
А. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО 
     СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

Община Ново село, обл. Видин се състои от пет населени места с общ брой  4000 
жители. Селата от общината са : Ново село, Ясен, Винарово, Неговановци и Флорентин. 
Разположени са на около 5 до 7 км. едно от друго. Три от селата на общината : Ново 
село, Флорентин, Ясен се намират на брега на р. Дунав. Център на общината е с. Ново 
село.  Транспортните  връзки  между  населените  места  се  осъществяват  от  шосеен 
транспорт. Водният транспорт е само спомен от недалечното минало но общината.  
            Община Ново село се намира на 25 км. от гр. Видин и на 15 км. от границата с 
Република Сърбия.Пътните  връзки  са  тип „трети  клас  пътища”  в  недобро  физическо 
състояние  .  Асфалтовата  настилка  е  силно  разрушена  ,  правена  преди  повече  от  20 
години.Състоянието  на  шосейните  връзки  е  сериозна  пречка  пред  потенциалните 
инвеститори ,тъй като придвижването на стоки и суровини се извършва доста бавно , с 
риск за техниката и водачите осъществяващи   превозите на готова продукция , суровини 
, материали и др. 
           Съобщителните връзки са сравнително добре изградени, но проблем си остава 
качеството на телефонните и съобщителните услуги, като на този етап общината има 
ограничен достъп до съвременни комуникационни връзки. Този факт,  макар и твърде 
ограничено, оказва своето влияние върху потенциалните инвеститори на територията на 
общината.
     Всички села са водоснабдени и електрифицирани. Цялостната инфраструктура на 
общината като цяло е на задоволително ниво .
     Настоящата стратегия за развитие на общината до 2015 г. има за цел да очертае 
основните  направления,  в  които  ще  се  развива  общината,  да  се  потърсят  пътища, 
подходи  и  механизми  за  намаляване  влиянието  на  негативните  явления  и  процеси  в 
икономиката  и  намиране  на  нови  пътища за  развитието  й.  За  постигане  на  тази  цел 
община Ново село разполага с  дадености, които умело използвани се явяват нейното 
преимущество в изпълнение на приоритетните дейности. А те са :

- Местоположението на общината между две граници на брега на р. Дунав.
-   Разнообразни  природни  дадености  и  материални  възможности  за  развитие  на 
селското стопанство, туризма и спортния риболов.
- Свободна работна ръка със сравнително добра квалификация.

2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

- Изключително географско разположение на общината - три от селата на общината 
са непосредствено на брега на р. Дунав;

- Забележителни  природни  дадености  –  екологичен  въздух,  изобилие  от  плитка 
подпочвена вода,  плодородна земя –  чернозем с  добро хумосно съдържание и 
запазени хранителни вещества;

- Ниска надморска височина;
- Сравнително добър климат – лека зима и топло лято;
- Наследено изключително трудолюбие в местните хора;
- Цялата  обработваема  земеделска  земя  е  пресечена  от  съществуващи канали  и 

напоителни съоръжения;
- Исторически и културни паметници.



3. ДЕМОГРАФИЯ

През  последните  20  години  се  установяват  неблагоприятни  тенденции  в 
демографското  състояние  на  общината  –  ежегодно  намаляване  на  населението, 
застаряване  и  влошаване  на  възрастовата  му  структура,  както  и  задълбочаваща  се 
депопулация, намаляване на раждаемостта и увеличаване на смъртността.

Население на общината и години на преброяване

№ Община Година на преброяване
1965 1975 1985 1992 2001

1 Ново село 8396 7187 5784 5227 4206

Броят на жените е в повече /51.7%/ спрямо мъжете, като последните са най-вече 
на възраст от 55 до 70 години. Задълбочава се относителният дял на лицата до 15 години, 
който непрекъснато намалява, а от друга страна се увеличава делът на населението на 65 
годишна възраст.

Коефициентът на възрастовата зависимост е 57.6% при среден за областта 57.9%, 
а за страната 44.9%.

