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ВЪВЕДЕНИЕ

                 Настоящият  план  за  регионално  развитие  дава  основните  насоки 
за  развитие  на  община  Макреш , обл.Видин  до  2013 година .

                 В  плана  за  развитие  са  анализирани  основните  дейности , 
възможностите  и  процесите  в  икономическата  и  социалната  сфера , както 
целите  и   задачите  за   постигане  на  положителен  стопански  растеж , 
финансова  и  икономическа  стабилизация ,  ограничаване  на  критичните 
диспропорции  и  намаляване  влиянието  на  негативните  процеси  и  явления.

                За  постигане  на  целите  на  плана  за  развитие  на  община  Макреш 
разполага  с  човешки  потенциал .

              При  изготвянето  на  плана  за  развитие  са  взети  предвид  всички 
разработки  по  отделни  програми  и  проекти .

               Общинския план за развитие се базира на разработена стратегия за 
развитие на област Видин,както и на стратегията на община Макреш
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ВИЗИЯ

                      Община  Макреш  - община  с  трациции , млада  по  дух Община 
запазила  моралните  устои  на  българина .

                     Община  с  възможности  за  модерно  и  рентабилно  селско 
стопанство,  устойчиво  развитие  на   туризма ,  финансова  стабилност  на 
социалната  сфера .
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СИЛНИ  И  СЛАБИ  СТРАНИ

SWOT – АНАЛИЗ

СИЛНИ  СТРАНИ

                    Община  Макреш  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 
духове  живот .
1.Географско  местоположение ;
2.Агро-климатични  условия , благоприятстващи  за  нейното  утвърждаване 
като  земеделски  район с  отлични  възможности  за  растениевъдство  и 
животновъдство ;
3.Свободна  работна  ръка ;
4.Наличие  на  МТБ ;
5.Екологично  чист  район ;
6.Близост  до  жп  гара ;
7.Близост  до  КПП ”Връшка  чука “;
8.Възможност   за   развитие   на   туризъм  –   “Раковишкия  манастир”   и 
“Рабишкото  езеро”.

СЛАБИ  СТРАНИ

1.Демографски  срив ;
2.Липса  на  инвестиции  във  всички  сфери  особенно  в  селското  стопанство 
;
3.Липса  на  финансови  ресурси ;
4.Не  използване  на  кариерите за  глина  и  варовик ; 
5.Ниско  равнище  на  паричните  доходи ;
6.Недостатъчно  използване  на  възможностите  за  туризъм .

ЗАПЛАХИ

1.Несигурни  транспортни  връзки ;
2.Липса  на  комуникации ;
3.Зависимост  от  централно  бюджетно  финансиране ;
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4.Увеличаване  на  безработицата .

ЦЕЛИ
                  

1.  Превръщането  на  община  Макреш  в  съвременен 
междинен  транспортен  и  комуникационен  коридор   на 
базата  на  трансграничното  ,   международно 
сътрудничество.

2. Повишаване на заетостта и осигуряване икономически 
растеж  на  базата  на  конкурентоспособни  малки 
предприятия,  екологично  чисто  селско  стопанство  и 
преработвателна  промишленост,  увеличаване  на 
вътрешното  потребление  и  експорта  на  произведената 
продукция.

3.  Изграждане  и  развитие  на  съвременна  социална 
инфраструктура. Развитие на туризма и културата, чрез 
пълноценно  използване  на  историческото, 
археологическо  и  културно  наследство,  географските  и 
природните дадености на община Макреш. 

4.  Опазване  и  подобряване  състоянието  на  околната 
среда, в съответствие с европейските стандарти.

5. Създаване на съвременна институционална среда.

5



ВИЗИТНА  КАРТА   НА  ОБЩИНА  МАКРЕШ

                   Община  Макреш ,  област   Видин  е   разположена   в 
северозападната  част  на  Република  България .Общата  й  площ  е  229  кв.км. 
Граничи  със  следните  общини : Кула , Грамада , Димово  и  Белоградчик , а 
на  запад  с  Република  Сърбия и Черна гора.

                  Общината  възниква  през  1979 г.  и  по  това  време  се  оформят  и 
нейните  граници , вследствие  териториалното  и  селищно  устройство  на 
страната  и  във  връзка  с  постановление  № 77  на  Министерския  съвет  за 
създаване  на  селищните  системи   и  според  новото  административно – 
териториално  деление  на  България  от  януари  1999 г.
Главните  селища  са  от  различен  функционален  тип  както  следва :

- с.Макреш                   -           V  функционален  тип ;
- с.Раковица                 -           V   функционален  тип ;
- с.Подгоре                   -           V  функционален  тип ;
- с.Киреево                   -           VІ  функционален  тип ;
- с.Цар  Шишманово   -           VІІ  функционален  тип ;
- с.Толовица                 -           VІІІ  функционален  тип ;
- с.Вълчек                     -           VІІІ  функционален  тип .

                    Центъра  на  общината  с.Макреш  се  намира  на  35  км.  от 
областния център гр.Видин  и  на  7  км.  от  единствената  жп  гара  Макреш , 
която  е  връзката  на  общината  със  страната чрез ж.п. транспорт.Останалите 
селища  на  общината  отстоят  на  по – далечно  разстояние  от  същата  жп 
гара Макреш.По – голямо  значение  за  връзката  на  община  Макреш  със 
столицата  и  страната  има ж.п. гара  Димово , която  отстой  на  12  км.  от 
с.Макреш .
                   Разстоянието  между  крайните  селища  на  общината  с.Киреево  и 
с.Вълчек  е  33  км.  Връзката  между  населените  места  се  осъществява  чрез 
ІII класна и общинска  пътна мрежа.
                   Населението  на  общината  наброява  2 263  души  2004г./ 03.08 
Трайна  е  тенденцията  на  намаляване  броя  му. За  сравнение – 1997 г.  – 
3 079  души .
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АНАЛИЗ  НА  ПРИРОДНИТЕ  ПОТЕНЦИАЛИ   И  ФАКТОРИ 
ЗА  РАЗВИТИЕ

ПРИРОДНИ  УСЛОВИЯ  И  РЕСУРСИ
                      
                      Релефът  на  община  Макреш  е  равнинен  при  селата  Макреш , 
Цар  Шишманово  и  Вълчек .В  съчетание  с  чернозема  и  кафявите  почви 
благоприятства  развитието  на  земеделието .Отглеждането  на  зърнените 
култури  е  традиционен  отрасъл  за  посочените  населени  места .Наличието 
на  хидромелиорационна  мрежа  предполага  и  отглеждането  на  зеленчуци 
.Придвижвайки   се   на   запад   релефът  минава   в   хълмист   при   селата 
Подгоре , Раковица  и  Толовица  и  предпланински  в  с.Киряево .
                       Надморската  височина  е  от  210  м  до  1100 м  надморското 
равнище .
                       Почвите  преминават  в  сиви  и  кафяви  горски  и  опозолени  с 
плитка  скална  подложка .Климатът  е   умерено  континентален .Зимните 
месеци  продължават  от  ноември  до  март  с  отрицателни  температури  и 
продължително  задържане  на  снежната  покривка .Месеците  юли  и  август 
са  горещи  с  температури  до  40  градуса .Максимума  на  валежите  е 
пролетен .
                       През  територията  на  общината  протича  река  Видбол  с  малки 
приточета  и  снежно – дъждовно  подхранване .
                       В  землището  на  с.Киреево  местността  “Кичера “ съществуват 
залежи  от  варовик – суровина  за  производство  на  гасена  вар  и  нейните 
производни. В  землището на с.Макреш  има  находище  на  висококачествена 
глина   за   производство   но   керамични   изделия,  тухли  и  керемиди  за 
строителството .
                       На  базата  на  съществуващите  полезни  изкопаеми  до  1996 
година  работеха  пещите  за  негасена  вар  с.Киреево  и  керамичен  цех 
с.Макреш  с  общо  68  работни  места .

І.Население 
1.Брой  и  динамика 

               Населението  на  община  Макреш , област  Видин  към  03. 08 .2004 г. 
наброява  2 263души , разпределено  по  населени  места  както  следва  :
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№
по 
ред

населено  място общ  брой 
население

мъже жени

 
1. Макреш 538 265 273

2. Вълчек 107 60 47

3. Толовица 67 34 33

4. Цар  Шишманово 178 86 92

5. Подгоре 325 167 158

6. Раковица 740 348 392

7. Киряево 308 139 169

2 263 1 099 1 164

РАЖДАЕМОСТ

Във  всички  населени  места  съществуват  проблеми  във  връзка  с 
ниската  раждаемост. Към 31.12.2004 г. тя е 0,04 промила.  

СМЪРТНОСТ

За  разлика  от  раждаемостта  смъртността  бележи  трайна   тенденция 
на  намаляване /относителния дял на починалите към броя на цялото население 
на общината/. Към 31.12.2004 г. тя е 0,32промила.  

