административното обслужване. 

 

 Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици 

и младежи, осигуряване на правни гаранции и институционални механизми за 

пълноценна интеграция на ромските деца чрез промени в нормативната уредба са само 

част от приоритетите и мерките, които си поставяме за реализация.Не на последно място 

е и формирането на подходящ социално – психологически климат, който да 

благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата и учениците от 

ромското малцинство. 

 

 Създаване на работни групи с представители на НПО, местна власт и държавни 

институции от българска, сръбска и румънска страна за съвместно разработване на 

проекти свързани с подобряването на транспортната и комуникационна инфраструктура. 

 

 За да се превърне така формулираната визия в реалност са необходими 

целенасочени усилия на цялата местна общност. Постигането на целите ще бъде 

осъществено основавайки се на доброто партньорство между местна власт, 

изграждащото се гражданско общество, местния бизнес и неправителствения сектор, 

както и на ангажираното отношение на държавната власт и нейните регионални 

структури. За изграждането на едно по – добро бъдеще за жителите на община Ружинци 

ще се разчита както на местни финансови и кадрови ресурси, така и на привличане на 

средства по национални програми, европейските структурни и международни фондове. 

  

 Визията за развитие на Община Ружинци изисква осъществяването на 

целенасочени мероприятия в един доста дългосрочен план. За да се постигнат всички 

показатели формулирани в нея е необходимо да се набележат средносрочни 

стратегически цели, които да очертаят пътя за развитие и да акцентират върху 

ключовите аспекти на местната социално-икономическа политика през планирания 

период.  

 На базата на изводите направени от социално-икономическия анализ и SWOT 
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анализа са изведени следните стратегически цели: 

 

 1. Превръщане на Община Ружинци в съвременен транспортен и 

комуникационен център с национално и международно значение. 

 

 

 2. Повишаване на заетостта и осигуряване на икономически растеж на 

базата на конкурентноспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и 

пререботвателна промишленост, увеличаване на вътрешното потребление и 

експорта на произведената продукция. 

 

 3. Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура. 

 

 4. Промоциране на Община Ружинци пред потенциални инвеститори. 

 

 5. Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия поток. 

 

 6. Опазване и подобряване състоянието на околната среда в съответствие с 

европейските стандарти. 

 

 7. Партньорство между институциите, бизнеса, местните власти, 

неправителствените организации и гражданското общество за укрепване на 

институционалния капацитет и сътрудничество. 

 

 8. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от ромското етническо малцинство. 

 

 9. Укрепване на трансграничното и транснационалното сътрудничество. 

 

 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

  За постигането на така заложените стратегически цели са разработени 

приоритетни направления и конкретни мерки върху които да се съсредоточат усилията 

на всички партньори имащи отношение към реализацията на общинския план за 

развитие. 

 СТРАТЕГИЧЕСКИ     ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

 Цел 1: Превръщането на Община Ружинци в съвременен транспортен и 

комуникационен център с национално и международно значение. 

 Приоритет 1.1. Развитие на пътната, енергиината и съобщителната 
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инфраструктура 

 Мярка 1.1.1.: Изграждане, ремонт и рехабилитация на транспортната 

инфраструктура на територията на община Ружинци. 

 Мярка 1.1.2.: Разширяване и модернизация на съшествуващата енергийна  

 

инфраструктура. Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на 

възобновяеми енергийни източници. 

 Мярка 1.1.3. : Развитие на съобщителната инфраструктура. 

 Мярка 1.1.4.: Осигуряване на актуални кадастрални и регулационни планове и 

цифровите им модели – за селата Черно поле, Гюргич и с. Ружинци. 

 

 Приоритет 1.2. Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи. 

 Мярка 1.2.1.: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната 

и водопреносни мрежи и използване на нови и алтернативни водоизточници за всички 

населени места на територията на община Ружинци. 

 Мярка 1.2.2.: Изграждане, довършване, реконструкция и обновление на 

системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, водоизточници./ за всички 

населени места/.     

 

Приоритет 1.3.: Поддържане и почистване на речното корито на река Лом 

преминаваща през населените места в Община Ружинци. 

Мярка 1.3.1. Разработване на проекти и кандидатстване пред различни 

инстанции за финансиране на дейностите по почистване на речното корито. 

 

Приоритет 1.4.: Осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на 

стандартите в страната , както и за райони с преобладаващо ромско население. 

Мярка 1.4.1.: Разработване на програми и включване на мерки за решаване на 

жилищните потребности и подобряване на условията за живот на ромското население 

по населени места както и на социално слаби и крайно нуждаещи се лица. 

Мярка 1.4.2.: Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа  

и социална инфраструктура./изготвяне на доклади с резултатите от извършена оценка 

на състоянието на съществуващите жилища и прилежащата инфраструктура/. 

Мярка 1.4.3.: Определяне на нови терени за жилищно строителство, изготвяне 

на кадастрални карти, в т.ч. използване на налични кадастрални планове, планове за 

земеразделяне и др., изработване на подробни устроиствени планове за тях и 

изграждане на техническа и социална инфраструктура, като подготовка за жилищно 

строителство. 

Мярка 1.4.4. : Приемане и реализиране на общински жилищни програми и 

инструменти за социално слаби, включително и ромски семейства с активно участие на 

ромската общност. 
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Мярка 1.4.5.: Довършване на сгради общинска собсатвеност и др. сгради с 

обществено значение/  жилищен блок “9 апартамента и др./ 

 

 

 

ЦЕЛ 2 : Повишаване на заетостта и осигуряване икономически растеж на базата 

на конкурентноспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и 

преработвателна промишленост, увеличаване на вътрешното потребление и експорта 

на произведената продукция.   

 

ПРИОРИТЕТ 2.1.: Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността 

и социалния риск. 

Мярка 2.1.1. Равни възможности за обучение и квалификация на кадри. 

Мярка 2.1.2. Насърчаване на заетостта чрез проекти по международни и 

национални програми и местни инициативи. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2. : Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, 

стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции. 

Мярка 2.2.1: Въвеждане и използване на нови технологии, повишаване на 

конкурентноспособността. 

Мярка 2.2.2.: Повишаване на предприемачески познания и умения, 

квалификация и преквалификация на заетия персонал. 

Мярка 2.2.3. Активиране на местните стопански субекти в икономиката. 

Мярка 2.2.4.: Развитие на банковите услуги, подобряване на финансовата среда 

и преференциални кредити. 

Мярка 2.2.5.: Съдействие на частните пртедприемачи за осигуряване на 

свободни общински помещения и сгради за развитие на шивашка, 

млекопреработвателна, дървопреработвателна и др. видове производства.  

Мярка 2.2.6.: Съдействие на частните предприемачи за осигуряване на свободни  

общински терени/земи/ за отглеждане на малини, ягоди, лозя и др. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.3.: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в 

селското стопанство.  

Мярка 2.3.1. Уедряване на площите за земеделие и създаване на масиви, чрез 

различни форми на сдружаване и комасация. 

Мярка 2.3.2.: Създаване на условия за напояване. 

Мярка 2.3.3. Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна 

информация за селскостопанските продукти и методично обучение. 
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Мярка 2.3.4. Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики 

в контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти. 

Мярка 2.3.5. Подкрепа на традиционни и нови производства, чрез 

 

 

преференциално финансиране. 

Мярка 2.3.6. : Въвеждане и използване на съвременни технологии, сортове и 

породи в агроикономиката. 

Мярка 2.3.7. : Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови 

организации на производителите и преработвателите. 

Мярка 2.3.8. : Създаване на технически центрове за диагностика, технически 

прегледи и ремонт на селскостопанска техника и инвентар на ниво съседни общини. 

Мярка 2.3.9.: Изграждане на сдружения на ниво съседни общини за поддръжка 

и рехабилитация на хидромелиоративни съоръжения. 

Мярка 2.3.10: Изграждане на земеделски борси и покрити пазари. 

Мярка 2.3.11.: Създаване на преработвателни комплекси на местно ниво за 

гарантиране реализацията на произведената продукция. 

Мярка 2.3.12. :Създаване на условия за изграждане на местен капацитет за 

управление,консултации и анализ на процесите и насоките в развитието на селското 

стопанство и животновъдството. 

Мярка 2.3.13.: Създаване на условия за отглеждане и развитие на пчеларство, 

бубарство и др. 

Мярка 2.3.14.: Построяване на животновъдни ферми. 

 

Мярка 2.3.15.: Съдействие на частните стопани за закупуване на племенни 

животни и земеделска техника. 

 

Цел 3.: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура.  

 

ПРИОРИТЕТ 3.1.: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост. 

Мярка 3.1.1.: Институционална подкрепа на предприятия със стабилилизирана 

/постоянна/ заетост. 

Мярка 3.1.2.: Повишаване възможността за участие в програми за временна 

заетост, мотивация за обучение и прилагане на гъвкави форми за заетост. 

Мярка 3.1.3.: Подкрепа на малки и средни предприятия в процеса на развитие. 

Мярка 3.1.4. Участие в програми за обучение през целия живот. 
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Мярка 3.1.5. Наемане на работа на безработни лица в предпенсионна възраст. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2. Подобряване качеството на здравното обслужване на 

населението и достъпа до него. 

 

Мярка 3.2.1. : Подобряване състоянието на материално-техническата база на 

лечебните заведения. 

Мярка 3.2.2.: Подобряване координацията между различните равнища и нива на 

системата и най-вече между болничната и доболнична дейност. 

Мярка 3.2.3.; Разработване на програма за профилактика, лечения и 

организация на диспансерно наблюдение за болни със злокачествени заболявания. 

Мярка 3.2.4. Изграждане на Домове за стари хора с отделения за лежащо болни . 