Средната възраст на населението в общината за 2004 година е 46.2 години, при 
средно  за  областта  44.2  години  и  за  страната  41  години.  Най-силен  е  процентът  на 
застаряването в малките села. Тук оказват влияние два фактора:

- естествено застаряване на населението;
- направените  законодателни промени в  определението  на  възрастовите  граници 

при пенсиониране.
Тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е 

забавена, но достигнатото равнище на естественото възпроизводство на населението е 
силно ограничено, при което не се осигурява дори просто заместване на поколенията. 
Това равнище ще влияе върху бъдещото развитие на броя и структурите на населението. 
Към това влияние следва да се добави и въздействието на външната миграция, което 
пряко и косвено, също променя демографската ситуация в общината.

4. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО

4.1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Месторазположението  на  района  и  степента  на  изграденост  на  техническата  и 
социалната инфраструктура, определят и стопанската конюнктура в община Ново село. 
Голямо влияние върху състоянието на икономиката оказват най-вече три фактора: 

Първият –  традиционни специфични стопански дейности и поминък обединили 
населението  от  общината  ,идентифицирали  я  като  стабилна  административна  и 
производствена единица в годините преди прехода ;
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Вторият  –  възможностите  и  достиженията  на  икономическите  субекти, 
възникнали след 1990 г.  и 

Третият  – влияние на макросредата – реалните икономически условия в област 
Видин, в Северозападния район на страната, а и общо,   в цяла Република България.

Първи фактор:
Създадените преди 1989 година икономически субекти като Лозаро - винарския 

комплекс,Завода за помпи ,БКС и други създадоха възможност населението от петте села 
на общината трайно да се занимава на първо място : 

със  земеделие  -  отглеждане  на  трайни  насаждения  –  предимно  лозя  ,  в 
производството но висококачествени вина и винопроизводи – оцет , ракия , дестилат и 
др.

На  второ  място  :  младите  хора  бяха  заети  предимно  в  машиностроенето  , 
строителството и обслужващите ги дейности – транспорт и др. 

Влиянието  на  този  фактор  се  отразява  във  възможността  от  използването  на 
изградената преди материална база:  сгради, машини, съоръжения и техника, суровини и 
пазарни контакти .

Така  например  АД “Новоселска  гъмза”  успя  изцяло  да  запази  в  с.  Ново  село 
сградовия  и  технически  фонд  на  бившия  ЛВК   и  го  използва  и  сега.  Запазиха  се  и 
традиционните  контакти  между  гроздопроизводителите  в  района  и  ръководството  на 
дружеството.

 Относително  добре  е  запазена  базата  на  бившето  БКС.  Кооперациите  и 
сдруженията в селата ползват останалите части от животновъдните ферми на Лозаро-
винарския комплекс. 

Значението на  този фактор е  голямо,  тъй като  не  малък начален капитал,  под 
формата  на  дълготрайни  материални  активи  бе  предаден  чрез  различните  форми  на 
приватизация  на  новите  собственици.  Спестени  им  бяха  трудностите  по  търсене  на 
банкови кредити, други средства, а също  и разходите по строителство на материална 
база за производствата. 

 Относително  по-малка  част  от  новосъздадените  фирми  изградиха  сами,  своя 
технологична и материална база. Такива бяха ДОО”Олисаф” –  Винарово, маслобойната 
в с.Неговановци, действащите и строящата се бензиностанции в Неговановци и Ново 
село, фирмата за преработка и пакетиране на хайвер в Ново село и др.

Реалното състояние на стопанския отрасъл в общината, както и зависимостта му 
от въздействието на макросредата, може да се види в посочените в Областната стратегия 
за развитие на област Видин 2005-2012 г. цифри.

Като цяло в областта през 2002 г.  на човек от населението се падат 2 999 лв. 
брутен  вътрешен  продукт  (БВП),  което  е  73,0%  от  БВП  на  глава  от  населението  за 
страната. Специално за община Ново село нетните приходи от продажби за 2003 г. са 
1029 х.лв. и в сравнение с 2000 г. са спаднали с 516 х.лв. Броят на стопанските субекти в 
посочения период се е променил от 48 на 40. В БУЛСТАТ за Ново село са регистрирани 
общо 265 субекта, от които 245 действащи, но в това число са включени и учреждения и 
нестопански организации и еднолични търговци, които на практика не развиват никаква 
съществена икономическа дейност.