Високата  смъртност  се  дължи  на  застаряване  на  населението , трайно 
влошаване  на  демографската  структура, влошените битови условия, здравно 
обслужване и други .

ЕСТЕСТВЕН  ПРИРАСТ

 Естественият   прираст   в   общината   през   последните   години   е 
отрицателен  поради  голямата  смъртност  и  ниската  раждаемост – 0, 28 
промила.

В  общината  се  утвърждават  негативните  тенденции  в  естественото 
развитие на  населението,  изразяващи се  в  ниска  раждаемост и относително 
високата смъртност. Към тези фактори следва да се добави и въздействието 
на външната миграция, която пряко и косвено, също допринася за влошаване 
на демографската ситуация.
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СЕЛИЩНА СРЕДА НА ОБЩИНА МАКРЕШ.
                   По административно-териториално деление в община Макреш 

са включени 7 съставни села .

община  Макреш  –  2  263души,  представляващи  1,9  %  от  населението  на 
областта;

В следващата таблица са поместена някои характеристики на общината, 
като брой на населените  места в  нея,  гъстота на населението и  мястото на 
общана в общото подреждане по брой на населението в рамките на страната:

 Община  Градове  Села Гъстота на населението
ч /кв.км

Място според броя 
на населението

 Макреш 0 7 11 255

АНАЛИЗ  НА  ТЕНДЕНЦИИТЕ  И  ПРОЦЕСИТЕ  В 
ИКОНОМИКАТА  НА  ОБЩИНАТА

ЦЕХ  ЗА  ПРОИЗВОДСТВО  НА  КЕРАМИЧНИ  ИЗДЕЛИЯ

                         На  територията  на  община  Макреш  има  разработена 
кариера  за  добив  на  глина  / суровина  за  производство  на  керамични 
изделия /, с  която е  работел  цеха  за  производство  на  керамични  тухли  за 
строителство  .  Въпросната   суровина  при   проведени   изпитания   в 
лабораторни  условия  е  показала  много  добри  технологични  свойства  и  е 
възможно  на  тази  база  да  бъде  изградено  модерно  предприятие  за 
производство  но  различни  керамични  изделия  за  строителството  и  бита . 
До  сега   не   е   проявен   интерес   от   наши  и   чужди   инвеститори   за 
организиране  на  производство .

До  1995  година  се  произвеждат  тухли . Заети  са   били  пазари  в 
страната .

КАРИЕРА  ЗА  ДОБИВ  НА  ВАРОВИК  С.КИРЕЕВО

В  землището  на  с.Киреево  в  местността  “ Кичера “  съществува 
разработена  220 дка кариера  за  добив  на  варовик .Преди  години  на  тази 
база  е организирано  производство  на  негасена  вар  за  строителство . За 
целта  са  изградени  две  пещи  / голяма  и  малка / за  производство  на 
негасена  вар , изградена  е  вагонетна  линия  и  железен  път  за  превозване 
на  суровината .Изграден  е  далекопровод  и  трансформатор  за  НН .
През  1990  година  производството  е  спряно  и  към  момента  са  налице 
част  от  пещите , сградата  на  трансформатора  и  част  от  железния  път .В 
района  до  сега  1-2  частни  лица  организират  сезонно  производство  на 
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малки   количество   негасена   вар  по  примитивен  способ  .На   базата   на 
наличните   залежи   от   варовик   е   възможно   да   бъде   организирано 
производство  на негасена  вар  и  нейните  производни .1/2 част от същата 
кариера е закупена

ИКОНОМИЧЕСКИ  ВРЪЗКИ  МЕЖДУ  НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА  В  ОБЩИНАТА

В  настоящият  момент ,  при  липса  на  работещи  предприятия  от 
промишлеността , при  такъв  процент  на  безработица  и  население , което  се 
изхранва  само  от  социални  помощи  изобщо  не  може  да  се  говори  за 
икономически  връзки  между  населените  места  в  общината .

МАЛЪК  И  СРЕДЕН  БИЗНЕС

В  общината  изградените  фирми  работят  преди  всичко  в  областта  на 
търговията и производството на хляб и хлебни изделия .

ЕТ “ КОНКА “ С.МАКРЕШ

Цехът  за  производство  на  мебели  от  дърво  и  ламинатни  плочи , 
рамки  за  картини ,  гоблени ,  дърворезба  и  заготовки  е  със  седалище 
с.Макреш.Заетите   работници   са   3-ма  .Пазари   в   общината   и 
страната.Работи  само  по  поръчка .

На  територията  на  общината  има  възможност  за   възстановяването 
на   съществуващите   предприятия   за   осигуряване   на   заетост  ,  за 
потребление  и  задържане  на  младите  семейства  на  територията  й  чрез 
осигуряване  на  заетост  и  намаляване  на  високия  процент  безработица .

За  възобновяване  на  производството  в  посочените  предприятия  са 
необходими  обстойни  проучвания  и  инвестиции , техническо  оборудване , а 
суровина  и  работна  ръка  на  територията  на  община  Макреш  съществува .

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Структурата на землището на общината 

бласт Видин 
Община

ОБЩО
 (дка)

Територия по вид
Земеделска

Общо

в  т.ч: 
обработв
аема 
площ

от нея: 
полив
на 
площ

Горска

Населен
и места и 
други 
урбанизи
рани 
територи
и

Водни 
течени
я  и 
водни 
площи

За  добив  на 
полезни 
изкопаеми

За 
транспо
рт  и 
инфраст
руктура

Макреш 228790 143897 128220 13124 77159 3916 2622 581 615
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 Агро-климатичните  условия , наличната  земеделска  земя  и  наличната 
работна  ръка  са  особено   важни  фактори  за  развитие  на  земеделието  в 
общината .
Но   в   последните   няколко   години   се   забелязва   намаляване   на 
селскостопанската  продукция  изразяващо  се  в  следното :

- раздробяване  на   земята   след  извършване  на   земеразделянето .В 
кметствата  постоянно  се  внасят  жалби  за  неправилно  земеразделяне 
и   нарушаване   на   чл.34   от   ЗПСЗЗ  .В   общината   е   извършено 
земеразделяне  във  всички  населени  места .

-  изключително  остарял  и  недостатъчен  машинен  парк .
На   базата   на   раздадената   земя  ,  която   е   вече   в   ръцете   на 

собствениците  си  тя  може  да  се  продава  и  отдава  под  аренда , както  и  да 
се  формират  сдружения  и  кооперации .

Много  от  земята  не  се  обработва  поради  липса  на средства , все  повече 
намалява  производството . Собствениците  отдават  земята  под  аренда  или  я 
обработват  като  земя  за  лично  ползване  Около  35  % от  земята  пустее 
.Общината  и  сега  и  за  в  бъдеще   ще  оказва  съдействие  за  получаване  на 
информация   от   частните   стопани   за   осигуряване   на   инвестиции  , 
стимулиране  развитието  на  земеделието  чрез  преференциални  кредити  , 
изграждане   на   тържища   и   стокова   борса  субсидиране  чрез  фонд 
”Земеделие”.

СПРАВКА ЗА ЗЕМИТЕ ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЕНИ 
ПО ЗСПЗЗ КЪМ 30.12.2003 г.

* Забележка:/по баланс НТП по общини/

община Обща 
площ

обработва
еми 

зем.земи 
/дка/

Ниви
дка

% Лозя
дка

% Тр.
Нас-я 
(дка)

% Ливади и 
пасища

дка

Дял
на 

ливад-
ите и 

пасищат
а към 

обр.-зем 
земи на 
областта

Обща 
площ

необработв
ани

зем. земи
дка

Дял на 
пустеещит
е земи към 
зем земи 

на 
областта

Макреш 132095 116737 88 870 0.7 312 0.23 14176 10.73 98251 74,37

Средната площ на възстановен имот в община Макреш е  6,57 дка
Продължаващата  делба  на  наследствени  имоти  води  до  намаляване  на 
средната  площ на имотите,  и  то  не  може да  бъде  компенсирано от  твърде 
слабото окрупняване на земята чрез замени и закупуване. Причината за това е, 
че пазарът на земеделски земи в областта, както и в цялата страна не е развит.