Мярка 3.2.5.: Организиране на консултативни кабинети в кварталите с 

предимно ромско население по въпросите на редуктивното здраве и семейно 

планиране, начините за предпазване от полово предавани инфекции 

Мярка 3.2.6.: Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно 

образование за ромските деца – клубове, скаут групи, спортни секции. 

Мярка 3.2.7.: Организиране на беседи, разговори и прожекции на филми с 

ученици от 5-8 клас и младежи, отпаднали от училище за спецификата на пубертета и 

полово предаваните инфекции. 

ПРИОРИТЕТ 3.3. Привеждане на образователната система в съответствие с 

потребностите и структурите на местната икономика. 

Мярка 3.3.1.: Подобряване на материално-техническата база на училищните 

заведения в община Ружинци и осигуряване на автобуси за превоз на учениците. 

Мярка 3.3.2. Привличане и задържане на децата, отпаднали от училищната 

система. 

Мярка 3.3.3. : Запазване и развитие на професионалните училища. 

Мярка 3.3.4.:Въвеждане на здравно-образователни часове и лекции 

Мярка 3.3.5.: Създаване на условия за прилагане на информационни 

технологии. 

Мярка 3.3.6.: Съдействие и засилване на контактите на учебните заведения и 

обслужващи звена с български и чуждестранни НПО, разработване и кандидатстване с 

проекти. 

ПРИОРИТЕТ 3.4. : Опазване на културно-историческото наследство. 

Мярка 3.4.1.: Разработване на проекти за извършване на ремонтни и 

реставрационни дейности на културно-историческите паметници, църкви и манастири. 
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Мярка 3.4.2. : Поддържане на традицията по организиране на събори, футболни 

турнири, Празника на общината, концерти, фестивали, пленери и др. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3.5. : Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова 

инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт. 

Мярка 3.5.1.: Поддържане на съществуващите и изграждане на нови зелени 

паркови зони. 

Мярка 3.5.2. :Изграждане на съоръжения и обекти за масов спорт. 

Мярка 3.5.3. Изграждане на детски площадки в междублокови пространства и 

други свободни терени – общинска собственост.. 

Мярка 3.5.4. Изграждане на селищна среда достъпна за хора с увреждания.    

Мярка 3.5.5.: Създаване предпоставки за развитие на спортен риболов и др.  

 

ЦЕЛ 4: Създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции.   

 

ПРИОРИТЕТ 4.1. Промоциране на община Ружинци пред потенциални 

инвеститори. 

Мярка 4.1.1. Изготвяне, отпечатване и разпостранение на рекламни материали     

Мярка 4.1.2. Установяване на контакти с представители на чуждестранни 

посолства и Агенцията за чуждестранни инвестиции. 

Мярка 4.1.3.: Изготвяне на интернет страница / интернет портал/. 

 

 

ЦЕЛ 5: Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия поток 

 

ПРИОРИТЕТ 5.1. : Възстановяване и подобряване състоянието на културно-

историческите паметници, забележителности и културни традиции в община Ружинци, 

разнообразяване на туристическото предлагане. 

Мярка 5.1.1.: Привличане на инвестиции за ремонт и реставрация на културно-

историческите паметници,  читалищни сгради и забележителности. 

Мярка 5.1.2. Разработване на програми и проекти. 

Мярка 5.1.3. Поддържане и развитие на културните традиции –организиране на 

събори, футболни турнири, празници, фестивали, концерти, сезонни изложби и базари, 
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пленери и др. 

Мярка 5.1.4. Изграждане на нови  и ремонт на съществуващи храмове и църкви  

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5.2. : Подобряване и развитие на материално-техническата база в 

туризма. 

Мярка 5.2.1.: Стимулиране на частната инициатива в сферата на туризма. 

Мярка 5.2.2. : Изграждане на нови и ремонт на съществуващи туристически 

обекти 

Мярка 5.2.3.: Възстановяване на съществуващата и изграждане на нова 

туристическа инфраструктура и комуникации до всички значими обекти на 

територията на общината. 

 

ПРИОРИТЕТ 5.3.: Рекламно и информационно осигуряване на туристическата 

дейност и повишаване квалификацията на заетите в туристическата индустрия. 

Мярка 5.3.1.: Изграждане на туристически информационен център. 

Мярка 5.3.2.: Изготвяне и разпостранение на рекламни материали. 

Мярка 5.3.3.: Разработване на програми и проекти за обучение на заетите в 

областта на туризма. 

 

Цел 6.: Опазване и подобряване състоянието на околната среда, в съответствие с 

европейските стандарти. 

 

Приоритет 6.1.: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване. 

Мярка 6.1.1.: Развитие на екологични производства и внедряване на екологични 

технологии на производство, незамърсяващи атмосферата. 

 

Мярка 6.1.2.: Обучение на специалисти по оценка и управление на здравния и 

екологичен риск,свързани с качеството на въздуха. 

 

ПРИОРИТЕТ 6.2.: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода: 

Мярка 6.2.1: Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната 

вода. 

Мярка 6.2.2.: Стимулиране на фермерите и частните стопани за безопасно 
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приложение на пестициди около питейните водоизточници. 

Мярка 6.2.3.: Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. 

Мярка 6.2.4.: Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води. 

Мярка 6.2.5.: Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода. 

 

ПРИОРИТЕТ 6.3.: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на 

вече увредените почви. 

Мярка 6.3.1.: Контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна 

защита. 

Мярка 6.3.2.:Предотврятяване на повърхностното замърсяване на почвите от 

строителни, битови и промишлени отпадъци.  

Мярка 6.3.3.: Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия. 

 

ПРИОРИТЕТ 6.4.: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови 

и производствени отпадъци. 

Мярка 6.4.1.: Изграждане на съвременни съоръжения за съхранение и 

преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища – изграждане 

на регионално сметище за отпадъци, общинско депо за отпадъци и цялостна 

регионална система за събиране и преработване на отпадъци. Въвеждане на технологии 

за добив на енергия от преработване на отпадъци. 

Мярка 6.4.2.: Създаване на система за управление на отпадъците, която 

включва: почистване на улиците и поддържане на обществените места; събиране на 

отпадъка от всички замърсители;транспортиране на отпадъците;обезвреждане 

/депониране/. 

 Мярка 6.4.3.: Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци. 

Мярка 6.4.4.: Въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци и 

прилагане на методи на компостиране на биоразградимите отпадъци. 

 

Мярка 6.4.5.: Закриване на депата за неопасни отпадъци във всички населени 

места на територията на община Ружинци. 

 

ПРИОРИТЕТ 6.5.: Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие. 

Мярка 6.5.1.: Обновяване и съхранение на защитени територии и природни 

паркове. 

Мярка 6.5.2.: Изготвяне на планове за управление на защитените територии и на 

програми за устойчиво ползване на природните ресурси. 



 87 

 

Цел 7: Създаване на съвременна институционална среда. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 7.1.: Партньорство между институциите, бизнеса, местните 

власти, неправителствените организации и гражданското общество за укрепване на 

институционалния капацитет и сътрудничество. 

Мярка 7.1.1. :Изработване на мерки за институционално изграждане и 

укрепване на административния капацитет на местните власти , институции и 

организации, които ще работят по усвояване на средствата от фондовете към ЕС. 

Мярка 7.1.2.: Осигуряване на публичност и прозрачност при работата на 

Общинска администрация. 

Мярка 7.1.3.: Повишаване качеството на информационното обслужване и  

въвеждане и поддържане на компютъризирана система за обмен на данни /изграждане 

на “Едно-гише”. 

Мярка 7.1.4.: Координация на дейностите по регионалното развитие между 

местните власти, институции и организации. 

Мярка 7.1.5. Осъществяване на ефективни механизми за събиране и обмен на 

информация. 

Мярка 7.1.6. Насърчаване и укрепване на публично-частното партньорство. 

 

ПРИОРИТЕТ 7.2.:Изграждане на система за квалификация и преквалификация 

на общинските служители. 

Мярка 7.2.1.; Участие в обучителни програми, семинари, курсове и форуми за 

разработване и управление на проекти. 

 

Мярка 7.2.2. Организиране и провеждане на обучения за разработване , 

актуализиране и ефективно изпълнение на общинските стратегии за развитие. 

 

  Цел 8: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от ромското етническо малцинство. 

 

ПРИОРИТЕТ 8.1.: Осигуряване на правни гаранции и институционални 

механизми за пълноценната интеграция на ромските деца чрез промени в нормативната 

уредба. 



 88 

Мярка 8.1.1.: Включване на разпоредби в правилниците на детските градини, 

училищата и обслужващите звена и на клаузи в длъжностните характеристили на 

училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и 

създаване на подходяща училищна среда. 

 

ПРИОРИТЕТ 8.2.: Създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на 

ромските деца и ученици в новата образователна среда. 

Мярка 8.2.1.: Провеждане на дейности в детските градини и училищата за 

изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските 

деца. 

Мярка 8.2.2.: Провеждане на семинари и други форми на обучение на 

родителите за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни 

взаймоотношения. 

 

ПРИОРИТЕТ 8.3.: Създаване на предпоставки за успешна социализация на 

ромските деца, ученици и младежи. 

Мярка 8.3.1.: Осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които 

възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище. Изготвяне на 

програма за съвместна работа на общините и институциите от системата на народната 

просвета с представители на ромската общност. 

 

ПРИОРИТЕТ 8.4.: Формиране на подходящ социално-психологически климат, 

който да благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата и 

учениците от ромското малцинство 

Мярка 8.4.1.: Промяна на негативните нагласи към ромския етнос в училищната  

общност чрез извънкласни и извънучилищни дейности: 

8.4.1.1.: Изготвяне на календар на ромските етнокултурни празници за учебната 

година. 