При анализиране на икономиката в района, в Областната стратегия за развитие е 
използван показателят  Оперираща ефективност (ОЕ). Същността на този показател е 
да се види рентабилността на извършената дейност от стопанския субект, от гледна точка 
на  реализацията.  Показателят  е  процент  на  разликата  между  нетните  приходи  от 
продажби  и  направените  за  производството  разходи,  отнесени  към  приходите  от 
продажби. Картината е следната
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Община Бр.ст.
Един.

НПП
х.лв.

ПД
х.лв.

РД
х.лв.

ОЕ R/st

Белоградчик 202 10 854 11 318 11 153 1,52 101,48%
Ружинци 48 1 539 1 534 1 525 1,17 101,18%
Чупрене 23 668 671 664 1,05 101,05%
Брегово 83 1 734 1 736 1 751 -0,87 99,14%
Бойница 13 1 400 1 406 1 420 -1,00 99,01%
Видин 2 081 231 562 238 563 243 157 -1,98 98,11%
Кула 111 12 779 13 211 13 502 -2,28 97,84%
Макреш 25 512 518 546 -5,47 94,87%
Ново село 40 1 029 1 032 1 101 -6,71 93,73%
Димово 88 2 757 2 799 3 004 -7,44 93,18%
Грамада 39 1 582 1 601 2 387 -49,68 67,07%
 Общо за обл. 2 753 266 416 274 389 280 210 -5,18 97,92%

Легенда: -     НПП – нетни приходи от продажби в х.лв;
- ПД    – Приходи от дейността в х.лв;
- РД     - Разходи за дейността в х.лв;
- ОЕ    -  Коефициент на  Оперираща ефективност (рентабилност 

спрямо продажбите)  ;
- R/st  - Рентабилност на извършваното производство (печелившост 

на всеки лев вложен в производството, след реализация);

От показаната таблица е видно, че в община Ново село приходите от продажби на 
произведената продукция са по-малки от извършените разходи. Това може да означава 
две неща -   че себестойността на произведената продукция е по-висока от пазарната цена 
в  момента  на  реализация,  или че  в  складовете  на  стопанските  субекти има залежала 
продукция, която чака да бъде продадена. Независимо от причината, общината заема 9-
то  място по този показател, от 11-те общини в областта.

Пак в същата таблица на областната стратегия е направен анализ на тези 
показатели и от гледна точка на отраслова структура. Ако разгледаме отнасящите се за 
община Ново село цифри, данните по отрасли са следните:

Отрасъл Бр.ст. 
един.

НПП ПД РД ОЕ R/st

Селско,ловно и горско стопанство 7 200 200 289 -44,50 69,20%
Търговия,ремонт и техн.обсл. на 
автомобили и мотори

15 552 555 545 1,81 101,83%

Хотели и ресторанти 5 112 112 98 12,50 114,29%
Здравеопазване и социални дейности 7 73 73 52 28,77 140,38%
ОБЩО: 40 1 029 1 032 1 101 -6,71 93,73%

Легенда: -     НПП – нетни приходи от продажби в х.лв;
- ПД    – Приходи от дейността в х.лв;
- РД     - Разходи за дейността в х.лв;
- ОЕ    -  Коефициент на  Оперераща ефективност (рентабилност  

спрямо продажбите)  ;
- R/st  - Рентабилност на извършваното производство (печелившост 

на всеки лев вложен в производството, след реализация);
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След  този  информационен  анализ  става  очевидно,  че  най-голям  дял  за 
негативните резултати по отношение рентабилността на икономиката в общината има 
селското стопанство (дейностите в горско и ловно стопанство в община Ново село имат 
много малка тежест). Фактически само резултата в тази сфера е отрицателна величина. 
Това  показва,  че  с  всяка  изминала  година  селскостопанските  производители 
декапитализират собствените си фирми и в по-къси или малко по-далечни перспективи 
са обречени на фалит.