Причини за наличието на пустеещи земи:
1. Наличие на раздробени имоти, като резултат от процеса на възстановяване 
собствеността  върху  земята  -  изключително  удребнена  и  разпокъсана 
собственост, голям брой собственици върху един имот, при това голяма част 
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от  собствениците  живеят  извън  населеното  място,  в  което  се  намират 
възстановените им имоти и се занимават с дейности различни от земеделието, 
нисък размер на рентата, изплащана от кооперации и арендатори, ниска цена 
на  земеделската  земя,  липса  на  финансови  средства  у  земеделските 
производители за използване на съвременни технологии и техника; 
2.Липсата на комасация
3.Демографски – обезлюдяване на населените места 
4.Държавната  политика за субсидиране на селското стопанство
Състояние на сектор растениевъдство

Климатичните  и  почвени ресурси на  област  Видин предлагат  широки 
възможности за стопанска дейност. Анализът на растениевъдството показва, че 
за  областта  са  характерни  производството  на  пшеница,  ечемик,  царевица, 
слънчоглед, овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството.

Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла Селско 
стопанство.
Най-голям  относителен  дял  в  растениевъдството  на  община  Макреш  има 
зърнопроизводството , технически култури .
Зърнените  култури  заемат  по-голяма  част  от  общата  обработваема  земя  в 
общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, 
царевица, ръж, тритикале.

Втората по площ за областта,  и по значение, като основна култура за 
фураж  на  продуктивното  животновъдство,  е  царевицата.  Производство  на 
царевица  като основна култура за фураж на продуктивното животновъдство.
Трета по значение традиционна за областта култура е ечемикът.
Тенденцията в производството на ечемик е към намаляване на относителния 
дял на  площите с  културата,  въпреки че   ечемика е  с  по-къс  вегетационен 
период  и  добивите  са  устойчиви.  Като  основна  фуражна  култура 
производството  на  ечемик  е  в  тясна  зависимост  от  броя  на  животните  в 
областта, а техния брой намалява.

През 2003 г. основната  маслодайна култура отглеждана в общината е 
слънчогледа. Анализът на производството на слънчоглед показва, че площите 
засети с тази култура през 2003 г. в сравнение с 2001 г. са се увеличили . 

Почвено  –  климаничните  условия  с  общината  са  благоприятни  за 
отглеждането на технически култури и билкопроизводството.

През последните години се забелязва интерес и към атрактивни култури 
като  маслодайна рапица, мента, лавандула, но все още на малки площи – по 
скоро експериментално, единствено площите с рапица са по-големи във връзка 
с  построяване  на  рафинерия  за  еко-дизел в  гр.  Димово  за  производство на 
гориво за дизелови двигатели на базата на екстракция на рапично масло.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ 
МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ: 

 неизползването на качествени и сертифицирани семена;
 неспазване на агротехническите мероприятияи агротехнически срокове 

по отглеждане на културите;
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 липса  на  финансови  средства  в  периода  на  извършване  на 
агротехническите мероприятия;

 липса  на  навици  от  страна  на  земеделските  стопани  да  провеждат 
консултации с агроспециалисти, по въпроси свързани с технологията по 
отглеждане на културите;

 остаряла  и  амортизирана  техника,  водеща  до  некачествени 
почвообработки,  големи  загуби  при  прибирането  и  повишаване 
себестойността на продукцията. 

             Морално  и  физически  амортизиран  е  наличния  машинен  парк . При 
настоящото  състояние  поддържането  му  се  свежда  само  до  подмяна  на 
някои  части  с  резервни .За  нова  техника  не  се  говори .Ако  искаме  да 
развиваме   модерно   селско   стопанство   съобразено   с   европейските 
изисквания  е  необходима  подмяна  изцяло  на  машинния  парк . Би могло да 
се използва кредитния лимит за закупуване на нови машини по еврофондовете. 

Имайки пред вид спецификата на общината и средно големият дял на 
земеделието /в  частност  и  поливното  земеделие/ в  общата  икономическа 
действителност,  основните  приоритети  са  бъдещата  рехабилитация  и 
модернизация на напоителните системи в общината

ЖИВОТНОВЪДСТВО
Природо-климатичните  условия  на  област  Видин  позволяват 

отглеждането  на  всякакви  видове  продуктивни  животни,  което  определя 
животновъдството като втори основен подотрасъл на селското стопанство в 
областта.  Сравнително  добрите  условия  за  развитие  на  зърнено  и  фуражно 
производство  в  полската  част  предопределят  развитието  на  говедовъдство, 
овцевъдство,  козевъдство,  свиневъдство  и  птицевъдство  в  тези  райони. 
Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската 
част  на  областта  са  условие  за  развитие  на  овцевъдството  и  месодайното 
говедовъдство.

Към 31.12.2003г. броят на отглежданите в общината говеда е 740 броя, 
овце – 3300, кози – 2305, птици – 7040, свине – 1283 и пчелни семейства – 
2480.

ГОРСКО  СТОПАНСТВО

Горите  са  предимно    смесени  широколистни  насаждения -  бук , дъб и 
други.
След  изсичане  на  определени райони те  са  залесени  с  иглолистна  гора .За 
това  иглолистните  видове  се  срещат  и  на  по –малка  надморска  височина 
от обикновеното.

В  землището  на  с.Макреш  има  залесени  по  поречието  на  реката 
тополови  насаждения .
Горския  фонд  е  79 676  декара  по  населени  места , както  следва :

- с.Подгоре  -  30 486 дка ;
- с.Раковица  -  19 916 дка ;
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- с.Киреево  -   10 489  дка ;
- с.Макреш  -  9 158 дка ;
- с.Вълчек  -  2 817 дка ;
- с.Толовица  -  2 976 дка ;
- с.Цар  Шишманово  -  3 834  дка .

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ , СТРУКТУРА  И  ПЕРСОНАЛ  В  СИСТЕМАТА  НА 
ДОБОЛНИЧНАТА  ПОМОЩ

Мрежата  от   здравни  заведения  на   територията   на  общината   е 
оптимално  развита  и  покрива  / с  някои  затруднения /  цялата  територия 
на общината .

 За  ПЗП  в  общината  са  разкрити  две  лекарски  практики – в селата 
Макреш и Раковица.Те  се   подпомагат   от  3   полувисши  мед.кадри . 
Разкрити   са   две   стоматологични   практики  .Специализираната 
профилирана  помощ  се  получава  от  Районна  поликлиника  гр.Кула  за 
селата  Киреево, Раковица  и Подгоре, а за  Макреш, Толовица , Вълчек  и 
Цар  Шишманово  от  ОРБ  Видин .
От  дълго  време  назад  проблем  в   общината   са   стоматологичните 
практики.Правят  се  опити  чрез  БТ  и  РБ  -  Кула  и  ОРБ  -  Видин  , но 
засега  без резултат .

Големите  разстояния,  малкият  брой  на  пациентите,  а  оттам  и  на 
ниското заплащане са проблем за задържане за по-дълго време на лекари и 
стоматолози, а оттам и голямото текучество на кадри.

ПРИОРИТЕТИ  НА  ПЗП  В  ОБЩИНА  МАКРЕШ

                  1.След  като  населението  на  общината  е застаряващо , то 
здравето   му   се   характеризира   с   висока   честота   на   хроничните 
заболявания .Във  връзка  с  това  основен  приоритет  би  следвало  да  бъде 
засилване  на  профилактиката , най – вече  сред  рисковите  възрастови 
групи –  децата   и   възрастните  хора .Необходимо  е   подновяване  на 
профилактичните  прегледи  и  сред  трудоспособното  население  с  цел 
ранното  отстраняване  и  диагностика  на  редица  заболявания .
                  2.За  подобряване  на  ПЗП  на  територията  на  общината 
цялото  население  и  ОбА  да  оказва  съдействие  от  всякакъв  вид  на 
лекарите   и   стоматолозите   регистрирали   лекарски   практики   на 
територията  на  общината .

ОБРАЗОВАНИЕ
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ТЕРИТОРИАЛНА  ОРГАНИЗАЦИЯ

 Основната   цел   на   образователната   политика   е   успешното 
функциониране  на  системата  на  средното  образование .

Проблем   за   бъдещето   на   образованието   в   общината   се    явява 
демографския  срив  , който  несъмнено  оказва  влияние  върху  броя  на 
децата  и  учениците  в  групите  на  ЦДГ  и  паралелките  в  училищата  и 
тяхното  разпределение  по  населени  места .
Образователната  мрежа  на  територията  на  общината  включва :
- ОУ  “Св.св.Кирил  и  Методий “ с.Макреш ;
- ОУ  “ Христо  Ботев “  с.Раковица ;
- ЦДГ  с.Макреш ;
- ЦДГ  с.Раковица .

КАДРОВА  ОСИГУРЕНОСТ

 В  началото  на  2004/05  година  общият  брой  на  учениците  в  община 
Макреш  е  бил  113  всичките  в  основни  училища Тенденцията  е  към 
намаляване  на  учениците .Във  връзка  с  изостреното  демографско  развитие 
към  посока  намаляване  раждаемостта  и  миграцията  на  населението  е 
необходимо  запазване  на  младите  семейства  на  територията  на  община 
Макреш .
Кадрите  заети  в  сферата  на  образованието  са :

- педагогически  персонал  - 20  ;
- не  педагогически  персонал  - 10  ;  

От  тях  : 
- висше  образование  -  14 ;
- полувисше  образование  -  6 ;
- средно  образование  -  10 .