8.4.1.2. : Организиране на дискусионни клубове на ромска и интеркултурна 

тематика. 

8.4.1.3.: Организиране на училищен вестник, училищно радио и интернет – 

страница по ромска и интеркултурна тематика и толерантност. 

8.4.1.4.: Тематични екскурзии за опознаване на ромската етнокултура. 

8.4.1.5.: Организиране на олимпиади и състезания по майчин език     

 

Цел 9: Укрепване на трансграничното и транснационалното 
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сътрудничество. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 9.1 : Развитие на трансграничното сътрудничество България – 

Румъния, България – Сърбия, Черна гора. 

Мярка 9.1.1.: Подобряване на техническата инфраструктура. 

Мярка 9.1.2. : Създаване и развитие на трансгранична асоциация на общините. 

Мярка 9.1.3.: Разработване и реализиране на съвместни програми и проекти за 

трансгранично сътрудничество в областта на културата, туризма. 

 

ПРИОРИТЕТ 9.2.: Развитие на транснационалното сътрудничество 

Мярка 9.2.1.: Създаване на контакти и изграждане на стабилни партньорски 

взаймоотношения с местни власти, НПО и бизнес структури от държавите членки на 

ЕС. “Побратимяване”. 

Мярка 9.2.2.: Насърчаване изграждането на транснационални мрежи между 

НПО, бизнес – организации и културни институции. Подобряване на 

транснационалното сътрудничество за разработване и осъществяване на партньорски 

проекти. 

Мярка 9.2.3.: Насърчаване на транснационален културен обмен. 

  

 

 Съвместни дейности и проекти със съседни общини: 

  

 Община Ружинци поддържа традиционно добри взаимоотношения със съседните 

общини. През последните години, значително се активизира партньорството при 

разработването и реализацията на съвместните инициативи. През разглеждания планов 

период 2014 – 2020г.   се очертава следното направление , по което Община Ружинци ще 

сътрудничи със своите съседни общини. 

 

 ПРОЕКТ “РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВИДИН” 

 

Община Ружинци участва като партньор на община Видин, съвместно с 

общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Белоградчик, Чупрене 
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и Макреш за  кандидатстване с проектно предложение “Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъци в регион Видин”, за финансиране чрез процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на 

 

 оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” BG161PO005/10/2.10/04/17 

“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” в 

рамките на Механизма за осигуряване на финансова подкрепа от оперативна програма 

“Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) за развитие на инфраструктурата за управление 

на отпадъците. 

Проектът предвижда дейности свързани с ефективното управление на отпадъците на 

територията на област Видин и изграждане на регионално депо за твърди битови и 

строителни отпадъци. Проектът цели създаването на интегрирана система за управление 

на отпадъците изградена на регионален принцип и обхващане на цялото население на 

областта в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Предвижда се 

изграждането на пет центъра за рециклиране на отпадъци, изграждане на контейнерни 

станции за разделно събиране на отпадъците в малките населени места / по една за 

населени места с под 3000 души/, за построяване на съоръжения за компостирането на 

открито и извеждане от експлоатация и рекултивация на общинските депа за отпадъци. 

Към настоящият момент проектната разработка е насочена за финансиране по програма 

ИСПА на Европейския съюз. 
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Общински план за развитие на община Ружинци 2014-2020г.      ( хил.лв.) 

             

Период 2014-
2020 

Местно публично 
финансиране Външно публично финансиране 

Частно 
финансиране 

общо 

ПРИОРИТЕТ 
общински 
бюджет 

местни 
публични 
фондове 

общ 
дяп 
(%) 

централен 
бюджет 

общ 
дял 
(%) 

фондове 
на ЕС 

общ 
дял 
(%) 

други 
източници 

общ 
дял 
(%) 

фондове, 
фирми 

общ 
дял 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Приоритет 1 217 000 0 0,07 32 500 000 10,64 1 600 000 0,53 
271 000 
000 88,7 200 000 0,06 

305 547 
000 

Приоритет 2 99 500 0 0,26 103 000 0,26     38 604 000 99,23 97 500 0,25 38 904 000 

Приоритет 3 230 000 0 1,4 1 475 000 9 8 000 0,05 14 354 000 87,57 325 000 1,98 16 392 000 

Приоритет 4 40 000 0 18,7 0 0 0 0 174 000 81,31 0 0 214 000 

Приоритет 5 99 000 0 12,8 50 000 6,48 0 0 608 000 78,76 15 000 1,94 772 000 

Приоритет 6 328 000 0 1,64 99 000 0,5 4 500 000 22,52 15 055 000 75,34 0 0 19 982 000 

Приоритет 7 71 000 0 32,6 88 000 40,37 0 0 59 000 27,06 0 0 218 000 

Приоритет 8 18 000 0 43,9 0 0 0 0 23 000 56,1 0 0 41 000 

Приоритет 9 15 000 0 0,72 14 000 0,67 0 0 2 051 000 98,23 8 000 0,38 2 088 000 

общо 1 117 500 0 0,29 34 329 000 8,94 6 108 000 1,59 
341 958 
000 89,01 645 500 0,17 

384 158 
000 

             

             

             

* 1 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); 2 Европейски социален фонд (ЕСФ);   3 Кохезионен фонд  (КФ)  

             

4 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);    5 Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 



Мониторинг и актуализация на Общински план за развитие 

 

  За по- ефективното реализиране на целите и приоритетите на Общинския план за 

развитие е необходимо създаването на специално звено, което да осъществява 

мониторинг на плана и програмата за неговата реализация. Мониторингът включва 

наблюдението, оценката и контрола на стратеги1ческия документ и има за цел да 

анализира и оцени с подходящи индикатори изпълнението на поставените в плана цели. 

Тази оценка предоставя обратна информация за ефекта от провежданата политика и дава 

възможност за извършване на корекции ако това е необходимо. 

 

 Наблюдение и оценка на Общински план за развитие. 

 

  Наблюдението върху изпълнението на целите и приоритетите на ОПР ще се 

извършва от Ексертна комисия за наблюдение на Общинския план за развитие. В 

нея влизат представители на общинската администрация, общинския съвет, местни 

структури на държавни институции и местни неправителствени организации. 

  Задачите на Комисията за наблюдение на ОПР се състоят в следното: 

 да обсъжда и утвърждава индикаторите за оценка на изпълнението на плана за 

това какво и как ще се наблюдава; 

 периодично да извършва преглед на постигнатия напредък по изпълнението на 

Плана и конкретните проекти от Програмата за реализация на ОПР; 

 да разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на 

целите; 

 да разглежда резултатите от междинната и крайната оценки за изпълнението на 

ОПР; 

 да разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките; 

 да прави предложения за изменения и актуализация на плана с цел подобряване 

на неговото изпълнение; 

 да изготвя и предоставя на кмета и на Общински съвет годишни отчети относно 

изпълнението на целите и задачите на ОПР. 

 

За периода на действие на Общинския план за развитие ще бъде оценен на 

два пъти – с междинна / mid – term / и последваща /ex post/ оценка. Тези оценки ще бъдат 

възложени на независима професионална организация по Закона за обществените 

поръчки. 

  

Междинна оценка 

 

 Междинната оценка ще отчете постигнатото през първите години на Плана, за 

периода от 2014  до 2020 година. Тя ще бъде от съществено значение, тъй – като през  
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този период се очаква договарянето и отварянето на нови програми и мерки  по който 

община Ружинци е бенифициент, с всички произтичащи от този акт промени в социално 

– икономическия и политическия живот на страната. Междинната оценка ще включва: 

 - оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Програмата; 

 - оценка на степента на постигане на съответните цели; 

   - оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за управление и 

наблюдение. 

 Въз основа на изводите от тези оценки могат да бъдат направени препоръки за 

коригиране на мерки, преразпределяне на средства и дори за преразглеждане на някои от 

приоритетите за да се постигне съответствие с динамиката на икономическата политика 

на Европейския съюз. 

 

Последваща оценка 

 

 Извършва се след изтичане на периода на действие на Плана и включва: 

 - оценка на ефективността на използваните ресурси за изпълнение на плана; 

 - оценка на общото въздействие; 

 - анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

Програмата; 

 - оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 

 - изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за общинско развитие. 

 Резултатите от последващата оценка ще послужат като солидна основа за 

разработването на нова концепция за следващия период на планиране. 

 

Индикатори за измерване на ефекта от Общинския план за развитие и Програмата 

за неговата реализация. 

 

 При изготвяне на мониторинговите доклади и междинната и последваща оценка 

на ОПР и ПРОПР се използват индикатори, които са съобразени със стратегическия 

характер на ОПР и съответните стратегически цели, приоритети и мерки. 

 За да бъде направена максимално обективна преценка на това до каква степен са 

постигнати стратегическите цели на Плана са формулирани малък брой основни 

индикатори. Тези показатели са определени поотделно за всяка конкретна цел. 

 

 По цел 1: Превръщане на Община Ружинци в съвременен транспортен и 

комуникационен център с национално и международно значение.  

 ремонтирана и новоизградена пътна мрежа в км; 

 достъп до широколентови комуникации в %; 

 кадастрални и регулационни планове – брой; 

 брой осъществени проекти относно почистване на речното корито на река Лом; 

 ремонтирани и довършени сгради общинска собственост – брой; 
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 брой отредени терени за жилищно строителство . 

 

 По цел 2: Повишаване на заетостта и осигуряване икономически растеж на 

базата на конкурентноспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и 

преработвателна промишленост, увеличаване на вътрешното потребление и 

експорта на произведената продукция. 