4.2. СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА

4.2.1. Структура от гледна точка на собствеността.
Почти  изцяло  новите  стопански  субекти  са  частни  фирми  и  организации.  На 

територията на общината все още действат и имат представители държавните “В и К” 
ЕООД,    “Напоителни  системи”  АД.  Останалите  собственици  са  частни  стопани, 
регистрирани по Търговския закон фирми или сдружения по Закона за кооперациите. 

4.2.2.  Структуриране по отрасли на промишлеността и брой на заетите лица.

№ ОТРАСЪЛ И НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ФИРМА

БР. 
РАБ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

А.Хранително-вкусова промишленост – преработка на суровини
1. “Новоселска гъмза”АД - Ново село 40 Производство на вино и спиртни 

напитки
2. “Алколниндустри” ООД Ново село 15 Производство на спирт от меласа и 

зърно
3. “Олисаф” ООД Винарово В лик. Производство на раст.олио
4. “Биопродукт” ЕТ Неговановци 3 Производство на раст.олио
5. “Солани - Ан.Маринова” ЕТ Винарово 4 Производство на вино
6. “Бродил”ЕТ Неговановци 1 Мелница за зърно
7. ЕТ “МАКСИМ - Г.Керанов” Ново село 1 Преработка и опаковка на хайвер
8. ПК “ВЪЗРАЖДАНЕ” Ново село 3 Фурна за хляб
9. “Завала”ЕТ Винарово 4 Фурна и магазин за хляб

10. “Алекс 2000” 7 Фурна и магазин за хляб
Б.Транспорт и съобщения, комуникации

1. ТП”Български пощи” Видин, клон 
Ново село

4 Пощенски услуги

2. БТК, Административен район “Север” 
Ново село

3 Телефонни услуги

3. “Fanty G” ООД 2 Кабелна телевизия в с. Ново село
4. “В и К” ЕООД Видин, клон Брегово 3 Водоснабдителна мрежа Ново село
5. “Чистота”ЕТ Неговановци 2 Почистване на шахти и канали
6. “Съни ойл” Неговановци 3 Нафто и газОпункт
7. “Съни ойл” Ново село 2 Нафто и газопункт (само през лятото)
8. “Георгиеви 61” ЕТ Винарово 4 Транспорт и хран.магазин
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9. КТК “Пардонов” Видин Кабелна телевизия в с. Винарово
В.Друга промишленост

1. “Орматекс” ООД Винарово 90 Шивашко производство
2. “Бетонформ” Неговановци 4 Производство на тротоарни плочи
3. “Топливо” ООД Ново село 1 Магазин  за железарски и др. Стоки
4. “Напоителни системи”ЕАД Ново село 1 Представител на дружеството
5. ТПК “Ракета” Ново село 5 Производство на текстил (в 

ликвидация)
6. Общинска администрация 120 Работещи по програми за временна 

заетост
Г.Търговия и услуги

1. ПК “Възраждане” Ново село 4 Търговия с хранителни стоки
2.  ЕТ “Чар – Ж. Бузов” Ново село 5 Търговия с хранителни стоки, 2 

заведения
3. ЕТ “Ивон – Иван Мирославов” Ново 

село
5 Търговия с хранителни стоки и 

заведение за кафе
4. ЕТ”Бобо – Борислав Гочев” Ново село 5 Търговия с хранителни стоки и 

заведение за кафе
5. ЕТ”Делфин – Сашо Маринов” 

Винарово
4 Търговия с хранителни стоки и 

заведение за кафе
6. ЕТ “Славяни – Славянка Каменова” 

Винарово
1 Търговия с хранителни стоки 

7. ЕТ “Мина” Винарово 2 Заведение за кафе и напитки
8. ЕТ “Радмина 91” Неговановци 2 Хранителен магазин
9. ЕТ “Митан – Евдокия Маринова” 