                          Във  връзка  с  гореизложеното , като  приоритети  за  развитие 
на  средното  образование  в  община  Макреш  се  налагат :

    1.Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение;
                        2.Привличане  и  задържане  на  децата  в  училище ;
                        3. Запазване  на  съществуващите  учебни  заведения ;
                        4. Повишаване  на  възпитателната  роля  на  просветните 
институции – училища , обслужващи  звена  и  детски  градини  с  крайна  цел 
удвояване  на  социалните  знания  и  умения  за  отстояване  на  правата , 
изпълнение  на  задължения  и  поемане  на  отговорности  от  учащите  се 
като  членове  на  обществото .
                       5. Подобряване  качеството  на  обучение  по  задължително 
избираема  и  свободно  избираема  подготовка  на  учениците , като  на  всеки 
се  предоставя  свобода  на  избор  на  учебници , методи  и  средства  за 
работа  ,  успешна   образователна   дейност  ,  поемайки   отговорност   за 
качеството  на  образователния  резултат .

15



КУЛТУРА

На  територията  на  общината  функционират  четири  читалища 
1. Читалище “Мито Марков” – с. Макреш
2. Читалище “Михаил Здравков” – с. Подгоре
3. Читалище “Светлина” – с. Киреево
4. Читалище “Надежда” – с. Раковица
Те  все  още  успяват  да  съхраняват  традициите  в  културната  област 

и  да  поддържат  духа  в  общината.Организират  изявите  на  самодейците  и 
отбелязват  подобаващо  националните  празници .
            До  1999  година  имаха  изяви  на  Националния  старопланински 
събор  във  Велико  Търново  и  “ Златен  кестен “  в  Петрич .Театралните 
колективи  освен  в  населените  места  на  общината  и  съседните  на  нея , 
бяха  гости  и в  гр.Кортен 

В  момента  изявите  се  свеждат  до  посещения  на  съставните  села  на 
общината и съседни общини, национален събор Копривщица и посещение на 
театралния състав на читалище “Надежда” – гр. Кортен. 

Запазен  е  и  богатия  библиотечен  фонд  и  се  съхранява  и  ползва  от 
младите  хора  в  община  Макреш .

КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО

 В  землището  на  с.Раковица  се  намира  Раковишкия  манастир  “ Света 
троица “ .Средище  на  комитети  през  Възраждането .Запазена  е  старата 
църква ,  където  съзаклятниците  през  1850  година  вземат  решение  за 
началото  на   въстанието  в   Северозападна  България,  която е  обявена за 
архитектурен паметник.

СПОРТ

            Промените , които  настъпиха през  последните  години  в  страната  не 
отминаха  и  спорта .

В  общината  функционират  два  клуба  с  два  вида  спорт – футбол  и 
шахмат .
Провеждат  се  футболни  срещи  в  областна  група  със  съседните  общини .
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Поддържането  на  спортните  съоръжения  при  съществуващите  условия  е 
безкрайно  трудно .Масовият  спорт  почти  липсва .Спортни  традиции  се 
поддържат  единствено  в  основните  училища .
 Бъдещето  на  спортната  дейност  зависи  от  успешното  създаване  на 
условия  и  предпоставки  за  развитие  на  масовия  спорт , които  е  основа  и 
за  високо  спортно  майсторство , за  търсене  на  връзки  със  здравеопазване , 
образование  и  култура .

ТЕХНИЧЕСКА  ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБДИТЕЛНА  МРЕЖА

            Водоснабдителната  мрежа  в  7-те  съставни  села  на  общината  не  е 
на  необходимото  ниво  на  степен  за  задоволяване  питейните  нужди  на 
населението .
Водоснабдени   са   всички   населени   места  ,  но   питейната   вода   е   в 
недостатъчно  количество  за  селата  Подгоре  и  Раковица .
Водоснабдителната  мрежа  е  с  външно  -  26 180 м  и  вътрешно  52 810 м 
дължина .
Към днешна дата общината има проблеми с много аварии, които нарушават 
инфраструктурата поради остарелите етернитови тръби на водоснабдителната 
мрежа.

ХИДРОМЕЛИОРАЦИЯ

             Изградените  поливни  площи  на  държавни  водоизточници  в  община 
Макреш  възлизат  на  3 500  декара .Всички  са  годни  за  напояване .
През  поливния  сезон  се   договарят  площи с  “  Напоителни  системи “ 
Грамада  от  Рабишкото  езеро .

ТРАНСПОРТНА  МРЕЖА

ПЪТИЩА , ВИДОВЕ  ТРАНСПОРТ

            Пътната  мрежа  на  територията  на  община  Макреш  е  от  ІII  клас 
общинска пътна мрежа и  възлиза  на  58  км.
           Транспортните  комуникации  са  в  крайно  незадоволително  състояние 
, което  затруднява  транспортните  връзки  на  селата  с  общинския  център , а 
оттам  и  с  областния  център .
           Пътната  мрежа  в  общината  е  физически  остаряла, има пропадане на 
настилка на пътното платно  и  създава  сериозни  проблеми  за  движението 
на  МПС.Гаранционния  срок  на  износващия  пласт  на  настилката  е  изтекъл 
, но  поради  липса  на  средства  се  извършват  само  частични  изкърпвания . 
Отводняването е на ниско ниво.
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В  резултат  на  това  пътната  мрежа  на  територията  на  общината  е 
незадоволителна,пътните   трасета   са   с   множество   пукнатини   и 
деформации.
Пътната  мрежа  плюс  трите  моста  описани  в  плана  на  действие  се 
нуждаят  от  ремонт  и  построяване .

ЖП  ГАРА  МАКРЕШ

 Единственият  железен  път  свързващ  общината  с  областния  център  и 
вътрешността  на  страната  отстои  на  10  км  от  с.Макреш.Построена  е 
преди  девети септември  1944  година  и  съществува  под  наименованието 
Гара  Вълчек-Макреш.Функционални  са  трите  коловоза .Сега  гарата  е  само 
с  един  коловоз. Предимно  е  използваема  за  товаро-разтоварни  дейности 
.Наблизо  е  построена  зърнена  база  на  Държавния  резерв.Превозвани  са 
суровините  и  готовата  продукция  на  ЗЕМ  “ Васил  Коларов “  Раковица .На 
гара  Макреш  спират  само  пътнически  влакове  по  посока  София – Видин .

ДЕПА  ЗА  БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ

Проблемни  обекти  на  територията  на  община  Макреш  са  депата  за 
битови  отпадъци , които  са  10  на  брои  на  площ  от  22  декара  и  са 
разпределени  по  населени  места  както  следва :

- Киреево  -  2  дка ;
- Раковица  -  5  дка ;
- Макреш  -  7  дка ;
- Цар  Шишманово  -  2  дка ;
- Подгоре  -  2  дка ;
- Толовица  -  2  дка ;
- Вълчек  -  2  дка .

ИНФРАСТРУКТУРА

ЕНЕРГЕТИКА

Община  Макреш  е  сто  процента  енергоснабдена .Захранва  се  чрез 
енергоснабдяване  Кула  и  Видин .Проблеми  съществуват  само  през  зимния 
период .
Н а територията  на  община  Макреш  няма  изградени  функциониращи  ВЕЦ, 
ТЕЦ , П/ВЕЦ  както  и  алтернативни  източници  на  енергия , газохранилища , 
газопроводи , газифицирани  за  промишлени  и  битови  нужди .
В  процес  на  проучване  е  да  бъде  изграден  мини  ВЕЦ  на  съществуващият 
захранващ водопровод на напоителната система.

ПОЩИ  И  ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
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           На  територията  на  общината  съществуват  и  функционират  5 
пощенски  станции.Пощенска  станция  Макреш  обслужва  селата  Макреш  и 
Вълчек  .  Пощенска   станция   Цар   Шишманово   обслужва   селата   Цар 
Шишманово  и  Толовица.Пощенска  станция  Подгоре , пощенска  станция 
Раковица  и  пощенска  станция  Киреево  обслужват  съответните  населени 
места .

В  община  Макреш  функционират  3 / три /  АТЦ. АТЦ  с.Макреш /400 
поста /  обслужва  селата  Макреш , Вълчек , Толовица  и  Цар  Шишманово , 
кабелизирани   са   80  %  остава   да   се   направят   останалите   в   някои 
странични  улици.  В  с.Вълчек  се  е  започнало  кабелизиране  на  населението 
.АТЦ  с.Раковица /600  поста /  обслужва  Раковица  и  Подгоре .На  този  етап 
двете   населени   места   са   сравнително   добре   кабелизирани   и   са 
удовлетворени  желанията  на  почти  всички  да  им  се  открият  телефонни 
постове .
АТЦ  с.Киреево /160  поста /  обслужва  с.Киреево .Изградена  е  през  1996 
година  тогава  е завършена  и  кабелизацията  на  населеното  място , с  малки 
изключения  по  технически  причини  са  удовлетворени  всички  молби  на 
граждани  за  откриване  на  телефонни  постове.