 равнище на безработица:общо, мъже, жени, младежи; 

 равнище на заетост : общо, мъже, жени,равнище на доходите; 

 БВП на човек от населениетотемп на нарастване на БВП; 

 обща сума на инвестициите в общината; 

 инвестиции на човек от населението; 

 брой разработени и реализирани проекти; 

 изградени стокови борси и пазари; 

 

 По Цел 3: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура. 

 предоставени услуги на МСП; 

 изградени консултативни кабинети в кварталите с предимно ромско население; 

 брой на привлечени и задържани деца, отпаднали от  училищната система; 

 брой детски площадки ; 

 брой изградени нови зелени паркови зони. 

 

 По Цел 4: Създаване на условия за привличане на чуждестранни 

инвестиции. 

 изготвянето на интернет страница; 

 брой чуждестранни и наши инвеститори. 

 

  По Цел 5: Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия 

поток. 

 брой проекти привлекли инвестиции; 

 брой обучени в сферата на туризма; 

 брой на посещенията в туристическите обекти и църкви- годишно. 

 

 По Цел 6: Опазване и подобряване състоянието на околната среда, в 

съответствие с европейските стандарти. 

 брой на проведени еко кампании; 

 достъп на населението до непрекъснато    водоснабдяване и питейна вода с 

необходимото качество в %; 

 обслужени домакинства по събиране на ТБО – брои и % от населението; 

 брой населени места със съхранени негодни за употреба пестициди в контейнери 

“Б-Б куб” – ове. 
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 По Цел 7: Създаване на съвременна институционална среда. 

 брой държавни и общински служители преминали през курсове за повишаване на 

квалификацията; 

 брой услуги предоставени на гражданите и бизнеса; 

 изградено звено за разработване и управление на проекти; 

 брой на съвместните проекти между институции и неправителствени 

организации. 

 

По Цел 8: Осигуряване на правни гаранции и институционални механизми 

за пълноценна интеграция на ромските деца чрез промени в нормативната уредба. 

 брой мероприятия заложени в календар на ромските екокултурни празници; 

 брой организирани олимпиади и състезания; 

 брой организирани дискусионни клубове на ромска и интеркултурна тематика. 

 

    По Цел 9: Укрепване на трансграничното и транснационалното 

сътрудничество  

 брой проекти  съвместно реализирани  със съседните държави; 

 брой “Побратимени общини”; 

 брой организирани изложби, културни мероприятия и др. 

 

 Актуализация на общинския План. 

 

 Актуализацията на Общинският план за развитие се налага при настъпване на 

един или повече от изброените по-долу фактори; 

 - съществени изменения в созиално-икономическата ситуация; 

 - значителни промени в националното законодателство и Регламентите на ЕС; 

 - промени в НПРР, НСРР, НОПРР, съответните Областна стратегия за развитие, 

РПР и ОПР на съседните общини; 

 - големи природни катаклизми или промишлени аварии със сериозни 

последствия; 

 - изводи, констатации и препоръки от междинната оценка, който надхвърлят 

нуждата от обичайни коригиращи дейности и др. 

 

 Актуализацията на ОПР се осъществява по реда на неговото разработване, 

съгласуване и приемане. Общинския съвет инициира обсъждане по предложение на 

кмета. Промените в гореизброените фактори трябва да се обсъдят от компетентни лица – 

общински служители и/или външни експерти – и при основания за това, общинския  

съвет дава мандат за започване на актуализацията. 
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 Мерки за публичност и прозрачност. 

 

 

 Информираността е предпоставка за оказване на широка обществена и 

институционална подкрепа за Общинския план за развитие във фазата на неговата 

реализация. за осигуряване на по-широка публичност на плана, ще бъдат предприети 

мерки за неговото масово популяризиране. 

 Той ще бъде раздаден на всички кметове и кметски наместници, с цел 

запознаване на гражданите на община Ружинци. 

 При възникване на нужда от актуализация на ОПР, ще бъде проведено 

обществено обсъждане на евентуалните изменения и предложения и бележките от страна 

на местната общественост ще бъдат взети под внимание при извършване на 

необходимите промени. 

 През периода на реализация на Плана за развитие ще се търсят и други начини за 

повишаване на общественото участие в процеса на мониторинг на дейностите заложени 

в него. копия от Плана ще бъдат раздадени на всички местни държавни институции. 

Екземпляр от ОПР ще бъде на разположение на обществеността в Общинска 

администрация и общински съвет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ  

ЗА ПЕРИОДА  2014 - 2020 ГОДИНА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТА 

НЕОБХОДИ

МИ 

ФИНАНСОВ

И 

РЕСУРСИ 

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ДРУГО 

БЕЗВЪЗМЕЗ

ДНО 

ФИНАНСИР

АНЕ 

ДЪРЖАВНО ЧАСТНИ 

ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВ

А 

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ КОХЕЗИОНЕ

Н 

ФОНД РЕПУБЛИКАН

СКИ 

БЮДЖЕТ 

ОБЩИНСК

И 

БЮДЖЕТ 

ДЪРЖАВНИ 

ТЪРГОВСКИ  

ДРУЖЕСТВ

А 

ЕВРОПЕЙСК

И  ФОНД ЗА  

РЕГИОНАЛН

О  

РАЗВИТИЕ 

ЕВРОПЕЙСК

И 

СОЦИАЛЕН  

ФОНД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЦЕЛ 1: Превръщане на община Ружинци в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение 

ПРИОРИТЕТ 1.1.: Развитие на пътната, енергийната и съобщителната инфраструктура 

МЯРКА 1.1.1.: Изграждане, ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на община Ружинци 

Проект 1:  
Среден ремонт на общински път 

10022 км.0+000 до км4+000 с. 

Гюргич 

1 600 000 200 000             1 400 000 

Проект 2:  

Среден ремонт на път 10011 км+000 

до км7+400 с. Черно поле 

3 200 000 200 000             3 000 000 

Проект 3: 

Ремонт на пътен участък с. 

Дреновец- Добридолски манастир 

2 400 000 400 000             2 000 000 

Проект 4:  

Ремонт пътен участък от 

Добридолски манастир до с. Добри 

дол 

1 000 000 500 000             500 000 

Проект 5:Ремонт на общинска 

пътна мрежа с. Ружинци 
3 000 000 1000000             2 000 000 
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Проект 6:  

Ремонт общинска пътна мрежа с. 

Дреновец 

9 000 000 2 000 000             7 000 000 

Проект 7:  

Ремонт местен път с. Ружинци- с. 

Черно поле км 0+000 до км 4+000 

1 000 000 400 000             600 000 

Проект 8:  

Ремонт на черен път от с. Бело поле 
200 000 200 000               

Проект 9:  

Ремонт на черен път от с. 

Дражинци до общински язовир 

200 000 200 000               

Проект 10:  

Ремонт на черен път от с. Гюргич 

до м. Бабу  

2 000 000 500 000             1 500 000 

Проект 11:  

Среден ремонт на път 10030 

км0+000 до км 5+500 с. Плешивец  

4 000 000 1 000 000             3 000 000 

Проект 12:  

Среден ремонт на път 11435 

км0+000 до км 2+600 с. Бело поле 

1 000 000 500 000             500 000 

Проект 13:  

Среден ремонт на път 11439 км 

0+000 до км 1+500 с. Дражинци 

1 000 000 400 000             600 000 

Проект 14: Среден ремонт на път 

11443 км 0+000 до км 0+900 кв. 

Белоптичене 

500 000 200 000             300 000 

Проект 15: Среден ремонт на път 

11431 км 0+000 до км 1+200 - 

Роглец 

600 000 200 000             400 000 
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Проект 16: Черен път с. Дреновец 

/ракетна площадка/  
600000 600 000               

Проект 17: Черен път с. Бело поле- 

с. Дражинци 
400 000 200 000             200 000 

Проект 18: Асфалтиране на улиците 

във всички населени места 
35 000 000 15 000 000             20 000 000 

Проект 19: Изграждане на 

автобусни спирки във всички 

населени места 

 200 000    20 000           180 000 

Проект 20: Маркировка, 

сигнализация, мантинели на всички 

общински пътища 

1 500 000   20 000           1 480 000 

Проект 21: Направа на 

отводнителни канавки във всички 

населени места 

5 000 000               5 000 000 

Проект 22: Подмяна на тротоарни 

плочки и бордюри във всички 

населени места и изграждане на 

нови 

5 000 000               5 000 000 

Мярка 1.1.2.: Разширяване и модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура. Въвеждане на енергоефективни технологии и 

използване на възобновяеми енергийни източници. 

Дейност 1:  

Пълна подмяна на уличното 

осветление и осветлението в 

обществените сгради с 

енергоспестяващи лампи 

5 000 000 50 000 30 000           4 920 000 
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Проект 1:  

Рехабилитация и повишаване на 

енергийната ефективност на 

обществени сгради в община 

Ружинци чрез саниране на сгради 

10 000 000 2 000 000 50 000           7 950 000 

Проект 2:  

Газификация във всички населени 

места 

26 000 000               26 000 000 

Проект 3:  

Изграждфане на фотоволтайчни 

системи в т.ч. слънчеви батерии за 

всички сгради общинска 

собственост 

60 000 000               60 000 000 

МЯРКА 1.1.3.: Развитие на съобщителната инфраструктура 

Дейност 1: 

Цифровизация на телефонната 

централа и осигуряване на пълно 

покритие на мрежите на мобилните 

оператори и подобряване на 

достъпа до интернет 

200 000       200 000         

МЯРКА 1.1.4.: Осигуряване на актуални кадастрални и регулационни планове и цифровите им модели за селата Черно поле, Гюргич и Ружинци 

Дейност 1: Изготвяне на актуални 

кадастрални планове за селата 

Дреновец,Черно поле, Гюргич, 

Ружинци и Роглец, Плешивец, Бело 

поле, Дражинци,Динково, Тополовец и 

вилните зони в община Ружинци 1 500 000 1 500 000               

Проект 1: Изготвяне на актуални 

кадастрални планове за всички 

населени места в община Ружинци 

и вилните зони 

                  

Проект2: Изготвяне на актуален общ 

устройствен план на община Ружинци 300 000 300 000               

ПРИОРИТЕТ 1.2.: Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи 
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МЯРКА 1.2.1.: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и водопреносни мрежи и използване на нови и алтернативни 

водоизточници за всички населени места на територията на община Ружинци 

Проект 1: 

Реконструкция и актуализация на 

вътрешна водопроводна мрежа с. 