Неговановци
1 Хранителен магазин

10. ЕТ “Вили – Виолета Ангелова” 
Неговановци

1 Хранителен магазин

11. ЕТ “Ихтиандър – Валери Николов” 
Неговановци

1 Павилион хран.стоки

12. “Ива текс” ООД Неговановци 1 Дискотека
13. ЕТ “Стоун Фиш – Иван Христов” 1 Дискотека “Чайка” в Ново село
14. Общинска аптека Ново село 2 Фармация
15. ЕТ”Гец-54 – Георги Георгиев” 

Флорентин
2 Магазин хранителни стоки, заведение

16. ЕТ “Камелия – Татяна Занова” Ясен 1 Магазин хранителни стоки
17. ЕТ “Фиат” 1 Магазин хранителни стоки
18. ЕТ “Душков – Б. Цветанов” 1 Магазин за хранителни стоки
19. “Лейди М” ООД Видин 1 Агроаптека в Ново село
20. ЕТ “АПМП-ИП – д-р ЙОНОВ” 2 Лекарски кабинет
21. ЕТ “АПМП-ИП – д-р ПЕТКОВА” 2 Лекарски кабинет
22. ЕТ “АПСП-ИП – д-р МОХАМЕД” 2 Стоматологичен кабитен
23. ЕТ “АПМП-ИП – д-р ИЛИЕВ” 1 Лекарски кабинет
24. ЕТ “АПСП-ИП – д-р НАДКОВА” 1 Стоматологичен кабинет
25. ЕТ “АПСП-ИП – д-р АЛ АДАУИ” 1 Стоматологичен кабинет
26. ЕТ “Медикус В – К. Илиев” Ново село 1 Ветеринарно-медицински кабинет
27. Агенция за проучване и поддържане 

на р. Дунав
4 Метеорологична станция в Ново село 

Д.Селскостопанска и горска промишленост 
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1. “Бен-Хън” Ново село 5 Сдружение за производство на 
селскостопанска продукция

2. ЕТ “Диди-А - Кирил Аджов” Ново 
село

7 Сдружение за производство на 
селскостопанска продукция

3. ЕТ “Матов” Винарово 4 Арендатор на земя
4. ЕТ “Зори” Винарово 3 Арендатор на земя
5. ПТК “Възраждане” Винарово 1 Селскостопанска кооперация
6. ПК “Сполука” Неговановци 1 Селскостопанска кооперация
7. ОК “Обединение” 3 Сдружение за производство на 

селскостопанска продукция
8. ППК “Ясен” 1 Селскостопанска кооперация
9. ПК “Ал.Стамболийски” Ясен 1 Селскостопанска кооперация

10. ПК “Възраждане” Ясен 1 Селскостопанска кооперация
11. ЕТ “Марина – Филчо Маринов” 

Флорентин
Селскостопанска дейност

12. Регионална дирекция за борба с 
градушките

8 Ракетни площадки в Ново село и 
Неговановци

13. Риболовци в Ново село ? Улов на риба

Информацията в горната таблица е за фирми, организации и сдружения, работещи 
на територията  на  общината  .  Част  от  тях  въобще не  са  регистрирани във Видинска 
област,  поради  което  данък  печалба  и  други  начисления  отиват  към  района  на 
регистрацията им.

Нужно  е  да  отбележим,  че  като  цяло  трудно  може  да  се  събере  достоверна 
информация за ефективността на производството на отделните фирми. Това се дължи 
както на  конфиденционалността  на  информацията  в  частните  предприятия,  така  и  на 
големия им брой. Не малка пречка е и липсата на законови изисквания за отчетност на 
стопанските субекти на територията на общината, където извършват своята дейност. 

4.2.3.   Структуриране  по  устойчивост  на  производството  на  фирмите  и 
инвестиционна политика.

Посочените данни могат да се разглеждат от различни аспекти. 
Безработицата в общината е много висока, поради което за нас  важен показател е 

броят  на  заетите  работници във  фирмите  и  организациите.  Условно,  според  броя  на 
заетите работници и служители, бихме могли да класифицираме действащите фирми на 
микропредприятия - до 10 работещи;  малки фирми – до 50 заети; средни фирми – от 50 
до 100 заети и големи фирми, с повече от 100 души персонал. 