Разполага  със  свободни  мощности .

ОКОЛНА  СРЕДА

Опазването  на  околната  среда  като  система  на  взаймоотношения  на 
човека  и  природата  придобива  все  по – важно  място  в  живота  на  всеки 
от  нас .

ТЕНДЕНЦИИ  В  ЕКОЛОГИЧНАТА  ОБСТАНОВКА  НА  ОБЩИНАТА

 Землищата  на  селата  Подгоре , Раковица  и  Киреево  са  екологично 
чисти  райони .Тенденциите  са  към  засилване  на  ефективния  контрол  по 
отношение  на  опазване  околната  среда  от  замърсяване .Да  се  използват 
всички  възможни  средства  за  създаване  на  екологична  култура  и  навици 
на  населението , за  да  могат  да  бъдат  првлечени  в  управлението  на 
отпадъците  и  създаване  на  екологично  чисти  райони .
Търсят  се  форми  и начини  за  създаване  на  организирано  сметосъбиране  и 
укрепване  на  ерозиралите  райони .

Проблемни  обекти  на  територията  на  община  Макреш  са  депата  за 
битови  отпадъци ,  които  са   10  на  брой  на  площ  22  декара  и   са 
разпределени  по  населени  места .

ВЪЗДУХ
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На  територията  на  общината  не  съществуват  предприятия , които  да 
водят  до  замърсяване на  атмосферния  въздух .

ВОДИ

 Замърсяването  на  водите  на  река  Витбол  и  водоизточниците  става 
само  с   битови  отпадъци  от   населението .Спада  на   производствената 
дейност  води  и  до  подобряване  на  качествата  й .

ТУРИЗЪМ

ОБЕКТИ

Обекти  на  туристически  интерес  в  общината  са :
              1.Землищата  на  Подгоре  и  Раковица  са  екологично  чисти  и  има 
условия  за  развитие  на  ловен  и  пешеходен  туризъм .В  село  Подгоре  има 
незавършена  комбинирана  сграда  на  етап  завършено  грубо  строителство  и 
поставен  покрив , която  след  довършване  да  се  ползва  като  туристическа 
база. Тя  е  с  много  добро  външно  разпределение , което  напълно  отговаря 
на  изискването  за  ползването  й  като  такава .Тя  е  общинска  собственост , 
но  поради  липса  на  средства  е  преустановено  довършването .При  проява 
на  интерес  от  държавни  или части  фирми  е  възможно  с  участието  на 
общината  да  бъде  завършена  и  впоследствие  експлоатирана .
              2.Раковишкия  манастир -  в  близост  до  него  е  изградена  почивна 
база /ученичиски  лагер / , който  след  извършване  на  необходимите  ремони 
и   преустройство   на   помещенията   може   да   бъде   използван   като 
туристическа  база .
             3.Пещерата  “ Магура “  и  Рабишкото  езеро  - обхваща  Рабишката 
могила /  461м  надморска  височина /  .Лабиринтите  и  около  2,5  км  се 
осветяват   и  могат  да  бъдат  посещавани  от  туристи.Уникални   пещерни 
образования  и  рисунки .
В  северното  подножие  на  хълма  на  площ  от  1,5 кв.км  се  простира 
единственото  по  своя  произход  в  страната  “Рабишко  езеро “ – част  от 
което  е  в  землището  на  с.Толовица, а именно – 1200 дка .  
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 ЦЕЛ 1.: Превръщането на община Макреш в съвременен 
междинен  транспортен  и  комуникационен  коридор   на 
базата  на  трансграничното  ,   международно 
сътрудничество.

SWOT   анализ – околна среда  

Силни страни Слаби страни
• Природни дадености. Благоприятно 

географско местоположение на 
областта.

• Чиста околна среда
• Нивото на пестициди и емисиите на 

вредни  вещества  във   въздуха  и 
водата са навсякъде в нормата.

• Проблеми с питейното 
водоснабдяване в някои населени 
места на областта.

• Неиизградена мрежа за отвеждане 
на отпадни води, липса на 
канализация в малките населени 
места.

• Необходимост от играждане, 
реконструкция и/или 
преоборудване на пречиствателните 
станции за отпадни води. 

• Наличие на нерегламинтирани 
сметища и стари замърсявания на 
почви.

• Липса на организирано събиране и 
извозване на ТБО от населените 
места на общината.

• Липса  на  пречиствателни  станции 
за питейни и отпадни води

Възможности Заплахи
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• Възможност за изграждане на малка 
ВЕЦ в определени райони на 
общината. 

• Изграждане на депо затвърди битови 
отпадъци

• Възможност  за  практикуване  на 
биологично земеделие с  екологично 
чиста продукция

• Опазване  и  разширяване  на 
защитените  природни  територии  и 
биоразнообразието

• Подобряване  организацията  на 
дейностите по чистотата в общината 
чрез  въвеждане  на  система  за 
разделно събиране на отпадъци

• Финансова необезпеченост или 
забавяне на инвестиционни 
регионални проекти.

• Замърсяване на почвите с твърди 
битови отпадъци.

• Недостатъчна  координация  между 
институциите

• Все  по-голямо  разрушаване  на 
озоновия слой

• Ниска  екологична  култура  на 
населението

SWOT   анализ – техническа инфраструктура   

Силни страни Слаби страни
• Рекунструирана  изцяло 

второкласна  пътна  мрежа  в 
областта,  извършване  на 
рехабилитация на ЛОТ – 9

• Наличие  на  воден  транспорт  и 
Пристанище Видин.

• Напълно  изградена 
електроразпределителна  и 
електропреносна мрежа

• Населението  на  областта  е 
осигурено  с  централно 
водоснабдяване

• Наличие  на  хидромелиоративни 
мрежи и съоръжения

• Добро  качество  на  телефонните 
услуги

• Добре изградена мрежа от 
пощенски станции, пощенски 
агенства, междуселищни 
пощальони във всяко населено 
място

• Наличие  на  интернет-достъп  и 
кабелен  интернет  в  общинските 
центрове  и  по-големите  населени 

• Наличие на еднолинейна жп мрежа, 
Недобро състояние на  ж.п. гарите

• Лошо  състояние  на  ІІІ  и  ІV  –  то 
класната пътна мрежа

• Затруднено транспортно обслужване 
на селата във всички общини

• Липса  на  обществен  транспорт 
обаластния  и  във всички  общински 
центрове 

• Амортизирани  съоръжения  на  ВиК 
мрежи

• Проблемни  зони  за  водоснабдяване 
и сезонен проблем с водоподаването 
в отделни населени места

• Липсват  пречиствателни станции за 
отпадни води

• Висока енергоемкост на системата за 
водоподаване

• Голяма  част  от  сградния  фонд  в 
панелните жилища е амортизиран

• Наличие  на  територии,  застроени 
незаконно

• Неравностойно  развитие  на 
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места населените  места  в  урбанистичен 
аспект,  с  концентрация  в 
общинските  центрове  и 
обезлюдяване  на  периферните 
селища

Възможности Заплахи 
• Добре  изградената 

електроенергийна  система 
позволява  допълнително 
натоварване при необходимост

• Въвеждане  на  алтернативни 
източници  на  питейна  вода 
(собствени водоизточници 

• Разкриване на нови водоизточници 
и  изграждане  на  допълнителни 
водоснабдявания

• Изграждане  на  пречиствателни 
станции 

• Амортизиране  на  изградената 
техническа  инфраструктура,  поради 
липса на средства за поддръжка

• Отлагане на реконструкцията на ІІІ и 
ІV-то класната пътна мрежа, поради 
недостиг  на  средства.Това  ще 
рефлектира и върху туристическите 
дестинации в региона.