Дреновец 

5 000 000         500 000 500 000   4 000 000 

Проект 2: Реконструкция и 

актуализация на вътрешна 

водопроводна мрежа с. Черно 

поле 

500 000               500 000 

Проект: Реконструкция и 

актуализация на вътрешна 

водопроводна мрежа с. Гюргич 

200 000               200 000 

Проект 4: Реконструкция и 

преустройство на водопроводна 

мрежа с. Дражинци 

5 000 000           600 000   4 400 000 

Проект 5: Реконструкция и 

преустройство на водопроводна 

мрежа с. Бело поле 

 4 000 000                
      4 000 

000     

МЯРКА 1.2.2.: Изграждане, довършване, реконструкция и обновление на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, водоизточници за всички населени места 

Дейност 1: 

Изграждане на канализация 
                  

Проект 1: 

Изграждане на дъждовна 

канализация с. Ружинци 
6 000 000               6 000 000 

Проект 2: 

Изграждане на канализация в с. 

Дреновец 
15 000 000               15 000 000 

Проект 3: 

Изграждане на пречиствателни 

станции във всички населени 

места 

50 000 000               50 000 000 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Поддържане и почистване на речното корито на р. Лом преминаваща през населените места в община Ружинци 
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МЯРКА 1.3.1.: Разработване на проекти и кандидатстване пред различни инстанции за финансиране на дейностите по почистване на речното корито 

Дейност 1: Разработване на 

проекти, свъзани с почистване на 

речното корито преминаващо 

през населените места 

      15 000          15 000                 

Проект 1: 

Почистване на речното корито на 

р. Лом при с. Ружинци, 

Дражинци, Плешивец, Дреновец, 

Тополовец 

  5 000 000                       5 000 000     

Проект 2: 

Почистване на речното корито на 

р. Лом при с. Бело поле 
500 000 500 000               

Проект 3: 

Възстановяване на бент на р. Лом 

при с. Тополовец 
300 000 300 000               

Проект 4: 

Изграждане на мостове през река 

Лом в с. Дреновец, с. Бело поле, 

Дражинци, Плешивец и с. 

Ружинци 

5 000 000 1 000 000             4 000 000 

ПРИОРИТЕТ 1.4.: Осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на стандартите в страната, както и за райони с 

преобладаващо ромско население 

МЯРКА 1.4.1.: Разработване на програми и включване на мерки за решаване на жилищните потребности и подобряване на условията за живот 

на ромското население по населени места, както и на социално слаби и крайно нуждаещи се лица 

Проект 1.: 

Завършване и узаконяване на 

обект "Жилищен блок деветте 

апартамента" с. Ружинци  

2 000 000               2 000 000 

Проект 2.: 

Ремонт на "Жилищен блок 

деветте апартамента" с.  
500 000 100 000 20 000           380 000 
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Дреновец 

МЯРКА 1.4.2.: Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа и социална инфраструктура 

Дейност 1: 

Разширяване на Домашен 

социален патронаж-с. Ружинци 
    300 000     270 000    30 000                 

Проект 1: 

Основен ремонт и разширяване 

на Дом за стари хора с отделение 

за лежащоболни- с. Дреновец 

1 000 000 1 000 000               

Проект 2: Разкриване на 

обществена трапезация за 

социално слабите 
300 000 280 000 20 000             

Проект 3: 

Изграждане на "защитени 

жилища" и "дневни центрове" 
1 500 000 1 500 000               

Проект 4: Изграждане на 

гробищни паркове 
5 000 000               5 000 000 
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МЯРКА 1.4.3.: Определяне на нови терени за жилищно строителство, изготвяне на кадастрални карти 

Проект 1: Отреждане на терени 

общинска собственост за 

жилищно строителство 

30 000   10 000           20 000 

МЯРКА 1.4.4.: Приемане и реализиране на общински жилищни програми и инструменти за социално слаби 

Проект 1: Мерки за съдействие 

за осигуряване на жилища на 

социално слаби 

2 000   2 000             

МЯРКА 1.4.5.: Довършване на сгради общинска собственост и др.сгради с обществено значение 

Проект 1.: Ремонт на сгради 

общинска собственост- 

читалище Гюргич, читалище 

Плешивец, читалищеРужинци, 

читалище Бело поле, читалища 

Дреновец 

7 000 000               7 000 000 

Проект 2.: Ремонт на сгради 

общинска собственост- 

кметство Гюргич, кметство 

Черно поле, кметство 

Плешивец, Ружинци, кметство 

Дражинци, кметство Бело 

поле, кметство Дреновец, 

кметство Динково и кметство 

Тополовец 

10 000 000               10 000 000 

ЦЕЛ 2 Повишаване на заетостта и осигуряване на икономически растеж на базата на конкурентноспособни малки и средни 

предприятия, селско стопанство и преработвателна промишленост, увеличаване на вътрешното потребление и експорта на 

произведената продукция 

ПРИОРИТЕТ 2.1.: Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността и социалния риск 

МЯРКА 2.1.1.: Равни възможности за обучение и квалификация на кадри 
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Дейност 1: 

Изготвяне на проекти за участние 

в национални и регионални 

програми за увеличаване на 

заетостта, квалификация на кадри 

и равни възможностиза обучение 16 000   2 000 

          

 

 

 

 

14 000 

МЯРКА 2.1.2.: Насърчаване на заетостта чрез проекти по международни и национални програми и местни инициативи 

Дейност 1: 

Разработване на проекти за 

осигуряване на трудова заетост на 

хора в неравностойно социално 

положение и на младежи до 29 г. 

6 000 3 000 3 000             

ПРИОРИТЕТ 2.2.: Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, стимулиране на предприемачеството и привличане на 

инвестиции 

МЯРКА 2.2.1.: Въвеждане и използване на нови технологии, повишаване конкуретноспособността 

Дейност 1: 

Разработване на пакет от стимули 

на местно ниво за прилагане на 

съвременни технологии 

6 000   6 000             

МЯРКА 2.2.2.: Повишаване на предприемаческите познания и умения, квалификация и преквалификация на заетия персонал 

Дейност 1: 

Организиране и провеждане на 

курсове за създаване и 

управление на малка фирма 

4 000   4 000             

Дейност 2: 

Създаване на бизнесинкубатор 
300 000               300 000 

МЯРКА 2.2.3.: Активиране на местни стопански субекти в икономиката 

Дейност 1: 

Подкрепа за създаване на 

браншови сдружения на местните 

производители и преработватели 

1 000   1 000             
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МЯРКА 2.2.4.: Развитие на банковите услуги, подобряване на финансовата среда и преференциални кредити 

Дейност 1: 

Подкрепа за съдействие при 

отпускане на преференциални 

кредити 

1 000   1 000             

МЯРКА: 2.2.5.: Съдействие на частни предприемачи за осигуряване на свободни общински помещения и сгради за развитие на шивашка, 

млекопреработвателна, дървопреработвателна и др. видове производства 

Дейност 1: 

Съдействие за осигуряване на 

свободни общински помещения 
2 000   2 000             

МЯРКА: 2.2.6.: Съдействие на частни предприемачи за осигуряване на свободни общински терени /земи/ за оглеждане на малини, ягоди, лозя и др. 

Дейност 1: 

Съдействие за осигуряване на 

свободни общински терени 
2 000   2 000             

ПРИОРИТЕТ 2.3.: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в селското стопанство 

МЯРКА 2.3.1.: Уедряване на площите за земеделие и създаване на масиви, чрез различни форми на сдружаване и комасация 

Дейност 1: 

Подкрепа за създаване на 

браншови сдружения на 

производители и преработватели 

с цел сдружаване и комасация 

2 000   2 000             

МЯРКА 2.3.2.: Създаване на условия за напояване 

Проект 1: Изграждане на системи 

закапково напояване 
350 000               350 000    

Проект 2: Изграждане на помпени 

станции в селата Дреновец, 

Дражинци и Ружинци 

6 000 000               6 000 000 
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Проект 3: Изграждане на 

отводнителни канали в с. 

Ружинци и всички населени места 

15 000 000               15 000 000 

Проект 4: Създаване на масиви от 

трайни насаждения 
80 000 

      
80 000 

        

МЯРКА 2.3.3. Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна информация за селскостопанските продукти и методично обучение 

Проект 1:Обучение на местни 

зедемелски стопани в 

прилагането на методите на 

биологично земеделие 

6 000   2 000   4 000         

МЯРКА: 2.3.4.: Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола, управлениета и търговията на селскостопански 

продукти 

Проект 1: Провеждане на 

процедура за сертифициране на 

части от територията на общината 

като екологично чисти райони 

 15 000 000                15 000 000 

МЯРКА: 2.3.5. Подкрепа на традиционни и нови производства, чрез преференциално финансирана 

Проект 1: Разработване на 

проекти и подкрепа пред банкови 

институции за преференциално 

финансиране 

 4 000         1 000           3 000             

МЯРКА: 2.3.6. Въвеждане и изпалзване на съвременни технологии, сортове и породи в агроикономиката 

Проект 1: Обучение на 

земеделски стопани и 

производители за прилагане на 

съвременни технологии, сортове 

и породи 

 4 000         1 000           3 000             

МЯРКА: 2.3.7. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на производителите и преработвателите 
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Проект 1: Подкрепа за създаване 

на браншови сдружения на 

производителите и 

преработватели с цел сдружаване 

и комасация 

 2 000         1 000           1 000             

МЯРКА: 2.3.8. Създаване на технически центрове за диагностика, технически прегледи и ремонт на селскостопанска техника и инвентар на ниво съседни 

общини 

Проект 1: Съдействие за 

предоставяне на свободни 

общински помещения  

 1 000    500   500         

МЯРКА: 2.3.9. Изграждане на сдружения на ниво съседни общини за поддръжка и рехабилитация на хидромелиоративни съоръжения. 