Най-голям  “Работодател”  от  гледна  точка  на  наета  работна  ръка  се  явява 
общинската администрация, с работещите в нея 105 човека (вкл. персонала в училищата 
и  детските  градини)  и  допълнително  назначените  по  програми  за  временна  заетост, 
променяща се ежегодно 123 човека. Ясно е, че не става дума за “стопански субект” тъй 
като в тази дейност не се създава стойност.

Реално  най-голямото  предприятие  на  територията  на  общината  е  “Новоселска 
гъмза”  АД.  Фирмата  е  акционерно  дружество,  продължаващо  старите  традиционни 
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производства на вина и спиртни напитки, с изкупуване и преработка на грозде от района. 
В последните две години бяха направени инвестиции в лозови насаждения, включително 
създаване на пепиниера.  Отначало бяха засадени 200 дка с  нови лозя,  а  през 2005 г. 
започнаха преговори със собственици на земи за засаждане на още 250  декара. Това е 
признак на устойчивост на интереса на собствениците и намеренията им за по-нататъшно 
развиване  на  предприятието.  През  2005  г.  има  спад  на  приетата  и  преработена 
продукция, поради климатичните неблагополучия и лошата реколта от грозде.

Целогодишно действа и новопостроеното предприятие за производство на спирт 
от зърно и меласа “Алколн индустри” ООД Ново село. Технологичните възможности са 
за изваряване на около 5-9 т спирт на денонощие. Производството на това предприятие 
може и следва да се обвърже с изкупуване на произведеното в района зърно – преди 
всичко пивоварен и фуражен ечемик и пшеница. Добрата страна на фирмата е съвсем 
новото  българско  технологично  оборудване,  както  и  трансграничните  й  връзки.  При 
развиване на по-голяма дейност в тази фирма броят на работещите може да нарасне до 
около 25-30 човека.

Стабилно се развива и фирмата “Орматекс” с.Винарово. В нея през цялата година 
на 2 смени 35-40 жени от селото и още толкова, пътуващи от гр. Видин, шият облекло. 
При по-нататъшна успешна дейност на дружеството и увеличаване на производството, 
това  предприятие  успешно  може  да  реши  големия  проблем  за  община  Ново  село  – 
безработицата и липса на работни места.

Нова  насока  на  развиване  на  дейност  е  тази  на  ЕТ”Солани”  в  с.Винарово. 
Дейността  по  производството на  грозде  от  собствени  масиви в  района продължава и 
прераства  в преработката му във вино и спиртни напитки в малка винарна. Замисълът на 
собствениците е по-нататък  да създадат и дегустационна зала, в която да представят на 
гостуващи туристи собствените  производи,  като  по  този  начин развиват  дейност и  в 
селския туризъм. 

Успешното  функциониране  на  такива  фирми  ще  има  няколко  положителни 
последствия:

- Ще се изкупува и преработва на грозде, произведено в района;
- Ще се създадат нови собствени масиви с лозя от нужните сортове;
- Ще се  създаде   материална и  технологична база  за  получаване на 

вино и спиртни напитка, която ще конкурира вече действащата;
- Създава  се  поминък  за  работещите  във  фирмите.  Откритите  нови 

работни места са за висококвалифицирани специалисти – технолози 
и инженери и грамотни работници;

- Ще способства за развиване на селски туризъм, а от там развиване и 
на съпътстващите обслужващи звена – хотели, заведения за хранене, 
транспорт, атракции и пр.

Постепенно спадна производството във фирма ЕТ”Максим – Георги .Керанов„ за 
обработка , пакетиране и износ  на хайвер от дунавска риба в с.Ново село. Причината е в 
рязко намалелия улов на моруна и есетрови риби.