• Промени  в  пазарната  среда  и 
нормативната  база,  свързани  с 
техническата инфраструктура

• Хаотично  строителство  в 
периферията  на  общинските 
центрове

ПРИОРИТЕТ  1.1.: Развитие  на  пътната,  енергийната  и  съобщителната 
инфраструктура
Мярка  :   Изграждане,  ремонт  и  рехабилитация  на  транспортната 
инфраструктура
- основен  ремонт  и  реконструкция  на  път  –  Връшка  чука  –  Киреево – 

Раковица – Подгоре – Цар Шишманово – Макреш – гара Макреш – Е-79
- основен  ремонт  и  реконструкция  на  път  Подгоре  –  Раяновци-  Ошане  - 

Белоградчик
- трасиране , проектиране и изграждане на път Толовица – Рабишко езеро – 

пещера “ Магура “
- трасиране , проектиране и изграждане на пътна връзка м/ у община Макреш 

и община Грамада / Макреш -  Тошевци – Грамада /  – Рабишко езеро – 
пещера “ Магура “

/ Цар Шишманово - Тошевци – Грамада/
Мярка:  Разширяване  и  модернизация  на  съществуващата  енергийна 
инфраструктура, въвеждане на енергоефективни технологии и използване на 
възобновяеми енергийни източници
Мярка:Развитие на съобщителната инфраструктура
Мярка :Осигуряване на актуални кадастрални и регулационни планове

ПРИОРИТЕТ 1.2.: Подобряване на водоснабдителните и канализационните 
системи
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Мярка.:  Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и 
водопреносна  мрежи  в  селата  :  Макреш,  Цар  Шишманово,  Подгоре  и 
Раковица. 
 -Изграждане на ново водоснабдяване на село Подгоре и село Раковицаи 
Мярка.:  Доизграждане  на  системите  за  отвеждане  и  пречистване  на 
повърхностни и отпадъчни води в селата на общината
Мярка.:  изграждане  на  минипречиствателни  станции  в  селата  Раковица  и 
Макреш

Мярка.: Защита на околната среда в районите около границата
- залесяване на оголените места извън защитените територии с подходящи 

дървесни видове

ЦЕЛ  2.  Повишаване  на  заетостта  и  осигуряване 
икономически растеж на базата на конкурентоспособни 
малки предприятия, екологично чисто селско стопанство 
и  преработвателна  промишленост,  увеличаване  на 
вътрешното  потребление  и  експорта  на  произведената 
продукция.

  SWOT   анализ на земеделието  

Силни страни Слаби страни
• Екологично чист район
• Подходящи  почвено  климатични 

условия  за  развитие  на 
растениевъдство и животновъдство

• Наличие  на  традиции  и  опит  в 
населението

• Добри специалисти

• Липсата  на  свободни  парични 
средства

• Непознаването  на  голяма  част  от 
дребните  производители  на 
възможностите  които  предоставя 
програма Сапард и ДФ”Земеделие”

• Малка  част  от  земеделските 
производители  са  регистрирани 
като такива  и не  могат да  ползват 
субсидиите  които  отпуска 
държавата

• Загубването  на  редица  пазари 
заради качеството на продукцията 

Възможности Заплахи
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• Развитие  на  екологично  чисто 
земеделие

• Внедряване  на  нови  сортове  и 
породи   в  областта  на 
растениевъдството   и 
животновъдството

• Изграждане  на  преработвателни 
предприятия  за  селскостопанската 
продукция

• Обновяване  на   селскостопанската 
техника с възможностите, които дава 
програма Сапард  и ДФ”Земеделие”

• Обезлюдяване на селските райони
• Липса  на  окрупнени  земеделски 

масиви

SWOT   анализ – социални дейности и специфични социални групи  

Силни страни Слаби страни
• Добра  структура  на  социалните 

заведения и служби в региона
• Добре  стартирали  и  действащи 

мерки  на  пазара  на  труда  за 
преодоляване  на  продължителната 
безработица,  реинтеграция  на 
рискови  групи  и  увеличаване 
пригодността им към заетост 

• Висока безработица
• Ниска квалификация на кадрите
• Наличие  на  голям  брой  ромско 

население  с  ниско  образование  и 
липса на квалификация

• Наличие  на  групи  в  социална 
изолация  силно  зависими  от 
социалното

подпомагане
• Продължително запазване на висока 

безработица в региона.

Възможности Заплахи
• Утвърждаване на съществуващите и 

въвеждане  на  нови  ефективни 
мерки в социалната сфера

• Привличане  на  неправителствени 
организации  при  решаването  на 
социалните проблеми

• Социализация  на  продължително 
безработни  лица  чрез  извършване 
на  обществено  полезни  дейности, 

• Влошени  демографски  показатели 
на населението

• Несъвършена  нормативна  база  и 
ограничени  финансови  ресурси  за 
провеждане на ефективна социална 
политика

• Помощите, които получават лицата, 
не дават очаквания резултат

• Намаляване  на  възможностите  за 
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образователни  и  квалификационни 
програми

• Осигуряване на качествени грижи в 
семейна  среда   на  хора  с 
увреждания и тежко болни 

интеграция  на хората с увреждания
• Липса на мотивация  за работа сред 

хора,  за  които   социалното 
подпомагане е начин на живот 

SWOT   анализ на Трудовата заетост и безработицата  

Силни страни Слаби страни
• Успешно протичащи активни мерки 

на  пазара  на  труда  в  областта  и 
активно  участие  на  работодателите 
в  проектите  на  МТСП  по  трудова 
заетост

• Намаляване  равнището  на 
безработица в общината

• Висока  безработица  в  селските 
общини

• Високо  относително  ниво  на 
безработица при рисковите групи 

•  Висок  относителен  дял  на 
безработни  без  специалност  и 
професия

Възможности Заплахи
•  Функционираща  пазарна 

икономика,  предлагаща  повече 
работни места

• Внедряване  на  специализирани 
програми  за  образование  и 
квалификация  насочени  към  лица 
без квалификация, младежи и роми

• Утвърждаване на съществуващите и 
въвеждане на нови ефективни мерки 
на  пазара  на  труда  насочени  към 
социално  слабите,  младите  хора 
хората в селата

• Възможност  за  кандидатстване  с 
проекти  по  предприсъединителните 
фондове – ФАР,  САПАРД

• Спад в броя на населението
• Застаряване на населението
• Високи стойности на миграция извън 

територията на областта
• Демотивиращи  предлагането  на 

работна  сила  процеси  като 
наркомания  и  престъпност  сред 
младите хора

• Ниска  ефективност  на  част  от 
социалните  мерки  поради 
необвързаност  с  предлагане  на 
работни места 

• Неуредени  условия  за  трудово 
наемане на безработни инвалиди

• Социална  изолация  и 
немотивираност за работа  на хора с 
намалена работоспособност

• Ограничени възможности за трудова 
реализация  на  безработни  лица  без 
квалификация;
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ПРИОРИТЕТ  2.1.: Повишаване  на  трудовата  заетост  и  намаляване  на 
бедността и социалния риск
Мерки: Равни възможности за обучение и квалификация на кадри
 -  ограмотяване  и  повишаване  на  образователния  ценз  на  жителите  на 
община  Макреш / на  навършилите  16 години / - 2008 г.  ; 
- включване на всички потенциални кандидати в квалификационни курсове с 

професионална насоченост – срок  постоянен ;
-     организиране  на  местно  ниво  на  курсове  развиващи  и  допринасящи  за 
усъвършенстване  на  традиционни  местни  занаяти – ежегодно  ;
 -   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.Създаване 
на условия за развитие на малък и среден бизнес.
- създаване  условия  за  въвеждане  и  използване  на  нови  технологии  -
- търсене и проучване на възможност за  организиране на производство на 

стоителни материали в кариера “ Кичера “
- търсене  и  проучване  с  помощта  на  БТПП  и  АЧИ  на  потенциален 

инвеститор за възобновяване и организиране на модерно производство на 
продукция  на  основата  на  съществуващата  суровина  и  площадка  на 
бившата керамична фабрика – Макреш

- разработване на производство на материали от кариера – Подгоре
- проучване и създаване на условия за организиране производство на детайли 

и заготовки от дървесина на основата на запасите от същата. Съпътстващо 
производство – горивни материали от отпадаци

Мярка: Въвеждане и използване на нови технологии – срок  постоянен ;
Мярка  :  Повишаване  на  предприемаческите  познания  и  умения,чрез 
запознаване  с  всички  изисквания  и  нормативни  документи  свързани  със 
същото , оказване  на  компетентна  помощ .
 -   квалификация и преквалификация  на  заетия персонал , чрез  организация 
на  курсове  към  Бюрото  по  труда ;
Мярка  :  Развитие на  банковите услуги,  подобряване на финансовата среда 
чрез  съдействие  за  разкриване  на  клон  на  банкова  институция ;

ПРИОРИТЕТ 2.3: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в 
селското стопанство
Мярка:  Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна 
информация за селскостопанските продукти и методично обучение.
- Получаване на горепосочената информация от Областна служба за съвети в 

земеделието
- Получаване  и  осигуряване  на  актуална  информация  от  обл.  Служба  по 

земеделие и гори
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Мярка  Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в 
контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти
Мярка :Подкрепа на традиционни и нови производства, чрез преференциално 
финансиране
-производство на алтернативни култури / рапица, билкови растения и др. /
-  след  2010  година  създаване  на  условия  за  съвместно  производство  на 
традиционни и алтернативни култури със съседните общини.
 - оказване на помощ и намиране на потенциални арендатори за обработване на 
земеделските  земи  в  нас.  места,  вкл.  И  земи  общинска  собственност  и  на 
разпореждане 
Мярка : Въвеждане и използване на съвременни технологии, сортове и породи 
в агроикономиката
- създаване на условия за въвеждане и използване на съвременни технологии, 
- внедряване  на  сортове  и  породи,  които  саа  препоръчани  от  проведени 

изследвания
Мярка  :  Укрепване  на  съществуващите  и  създаване  на  нови  браншови 
организации на производителите и преработвателите
- оказване на съдействие за създаване на браншови организации

ЦЕЛ 3: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура. 
Развитие  на  туризма  и  културата,  чрез  пълноценно  използване  на 
историческото,  археологическо  и  културно  наследство,  географските  и 
природните дадености на община Макреш. 