Проект 1: Осигуряване на 

помощ при сдружаване на 

производителите в съседни 

общини 

 2 000         1 000           1 000             

МЯРКА: 2.3.10. Изграждане на земеделски борси и покрити пазари 

Проект 1: 

Разширяване на съществуващ 

общински кооперативен пазар в с. 

Ружинци 

    500 000     100 000     20 000                  380 000     

Проект 2: 

Изграждане на покрит общински 

кооперативен пазар в с. Дреновец 
1 000 000       20 000                  980 000     

Проект 3: 

Изграждане на покрит общински 

кооперативен пазар в с. Бело поле 
600 000       20 000                  580 000     

МЯРКА: 2.3.11. Създаване на преработвателни комплекси на местно ниво за гарантиране реализацията на произведената продукция 

Проект 1: Стимулиране 

създаването на 

прерзботвателни комплекси 

 4 000         4 000                 

МЯРКА: 2.3.12. Създаване на условия за изграждане на местен капацитет за управление, консултации и анализ на процесите и насоките в 

развитиета на селското стопанство и животновъдството 
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Дейност 1: Организиране на 

курсове за преквалификация 

на безработни в сферата на 

животновъдството 

 3 000         3 000                 

МЯРКА: 2.3.13. Създаване на условия за отглеждане и развитие на пчеларство, бубарство и др. 

Дейност 1: 

Съдействие на местните 

земеделски производители при 

кандидатстване за отпускане на 

средства за развитие на 

пчеларство, бубарство и др. 

2 000        1 000           1 000             

МЯРКА: 2.3.14. Построяване на животновъдни ферми. 

Дейност 1: 

Съдействие за осигуряване на 

терен общинска собственост за 

построяване на животновъдни 

ферми. 

 3 000         1 000           2 000             

МЯРКА: 2.3.15. Съдействие на частни стопани за закупуване на племенни животни и земеделска техника. 

Дейност 1: 

Съдействие при разработване на 

проекти и търсене на 

финансиране за закупуване на 

племенни животни и земеделска 

техника 

 3 000         1 000           2 000             

ЦЕЛ 3: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура 

ПРИОРИТЕТ 3.1.: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 

МЯРКА 3.1.1.: Институционална подкрепа на предприятията със стабилизирана /постоянна/ заетост 

Проект 1: Създаване на пакет от 

стимули за насърчаване на 

предприятията с постоянна затост 

 2 000         2 000                 

МЯРКА 3.1.2.: Повишаване възможностите за участие в програми за временна заетост, мотивация за обучение и прилагане на гъвкави форми на заетост 
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Проект 1: Разработване и 

реализиране на програми и 

проекти за обучение 

 1 000         1 000                 

МЯРКА 3.1.3.: Подкрепа на малки и средни предприятия в процеса на развитие 

Проект 1: Сформиране на 

публично частно партньорство и 

разработване на съвместни 

проекти 

        3 000            1 000           2 000             

МЯРКА 3.1.4.: Участие в програми за обучение през целия живот 

Дейност 1: Участие на 

преподаватели от местните 

училища и служители на 

местната администрация през 

целия живот 

 15 000         7 000                 8 000         

МЯРКА 3.1.5.: Наемане на работа на безработни лица в предпенсионна възраст 

Дейност 1: Съдействие и 

създаване на стимул за 

наемане на безработни лица в 

предпенсионна възраст 

 2 000         2 000                 

ПРИОРИТЕТ 3.2.: Подобряване на качеството на здравното обслужване на населението и достъпа до него 

МЯРКА 3.2.1.: Подобряване на състоянието на материално-техническата база на лечебните заведения 

Проект 1: Ремонт на здравни 

служби във всички населени 

места 

     400 000         100 000     
         20 

000     
        280 000             

МЯРКА 3.2.2.: Подобряване на координацията между различните равнища и нива на системата и най-вече между болничната и доболничната помощ 

Проект 1: Разкриване на филиал 

на спешна помощ с. Ружинци 
      40 000            3 000         37 000             

МЯРКА 3.2.3.: Разработване на програма за профилактика, лечения и организация на диспансерно наблюдение за болни със злокачествени заболявания 

Проект 1: Изграждане на 

медицински пунктове за 

обслужване на болните от 

злокачествени заболявания 

        7 000            1 000           6 000             

МЯРКА 3.2.4.: Изграждане на домове за стари хора с отделения за лежащо болни 
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Проект 1: Разширяване на 

съществуващия дом за стари хора 

и разкриване на нов 

    700 000     350000     30 000                  320 000     

МЯРКА 3.2.5.: Организация на косултативни кабинети в кварталите с предимно ромско население по въпросите на редуктивното здраве и семейно 

планиране, начините за предпазване от половопредавани инфекции 

Проект 1: Създаване на 

консултативен съвет за 

партньорство, който да работи за 

подобряване на взаимодействието 

между различни нива в системата 

на здравеопазването на местно 

равнище 

 2 000         2 000                 

МЯРКА 3.2.6.: Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромски деца - клубови, скаут-групи, спортни секции 

Проект 1: Съдействие за 

изграждане на скаутски клубове 
 2 000         2 000                 

МЯРКА 3.2.7.: Организиране на беседи, разговори и прожекции на филми с ученици от 5-8 клас и младежи, отпаднали от училище за спецификата на 

пубертета и полово предаваните инфекции 

Проект 1: Създаване на център за 

работа с деца и клубове по 

интереси 

 35 000        35 000                 

ПРИОРИТЕТ 3.3.: Привеждане на образователната система в съответствие с потребностите и структурите на местната икономика 

МЯРКА 3.3.1.:Подобряване на материално-техническата база на училищните заведения в община Ружинци и осигуряване на овтобуси за превоз на 

учениците 

Дейност 1: Подобряване 

материално- техническата база на 

общинските уччилища 

 30 000    20 000         10 000                 

Проект 1: Подмяна училищното 

обзавеждане на СОУ- с. 

Дреновец, ОУ- с. Бело поле и Оу- 

с. Ружинци 

    300 000     300000               
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Проект 2: Ремонт на ОУ- с. Бело 

поле 
 1 000 000      300 000                    700 000     

Проект 3: Ремонт котелна 

инсталация на всички училища 
1500000               1500000 

Проект 4: Ремонт на физкултурни 

салони в ОУ с. Бело поле, СОУ с. 

Дреновец, ОУ с. Ружинци 
4000000               4000000 

Проект 5: Ремонт на материално 

техническата база на ПГ по СС с. 

Ружинци  
1000000               1000000 

МЯРКА 3.3.2.:Привличане и задържане на децата, отпаднали от училищната система 

Проект 1: Стимули за посещаване 

от децата на учебните заведения и 

закупуване на автобуси 

    360 000      350 00  
         10 

000     
            

МЯРКА 3.3.3.: Запазване и развитие на професионалните училища 

Действие 1: Разработване на 

проекти за коригиране на 

учебните програми в 

съответствие с изискаванията 

на пазара на работна сила 

 5 000         5 000                 

МЯРКА 3.3.4.: Въвеждане на здравно-образователни часове и лекции 

Действие 1: Разработване на 

проекти за повишаване здравната 

култура на учащите 

        5 000            1 000                      4 000     

МЯРКА 3.3.5.: Създаване на условия за прилагане на информационни технологии 

Проект 1: Поддържане на 

компютърни кабинети и 

Интернет- връзки 

      30 000           10 000                    20 000     

МЯРКА 3.3.6.: Съдействие и засилване на контактите на учебните заведения и обслужващи звена с български и чужди НПО, разработване и кандидатстване 

с проекти 
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Дейност 1: Институционална 

подкрепа и оказване на 

методическа помощ на местните 

училища при разработване на 

образователни проекти 

 2 000         2 000                 

Дейност 2: Подкрепа на местните 

образователни институции за 

създаване на контакти с 

български и чужди НПО 

 5 000         5 000                 

ПРИОРИТЕТ 3.4.: Опазване на културно-историческото наследство 

МЯРКА 3.4.1.: Разработване на проекти за извършване на ремонти и реставрационни дейности на културно-исторически паметници, църкви и манастири 

Дейност 1 : Разработване на 

проекти и кандидатстване за 

отпускане на средства 

    200 000                      200 000     

МЯРКА 3.4.2.: Поддържане на традицията по организиране на събори, футболни турнири, Празника на общината, концерти, фестивали, пленери и др. 

Проект 1: Провеждане на 

пленер по живопис 
        5 000            5 000                 

ПРИОРИТЕТ 3.5.: Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт 

МЯРКА 3.5.1.: Поддържане насъществуващите и изграждане на нови зелени паркови зони 

Дейност 1: Поддържане на 

зелените площи, паркове и огради 

в населените места в община 

Ружинци 

 1 5000 00    
         20 

000     
          1480000 

Дейност 2: Озеленяване и 

поддръжка на стадионите в с. 