ПРИОРИТЕТ 3.1. Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 
Мярка : Повишаване възможността за участие в програми разработени  от 
общинска  администрация  в  различните  сфери  за временна заетост.
-   мотивация за обучение и прилагане на гъвкави форми за заетост .
Мярка : Подкрепа  на  малки и  средни предприятия  в  процеса  на  развитие 
изразяваща  се  във :
-    методична   помощ  ,  съкращаване   сроковете   за   обслужване   на 
необходимите  документи  издавани  от  общината .

SWOT   анализ – здравеопазване  

Силни страни Слаби страни
• Висок  обхват  на  населението  от 

общо практикуващи лекари.
• Добра  структура  на  доболничната 

помощ

• Повишаване  на  заболеваемостта, 
регистрирана  по  обръщаемостта   за 
медицинска  помощ  към  лечебните 
заведения
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• Липса  на  съвременна  актуална 
медицинска  апаратура  за  част  от 
медицинските дейности

• Амортизация на част от МТБ
• Недостатъчна  квалификация  на 

висшия  медицински  персонал  – 
общопрактикуващи лекари и тясната 
специализация

• Недостатъчно  обхващане  на 
учениците  и  възрастните  с 
профилактични програми и прегледи

• Транспортни  проблеми  затрудняват 
медицинското  обслужване  на 
определени  заболявания  и 
ограничават достъпа  на пациенти  в 
отдалечените  селища  до 
специализирана медицинска помощ

• Ниска  здравна  култура  на 
населението  и  трудности  при 
медицинското им обслужване

Възможности Заплахи
• Провеждане  от  общините  на 

политика  на  стимулиране  на 
инвестициите в здравеопазването

• Подобряване качеството и бързината 
на медицинското обслужване

• Участие  в  национални  и 
международни програми  в областта 
на здравеопазването

• Използване  на  наличната 
съвременна   медицинска  апаратура 
за  обслужване  на  пациенти   от 
съседни региони

• Повишаване  на  квалификацията  на 
ОПЛ

• Влошени демографски показатели на 
населението

• Несъвършена  нормативна  база  и 
ограничении  финансови  ресурси  за 
провеждане  на  ефективна  здравна 
политика 

• Голям  брой  здравно  неосигурени 
лица  с  ограничен  достъпа   до 
медицинско обслужване

• Текучество на здравни кадри

ПРИОРИТЕТ  3.2. Подобряване  качеството  на  здравното  обслужване  на 
населението и достъпа до него
Мярка:  Подобряване  състоянието  на  материално  –  техническата  база  на 
лечебните заведения в община Макреш
- подържане и осъвременяване на лекарските и стоматологични практики
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- постоянна  връзка  със  Здравната  каса  относно  здравното  осигуряване  на 
населението   от   лекарите   упражняващи   лекарските   практики   в 
с.Раковица  и  с.Макреш 

- постоянен   контакт   за   осигуряване   на   специалисти   обслужващи 
населението  на  място .

Мярка : Подобряване координацията между различните равнища на системата 
и най-вече между болнична и доболнична дейност 
-  създаване  на  по-добра  координация  между  лекарските  и  стоматологични 
практики със МБАЛ “Панайот Хитов “- Кула и МБАЛ “ Св. Петка “ - Видин
Мярка : Разработване на Общинска програма за профилактика на населението 
в общината

SWOT   анализ - образование  

Силни страни Слаби страни
• Сравнително добра задоволеност със 

сграден  фонд.  Ежегодно  се 
извършват текущи ремонти.

• Училищата  разполагат  с  най-
необходимите спортни съоръжения- 
ОУ-Раковица  разполага  с  най-
голямата спортназала в областта.

• Наличие  на  медицински  кадри  по 
училищата,  финансово  обезпечени 
от общинските бюджети.

• Добри  връзки  между 
образователните  институции   и 
училищата,  изразяваща  се  в 
ежемесечни срещи.

•    Неостатъчно  квалифицирани 
учители с висше образование

• Висока  безработица  сред 
завършващите  образование,  което 
води до демотивация сред учащите се

• Остаряла  база  от  дидактически 
средства  и  учебни  пособия, 
нуждаеща се от осъвременяване

• Амортизирана  материално-
техническа  база  /сграден  фонд, 
обзавеждане  и  оборудване/  и 
недостатъчна  финансова 
обезпеченост  за  подържане  и 
осъвременяване на тази база

• Неотговарящи на съвременното ниво 
компютърни конфигурации

• Недостатъчен  брой  квалифицирани 
учители  по  чужди  езиции 
информатика

• Наличие на много слети паралелки в 
малките селища

• Текучество на  кадри 
• Слаба активност на учебните 

заведения за финансиране на проекти 
по различни международни и 
национални образователни програми
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Възможности Заплахи
• Засилване  ранното  чуждоезиково 

обучение
• Участие  с  проекти  в  национални и 

международни програми  в областта 
на образованието

• Проучване на нуждите на пазара на 
труда в региона и преориентиране на 
професионалното  образование, 
съобразено с тези нужди

• Несъвършенство  в  нормативните 
документи  и  ограничени  финансови 
ресурси за провеждане на ефективна 
образователна политика

• Висок процент безработни учители и 
липса  на  ефективна  система  за 
насочване  към  преквалификация  на 
съкратените педагогически кадри

• Занижена  мотивация  и  липса  на 
стимули  сред  педагогическия 
персонал. Демотивиране на усилията 
на   добрите  учители  поради 
неефективна  система  за  измерване, 
нормиране и заплащане на труда

ПРИОРИТЕТ 3.3.  Привеждане на образователната система в съответствие с 
потребностите и структурите на местната икономика
Мярка  :  Подобряване  състоянието  на  материално  –  техническата  база  на 
училищните заведения в община Макреш
- саниране   на   двете   Основни   училища   и   Детските   градини   на 

територията  на  общината ;
- вътрешен  ремонт  на  спортна  зала  с.Раковица  и  изграждане  на  басейн  ;
- външен   и   вътрешен   ремонт   на   сграда   Интернат   с.Макреш   и 

общежитие  с.Раковица; 
Мярка  :  Привличане  и  задържане  на  децата,  отпаднали  от  училищната 
система
- разкриване  на  спортни  паралелки  І – VІІІ  клас ;
- разкриване  на  Дом  за  сираци  и  деца  без  родителски  грижи ;
- проучване  на  възможност  за  детско  селище  от  типа  SOS  във  лагер  “ 

Манастир “ с.Раковица ; 
Мярка : Засилване контактите на учебните заведения и обслужващите звена с 
български и чуждестранни НПО, разработване и кандидатстване с проекти 
- обучение  на  Директорите за  разработване  на  проекти  и  програми  ;
- създаване   на   контакти   и   връзки   с   НПО   занимаващи   се   със 

десагрегацията  на  ромското  население  от  типа  Дром ;
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SWOT   анализ – култура  

Силни страни Слаби страни
• Наличие на културни институции 

и обекти: читалища, музеи, 
самодейни състави.

• Квалифицирани ръководители на 
формациите 

• Наличие на живи традиции и 
автентичен фолклор – 
етнографско богатство и 
историческо наследство; 
множество паметници на 
културата и забележителни 
местности - предпоставки за 
развитие на екотуризъм и 
културен туризъм 

• Масово участие на детската и 
младежка публика в 
образователни програми в 
сферата на културата

• Развитие на традиционни 
културни инициативи и 
разнообразяване на културния 
календар

• Амортизирана  и  морално  остаряла 
инфраструктура  и  материално 
техническа  база  на  културните 
институции

• Недостатъчни съвременни 
информационни и технически 
средства

• Недостатъчни грижи за опазване и 
поддържане на паметниците на 
културата

• Липса на предприемаческа култура и 
инициативност за използване на 
културните прояви и традиции за 
привличане на посетители и туристи

• Недостатъчна промоция и реклама на 
културните прояви и организации

• Недостатъчна  активност  на 
културните  инстуции  и  НПО  в 
областта на културата за осигуряване 
на средства

Възможности Заплахи 
• Използване  донорски  програми 

за финансиране  на  дейностите и 
инфраструктурата 

• Използване на  възможностите за 
трансграничен културен обмен.

• Използване  на  културно-
историческото  наследство  за 
развитие на туризъм

• Внедряване  на  съвременна 
техника  и  технологии  в 
културните  институции  и 
създаване на научна и културно – 
информационна  мрежа  за 
регионален,  национален и 
международен обмен 

• Ограничаване на средствата за 
дейността на културните институции

• Намаляване на населението, особено 
в периферията на областта, и на 
интереса на хората към културните 
прояви
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SWOT   анализ - младежки дейности  

Силни страни Слаби страни
• Наличие на традиции в работата с 

младежта
• Наличие  на  инфраструктура  за 

младежки дейности
• Опит  у  някои  младежки 

организации  за  разработване  на 
проекти  за  финансиране  на 
младежки инициативи

• Инициативност  на  част  от 
младите  хора  за  разнообразни 
прояви и творчески изяви

• Амортизирана и морално остаряла 
инфраструктура и техника за 
младежки дейности

• Голяма част от младите хора са 
пасивни към съществуващите 
организирани форми за 
оползотворяване на свободното им 
време

• Финансовите средства за младежки 
дейности са силно ограничени

• Слаба координация и партнъорство 
между отделните организации

Възможности Заплахи 
• Ползване на 

предприсъединителните 
инструменти на ЕС и други 
донорски фондове за младежки 
дейности 

• Осъществяване и развитие на 
трансгранично сътрудничество 

• Активизиране на младежки 
неправителствени организации

• Привличане на спонсори за 
младежки инициативи

• Намаляване броя на младите хора в 
региона поради демографския срив и 
ограничените възможности за 
реализация

• Намаляване на интереса на младите 
хора към организирани прояви и 
структури

• Неизползване на съществуващия 
потенциал: материално-техническа 
база и квалифицирани кадри

ПРИОРИТЕТ 3.4. Опазване на културно – историческото наследство
Мярка  :  Разработване  на  проекти  за  извършване  на  ремонтни  и 
реставрационни дейности на културно – историческите паметници
-  изграждане на пътната инфраструктура в отклонението от  III клас път до 
Раковишки манастир “Света  Тройца”
-  контакти  със  Светия  синод  за  извършване  на  фасаден  ремонт  на 
старата  църква  при  манастира  “ Св.Тройца “ с.Раковица ;
-   изграждане  на  войнишки  паметници  в  населените  места  където  липсват 
такива ;
Мярка : Поддържане и развитие на традицията по организиране на изложби, 
фестивали, концерти, пленери и др.
- ежегодно   осигуряване   на   средства   за   запазване   традициите   в 

празнуването  на  традиционните  български  празници ;

33



- възраждане  традицията  по  организация  на  Театралните  празници  в 
читалище  “Надежда “ с.Раковица  на  самодейните  театри ;

- участие  в  областни  и  национални  празници  на  самодейните  колективи ;
- продължаване  традицията  на  създаденото  трансгранично  сътрудничество 

;
- създаване  на  музей  на  традиционните  занаяти  на  общината ;
- Разработване  на  проекти  и  връзки  с  неправителснвени  организации  за 

развиване  дейността  на  читалищата .
Мярка : Създаване  на  условия  за  привличане  на  чужди  инвестици. 
ПРИРОРИТЕТ  3.5. Промоциране  на  община  Макреш  пред  потенциални 
инвеститори
Мярка : Създаване на интернет портал на община Макреш
Мярка : Изготвяне, отпечатване и разпространение на рекламни материали за 
община Макреш 

SWOT   анализ - туризъм  

Силни страни Слаби страни
• Наличие   на   възможности  за 

развитие 
• Близост  до  гранична  зона
• Благоприятни  климатични  условия 

за  развитие  на  ловен  туризъм  
• Екологично  чист  район 

•    Липса  на  квалифицирани  кадри  в 
областта  на  туризма

• Недостатъчна  рекламна  дейност  
• Липса  на  стратегия  за  развитие  на 

туризма

Възможности Заплахи
• Използвайки  наличните  дадености 

в  общината  
- исторически паметници ;
- Рабишко  езеро ;
- Еко  пътека  ;
- естествени  гори ;
възможности  за  развитие  на  различни 
видове  туризъм .

• Драстичното   намаляване   и 
застаряване   на   населението   в 
общината 

• Демотивация  на  населението 
• Поголовното  изсичане  на  горите  и 

оттам  прогонване  на  дивеча 

ПРИОРИТЕТ 3.6: Подобряване и развитие на материално – техническата база 
в туризма
Мярка : Стимулиране на частната инициатива в сферата на туризма
Мярка  .:Изграждане  на  нови  и  ремонт  на  съществуващите  туристически 
обекти
Мярка : Създаване на условия и стимулиране на селския , ловния и риболовен 
туризъм
Мярка : Продължаване  на  Еко  пътеката  от  с.Киреево  през :
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- Манастир  “ Света  Тройца “ – с.Раковица ;
- Битова  къща  в  с.Раковица ;
- Къщата  на  Цоло  Тодоров – с.Толовица ;
- Рабишкото  езеро – пещерата  “ Магура “ ;
- Белоградчик. 

ПРИОРИТЕТ 3.7 :Рекламно и информационно осигуряване на туристическата 
дейност 
Мярка : Изграждане на туристически информационни центрове в общината с 
потенциал за развитие на туризма
Мярка : Изготвяне и разпространение на рекламни материали
Мярка  : Разработване  на  програми  и  проекти  за  обучение  на  заетите  в 
областта на туризма
Мярка.:

ЦЕЛ  4: Опазване  и  подобряване  състоянието  на 
околната среда, в съответствие с европейските стандарти.

ПРИОРИТЕТ 4.1.: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване
Мярка.: Развитие на екологични производства  и внедряване на екологични 
технологии на производство, незамърсяващи атмосферата
Мярка.: Обучение  на  специалисти  по  оценка  и  управление  на  здравния  и 
екологичния риск.

ПРИОРИТЕТ 4.2.:  Осигуряване на достатъчно количество питейна вода
Мярка.: Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната вода
Мярка.: Стимулиране  на  фермерите  и  частните  стопани  за  безопасно 
приложение на пестициди около питейните водоизточници
Мярка.: Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа
Мярка :Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води

ПРИОРИТЕТ 4.3.: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване 
на вече увредените почви 
Мярка.: Контрол  по  съхранение  и  употреба  на  препарати  за  растителна 
защита
Мярка.: Предотвратяване  на  повърхностното  замърсяване  на  почвите  от 
строителни, битови отпадъци
Мярка.: Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия
- извършване на залесителни мероприятия

ПРИОРИТЕТ4.4.: Осигуряване  на  безвредно  и  безопасно  изхвърляне  на 
битови и производствени отпадъци
Мярка.: Изграждане на съвременни съоръжения за съхранение и преработка 
на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища – изграждане на 
регионално сметище за отпадъци
- изпълнение по “ИСПА - проект “
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- Определяне  на  площадки  за  разполагане  на  средствата  за  съхраняване 
и  транспортиране  на  битови  отпадъци ;

- Осигуряване   на   средства   за   закупуване  на   контейнери ,  съдове   и 
превозни  средства  за  съхраняване  и  депониране  на  отпадъците ;

Мярка.: Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци

ЦЕЛ 5:  Създаване на съвременна институционална 
среда

ПРИОРИТЕТ  5.1.: Партньорство  между  институциите,  местните  власти, 
неправителствените организации 
Мярка  : Повишаване  на  управленския  капацитет  на  местните  власти, 
институции и организации
- максимално  използване   на   средствата   от   МДА за   повишаване   на 

квалификацията  на  заетите  по  служебно  и  трудово  правоотношение ;
- стимулиране  на  проявилите  инициатива  за  реализация  на  Стратегията  и 

Плана  на  развитие  на  общината .  
Мярка : Подобряване на информационното обслужване
-  своевременно  внедряване  на  всички  съвременни  технологии  за  по – 
бързото  и  качествено  обслужване  на  населението ;   
Мярка  :  Координация  на  дейностите  по  регионалното  развитие  между 
местните власти, институции и организации
Мярка : Разработване на общи съвместни със съседните общини предложения 
за нормативни промени, касаещи област Видин
Мярка : Разработване  на  общи  проекти  със  съседни  общини  свързани  с 
развиниено  на  региона .
Мярка  :  Участие  в  обучителни  програми,  семинари,  курсове  и  форуми  за 
разработване и управление на проекти
Мярка  :  Организиране  и  провеждане  на  обучения  за  разработване, 
актуализиране и ефективно изпълнение на общинската  стратегия   и  план .
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