Ружинци, с. Дреновец и с. Бело 

поле 

 600 000                   600 000     

МЯРКА 3.5.2.: Изграждане на съоръжения и обекти за масов спорт 

Проект 1: Изграждане на алея за 

спортни занимания сред 
    350 000            5 000                  345 000     
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природата 

Проект 2: Озеленяване и 

пресъоръжаване на училищните 

дворове 

 700 000  55000      5 000                  640 000     

Проект 3: Изграждане на 

площадки за наблюдение 
 50 000         5 000                    45 000     

Проект 4: Поддържане на 

спортните съоръжения 
    136 000           16 000                  120 000     

МЯРКА 3.5.3.: Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства и други свободни терени - общинска собственост 

Дейност 1: Възстановяване и 

доизграждане на детски 

площадки и паркова 

инфраструктура 

    400 000           20 000               380 000 

МЯРКА 3.5.4.: Изграждане на селищна среда достъпна за хора с увреждания 

Проект 1: Изграждане на 

съоръжения за достъп на хора с 

увреждания до обществени 

сгради 

1500000               1 500 000 

Проект 2: Поставяне на плочки, 

бордюри на площадите във 

всички населени места 

        1 500 

000     
              

      1 500 

000     

МЯРКА 3.5.5.: Създаване предпоставки за развитие на спортен риболов и др. 

Дейност 1: Организиране на 

състезания по спортен риболов 
 5 000         5 000                 

ЦЕЛ 4: Създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции 

ПРИОРИТЕТ 4.1.: Промоциране на община Ружинци пред потенциални инвеститори 

МЯРКА 4.1.1.: Изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни материали 

Проект 1: Разработване на 

рекламна стратегия и материали  
      18 000            2 000                    16 000     
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Проект 2: Издаване на брошури и 

атлас 
      15 000            2 000                    13 000     

МЯРКА 4.1.2.: Установяване на контакти с представители на чуждестранни посолства и Агенцията за чуждестранни инвестиции 

Дейност 1: Участие в национални 

и международни туристически 

борси и изложения 

  15 000    
         15 

000     
            

Дейност 2: Организиране на 

промоционална кампания за 

възможностите за туризъм в 

община Ружинци 

      16 000            6 000               10 000 

МЯРКА 4.1.3.: Изготвяне на интернет страница /интернет портал/ 

Проект 1: Актуализиране на 

интернет- страница и 

публикуване на програма за 

развитие на всички видове 

туризъм 

 150 000        15 000               135 000 

ЦЕЛ 5: Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия поток 

ПРИОРИТЕТ 5.1.: Възстановяване и подобряване състоянието на културно-историческите паметници, забележителности и културни 

традиции в община Ружинци, разнообразяване на туристическото предлагане. 

МЯРКА 5.1.1.: Привличане на инвестиции за ремонт и реставрация на културно-историческите паметници, църкви, читалищни сгради и забележителности 

Дейност 1: Разработване на 

проекти за ремонт и реставрация 
      15 000            5 000               10 000 

МЯРКА 5.1.2.: Разработване на програми и проекти 

Дейност 1: Кандидатствуване 

пред различни европейски 

фондове за отпускане на средства  

        6 000            6 000                 

МЯРКА 5.1.3.: Поддържане и развитие на културните традиции - организиране на събори, футболни турнири, празници, фестивали, концерти, сезонни 

изложби, базари, пленери и др. 
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Дейност 1: Организиране на 

културни мероприятия 
    150 000     50000 

         20 

000     
               80 000     

ПРИОРИТЕТ 5.2.: Подобряване и развитие на материално-техническата база в туризма 

МЯРКА 5.2.1.: Стимулиране на частната инициатива в сферата на туризма 

Проект 1: Създаване на пакет от 

стимули за насърчаване на 

частната инициатива в 

туристическия сектор 

 15 000           15 000                 

Проект 2: Разработване на 

рекламна стратегия за туризъм и 

създаване на съвет за туризъм 

 20 000         5 000         15 000             

МЯРКА 5.2.2.: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи туристически обекти 

Проект 1: Отдаване на общински 

терени за изграждане на 

туристически обекти 

      60 000            2 000               58 000 

МЯРКА 5.2.3.: Възтановяване на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура и комуникации до всички значими обекти на 

територията на общината 

Проект 1: Изграждане на 

цялостна система за обозначаване 

на туристически обекти на 

територията на община Ружинци 

      17 000            2 000                    15 000     

Проект 2: Изграждане на 

екопътеки 
    140 000                      140 000     

Проект 3: Провеждане на 

състезания по ориентиране 
 7 000         2 000                      5 000     

ПРИОРИТЕТ 5.3.: Рекламно и информационно осигуряване на туристическата дейност и повишаване квалификацията на заетите в 

туристическата индустрия 

МЯРКА 5.3.1.: Изграждане на туристически информационен център 
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Проект 1: Изграждане на 

информационен туриристически 

център 

    300 000           10 000                  290 000     

МЯРКА 5.3.2.: Изготвяне и разпространение на рекламни материали 

Проект 1: Издаване на рекламни 

брошури 
      15 000             5 000               10 000 

МЯРКА 5.3.3.: Разработване на програми и проекти за обучение на заетите в областта на туризма 

Дейност 1: разработване и 

реализиране на програми и 

проекти на заетите в областта на 

туризма 

 8 000         8 000                 

Дейност 2: Организиране на 

курсове за преквалификация на 

безработни в сферата на 

туристическото обслужване 

 15 000        15 000                 

Проект 1: Обучение на 

туристически гидове 
 4 000         4 000                 

ЦЕЛ 6: Опазване и подобряване на околната среда, в съответствие с европейските стандарти 

ПРИОРИТЕТ 6.1.: Намаляване на здравния риск от атмосферно замърсяване 

МЯРКА 6.1.1.: Развитие на екологични производства и внедряване на екологични технологии на производство, незамърсяващи атмосферата 

Дейност 1: Стимулиране 

прилагането на 

екологичносъобразни 

производства 

 6 000         6 000                 

Дейност 2: Изготвяне на 

лесоустройствени планове за 

горите общинска собственост 

      38 000     34000      4 000                 

Дейност 3: Залесяване в 

общинския горски фонд съгласно 

изготвените лесоустройствени 

проекти 

    430 000       
         10 

000     
             420 000     
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Дейност 4: Преминаване към 

употреба на биодизел в 

отоплителните инсталации в 

училищата и обществените 

сгради 

8000000               8000000 

МЯРКА 6.1.2.: Обучение на специалисти по оценка и управление на здравния и екологичен риск, свързани с качеството на въздуха 

Проект 1: Разработване на 

програми за обучение на 

специалисти по оценка и 

управление на здравния и 

екологичен риск и привличането 

им на работа 

 8 000         2 000                      6 000     

ПРИОРИТЕТ 6.2.: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода 

МЯРКА 6.2.1.: Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната вода 

Проект 1: Изграждане на 

съоръжения за пречистване на 

питейната вода 

1500000          10 000               1490000 

МЯРКА 6.2.2.: Стимулиране на фермерите и частните стопани за безопасно приложение на пестициди около питейните водоизточници 

Дейност 1: Разработване пакет от 

стимули за фермерите и частните 

стопани 

 20 000         5 000                    15 000     

МЯРКА 6.2.3.: Ремонт и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа 

Дейност 1: Разработване на на 

проекти за ремонт и подмяна на 

съществуващата водопроводна 

мрежа с PVC-тръби 

 2 000 000                2 000 000 

МЯРКА 6.2.4.: Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води 

Дейност 1: Кандидатствуване 

пред различни европейски 

фондове за отпускане на средства 

 2 000 000               2 000 000           

МЯРКА 6.2.5.:Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода 

Дейност 1: Кандидатствуване 

пред различни европейски 

фондове за отпускане на средства  

 2 500 000               2 500 000           
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ПРИОРИТЕТ 6.3.: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредените почви 

МЯРКА 6.3.1.: Контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна защита 

Проект 1: Съхранение на негодни 

за употреба пестициди в 

железобетонни контейнери "Б-Б 

куб" 

 80 000        10 000                 70 000 

МЯРКА 6.3.2.: Предотвратяване на повърхностното замърсяване на почвите от строителни, битови и промишлени отпадъци 

Дейност 1: Създаване на 

общинска еко-инспекция 
      40 000     36000     4 000                 

Дейност 2:: Създаване на зелени 

площи върху определените за 

тази цел назастроени терени в 

регулацията на населените места 

 80 000           20 000                    60 000     

Дейност 3: Осигуряване на 

редовно сметосъбиране и 

сметоизвозване за всички 

населени места и закупуване на 

съответната техника 

 1 200 000           50 000                 1 150 000     

МЯРКА 6.3.3.: Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия 

Дейност 1: Залесяване на 

застрашени от ерозии терени 
    340 000                10 000                  330 000     

ПРИОРИТЕТ 6.4.: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и производствени отпадъци 

МЯРКА 6.4.1.: Изграждане на съвременни съоръжения за съхранение и преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентирани сметища - изграждане 

на регионално сметище за отпадъци, общинско депо за отпадъци и цялостна регионална система за събиране и преработване на отпадъци 

Дейност 1: Изготвяне на работни 

проекти за изграждане на 

претоварна станция за ТБО 

      15 000       9 000          6 000                 

Проект 1: Изграждане на 

претоварна станция за ТБО 
    560 000            5 000               555000 

МЯРКА 6.4.2.: Създаване на система за управление на отпадъците, която включва: почистване на улиците и поддържане на обществените места; събиране 

на отпадъка от всички замърсители; транспортиране на отпадъците; обезвреждане /депониране/ 
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Дейност 1: Провеждане на 

кампания за популяризиране на 

компостирането 

        5 000            5 000                 

Проект 1: Изграждане на 

площадка за компостиране на 

открито 

    500 000                   500 000 

МЯРКА 6.4.3.: Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци 

Дейност 1: Редовно запръстяване 

на депата за битови отпадъци по 

график 

    200 000       
       100 

000     
          100 000 

МЯРКА 6.4.4.: Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци и прилагане на методи за компостиране на биоразградимите отпадъци 

Проект 1: Изграждане на 

общински пункт за разделно 

събиране на отпадъците 

    320 000       
         20 

000     
             300 000     

Проект 2: Изграждане и 

оборудване на контейнерни 

станции за разделно събиране на 

отпадъци във всички населени 

места в община Ружинци 

 60 000    
         10 

000     
               50 000     

МЯРКА 6.4.5.:Закриване на депата за неопасни отпадъци във всички населени места на територията на община Ружинци 

Дейност 1: Предприемане на 

мерки за закриване на депата по 

график 

      20 000              20 000                 

Проект 1: Изграждане на 

площадка за компостиране на 

открито 

      40 000              10 000               30000 

ПРИОРИТЕТ 6.5.: Опазване на биологичното и ланшафното разнообразие 

МЯРКА 6.5.1.: Обновяване и съхранение на защитени територии и природни паркове 

Дейност 1: Популяризиране на 

защитените територии и 

природни паркове на територията 

на община Ружинци и съседните 

на нея общини 

      15 000           10 000                 5000 

МЯРКА 6.5.2.: Изготвяне на планове за управление на защитените територии и на програми за устойчиво ползване на природните ресурси 
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Дейност 1: Разработване на 

планове за управление на 

природни забележителности 

        5 000            1 000               4000 

ЦЕЛ 7: Създаване на съвременна институционална среда 

ПРИОРИТЕТ 7.1.: Партньорство между институциите, бизнеса, местните власти, неправителствените организации и гражданското общество за 

укрепване на институционалния капацитет и сътрудничество 

МЯРКА 7.1.1.: Изработване на мерки за институционално изграждане и укрепване на административния капацитет на местните власти, институции и 

организации, които ще работят по усвояване на средствата от фондовете към ЕС 

Дейност 1: Участие на 

служителите от общинска 

администрация в курсове за 

повишаване на професионалната 

им квалификация 

 20 000        16 000          4 000                 

Дейност 2: Организиране и 

провеждане на курсове за 

повишаване на чуждоезиковата 

подготовка на общинските 

служители 

 10 000    8 000          2 000                 

МЯРКА 7.1.2.: Осигуряване на публичност и прозрачност при работата на общинската администрация 

Дейност 1: Издаване на общински 

вестник и поставяне на табла  
 30 000    

         30 

000     
            

МЯРКА 7.1.3.: Повишаване качеството на информационното обслужване и въвеждане и поддържане на компютъризирана система за обмен на данни / 

изграждане на "Едно-гише" 

Дейност 1: Създаване и 

институционално укрепване на 

център за административно 

обслужване на гражданите 

      35 000       
         15 

000     
          20 000 

Проект 1: Въвеждане на 

"Електронно правителство" 
      20 000                        20 000     

Проект 2:Изграждане  на "едно-

гише" 
 3 000                       3 000     

МЯРКА 7.1.4.: Координация на дейностите по регионално развитие между местните власти, институции и организации 
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Дейност 1: Организиране и 

провеждане на дискусионни 

форуми с широко обществено 

участие за решеаване на важни 

проблеми от местно значение 

 8 000         2 000                      6 000     

МЯРКА 7.1.5.:Осъществяване на ефективни механизми за сълбиране и обмен на информация 

Дейност 1: Изпращане на 

служители на общинска 

администрация в други община за 

обмяна на опит и на семинари 

 4 000         4 000                 

Дейност 2: Сключване на 

споразумение за обмяна на опит с 

други български общини 

 1 000         1 000                 

МЯРКА 7.1.6.:Насърчаване и укрепване на публично-частното партньорство 

Дейност 1: Кандидатствуване 

пред различни институции за 

укрепване и насърчаване 

 3 000         3 000                 

ПРИОРИТЕТ 7.2.: Изграждане на система за квалификация и преквалификация на общинските служители 

МЯРКА 7.2.1.: Участие в обучителни програми, семинари, курсове и форуми за разработване и управление на проекти 

Дейност 1: Обучение на 

общински служители за развитие 

на умения за управление, 

мониторинг и финансов контрол 

на проекти, съобразно 

изискванията на структурните 

фондове на ЕС 

 20 000        20 000                   

Дейност 2: Подобряване на 

материално- техническата база 

на администрацията за 

разработване и управление на 

проекти 

 40 000        30 000         10 000                 
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МЯРКА 7.2.2.: Организиране и провеждане на обучения за разработване, актуализиране и ефективно изпълнение на общинските планове за развитие 

Дейност 1: Участие в обучение за 

разработване, актуализиране на 

ОПР 

      16 000       6 000                 10000 

Дейност 2: Участие в обучение за 

разработване и реализиране на 

секторни стратегии по опазване 

на околната среда, развитие на 

туризма, развитие на МСБ и 

други 

 8 000    8 000                   

ЦЕЛ 8: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от ромското етническо малцинство 

ПРИОРИТЕТ 8.1.: Осигуряване на правни гаранции и институционални механизми за пълноценната интеграция на ромските деца чрез промени в 

нормативната уредба 

МЯРКА 8.1.1.:Включване на разпоредби в правилниците за детските градини, училищата и обслужващите звена и на клаузи в длъжностните характеристики 

на училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и създаване на подходяща училищна среда 

Дейност 1: Съдействие за 

разработване на нормативни 

документи, гарантиращи 

толерантно отношение къ децата 

от ромски произход 

        5 000            2 000               3 000 

ПРИОРИТЕТ 8.2.: Създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на ромските деца и ученици в новата образователна среда 

МЯРКА 8.2.1.: Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителна нагласа към образователана интеграция на 

ромските деца  

Дейност 1: Създаване на пакет 

от стимули с цел по- голяма 

посещаемост на учебните 

занятия 

      10 000            5 000                      5 000     

МЯРКА 8.2.2.: Провеждане на семинари и други форми на обучение на родителите за преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни 

взаимоотношение 
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Дейност 1: Организиране на 

срещи и разговори с родителите 

на децата, непосещаващи 

училища и детски градини 

 5 000         2 000                      3 000     

ПРИОРИТЕТ 8.3.: Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и младежи 

МЯРКА 8.3.1.: Осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище. 

Изготвяне на програма за съвместна работа на общините и институциите от системата на народната просвета с представители на ромската общност 

Дейност 1: Организиране на 

срещи с общински служители и 

институции от системата на 

просветата и представители на 

ромската общност 

 6 000         2 000                      4 000     

ПРИОРИТЕТ 8.4.: Формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на образователната 

интеграция на децата и учениците от ромското малцинство 

МЯРКА 8.4.1.: Промяна на негативните нагласи към ромския етнос в училищната общност чрез извънкласни и извънучилищни дейности 

Дейност 1: Подкрепа за 

формиране и развитие на детска 

театрална трупа, детски танцов 

състав, детски хор и други 

 5 000         5 000                 

Дейност 2: Сформиране на 

клубове по интереси  
 10 000             2 000                      8 000     

ЦЕЛ 9: Укрепване на трансграничното и транснационалното сътрудничество 

ПРИОРИТЕТ 9.1.: Развитие на трансграничното сътрудничество България- Румъния, България- Сърбия и Черна гора   

МЯРКА 9.1.1.:Подобряване на техническата инфраструктура  

Проект 1: Изграждане на 

транспортната и комуникационна 

инфраструктура 

 2 000 000                  2 000 000      

МЯРКА 9.1.2: Създаване и развитие на трансгранична асоциация на общините            

Проект 1: Учредяване и 

институционално укрепване на 

трансгранична асоциация на 

общините 

        6 000               2 000                      4 000      

МЯРКА 9.1.3: Разработване и реализиране на съвместни програми и проекти за трансгранично сътрудничество в областта на културата, туризма, опазването  
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на околната среда и икономиката 

Дейност 1: Създаване на работни 

групи с представители на НПО, 

местни власти и държавни 

институции от българска, сръбска 

и румънска страна за съвместно 

разработване на проекти в 

различни сфери 

 5 000         2 000                      3 000      

Дейност 2: Организиране и 

провеждане на фестивали и 

форуми за трансгранично 

сътрудничество 

 20 000                     20 000      

ПРИОРИТЕТ 9.2.: Развитие на транснационалното сътрудничество              

МЯРКА 9.2.1.: Създаване на контакти и изграждане на стабилни партньорски взаимоотношения с местни власти, НПО и бизнес-структури от държавите-

членки на ЕС."Побратимяване " с европейски общини. Активизиране на контактите с посолствата и консулствата на страните от ЕС за оказване на 

институционална подкрепа 

 

Дейност 1: Създаване на отдел 

"Европейска интеграция" в 

общинска администрация 

 14 000    14 000                    

Дейност 2: "Побратимяване" с 

европейски общини 
 1 000                       1 000      

Дейност 3: Активизиране на 

контактите с посолствата и 

консулствата на страните от ЕС 

 10 000         2 000           8 000              

МЯРКА 9.2.2.: Насърчаване изграждането на транснационални мрежи между НПО, бизнес- организации и културни институции. Подобряване на 

транснационалното сътрудничество за разработване и осъществяване на партньорски проекти. 
 

Дейност 1: Разработване и 

осъществяване на партньорски 

проекти за транснационално 

сътрудничество 

 12 000         4 000                      8 000      

МЯРКА 9.2.3.: Насърчаване на транснационален културен обмен  

Дейност 1: Насърчаване на 

транснационалния културен 

обмен 

 20 000  

  

     5 000     

          

     15 000   
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