Макар  и  не  стопански  субект,  следва  да  споменем  успешната  дейност  на 
общинската  администрация,  на  читалище  “Земеделец”  Ново  село,  на  училищата  в 
общината в областта на компютризацията. Снабдяването на голяма част от службите в 
общината с модерна компютърна техника и съответстващия софтуер, постепенно доведе 
и  до   повишаване  квалификацията  на  чиновниците,  работещи  в  тази  сфера.  Много 
полезно за младите хора в общината е създаването на компютърни кабинети в училищата 
в  Ново  село  Винарово  и  Неговановци,  както  и  създаването  на  информационен 
ИНТЕРНЕТ център към читалище “Земеделец” в Ново село.

8



ИЗВОДИ:

Водеща  роля  в  икономиката  на  община  Ново  село  има  преработващата 
промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и 
зърно.  Предприятията  в  тази  сфера  имат  трайни  интереси  в  района  и  постепенно 
доразвиват и доизграждат старата материална база, с която са започнали дейността си.

Сравнително  голям  е  и  броят  на  фирмите,  занимаващи  се  с  търговия  на 
хранителни стоки. Благоприятен фактор за успешното съществуване на толкова магазини 
е наличието на голям брой заети в държавния сектор чиновници – гранична полиция, 
общинска  администрация,   учители,   здравни работници и  др.,  които  имат  стабилни 
доходи и покупателни възможности.

В общината има голям брой грамотни, преминали курсове за обучение кадри, с 
умения и възможност за работа със съвременни програмни компютърни продукти. 

Силно  негативно  отражение  върху  общинската  икономика  дават  резултатите  в 
селскостопанското  производство  –  единственият  отрасъл  с  отрицателен  доход  след 
окончателната реализация на продукцията.

Все още дейността “селски туризъм” е само понятие, без конкретни виждания и 
още по-конкретни действия от страна на фирми и граждани.

Слабо  се  ползва  р.Дунав  като  източник  на  енергия  и  вода,  като  транспортен 
коридор,  място за почивка и атракция.  Не се  ползва възможността  за  строителство в 
красивата  местност  “Камъка”  край  Ново  село,  крайречието  на  селата  Ново  село, 
Флорентин и Ясен.

SWOT анализ на състоянието на местната икономика

Силни страни Слаби страни
1.Близост до границите на страната и 
възможността за лесни контакти по 
погранично сътрудничество с Румъния и 
Сърбия. Позабравен опит от миналото при 
търговия с държави от цялото поречие на 
р.Дунав.

2.Възможност р.Дунав да се ползва като 
евтин транспортен коридор.

3.Изобилие от вода – както на р.Дунав, така 
и подпочвена.

4.Наличие на природни дадености, които 
могат да се ползват за развиване на туризъм 
– местността “Камъка”, крайречието на 
селата Ново село, Флорентин и Ясен. 
 
5.Съществуващи  традиции и опит в 
производството на грозде, вино и спиртни 

1.Неочаквано бърза смяна на външните 
пазари – от реализация преди всичко за 
СССР, към реализация на западните пазари. 
Трудно преориентиране на икономическите 
субекти от общината.
а) непознаване на новите пазари като 
предпочитания, дадености и възможности; 
б) липса на контакти с чужди фирми и 
партньори;
в) мощна и често нелоялна конкуренция от 
чуждестранни фирми; 
г) няма стратегия за реклама и приучване на 
новите пазари към нашите производи;

2. Физически осезаемо намаляване и 
остаряване на населението в общината. 
Голяма миграция на млади хора към 
столицата и в чужбина.

3. Липса на оборотни средства във фирмите.
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напитки.
а) Наличие на изградена материална база за 
тази цел;
б) Сравнително добро технологично 
оборудване;
в) Наследени научни достижения в областта 
на лозарството и винарството;
г) Развита суровинна база – създадени 
големи масиви от лозя;
д) Наличие на готов кадрови потенциал за 
такова производство;
е) Нови, свежи идеи за съчетаване на 
производство с туризъм;

6.Съществуващи  традиции и опит в 
шивашкото производство.
а) Наличие на неоползотворен сградов 
фонд, в който са действали предприятия от 
този бранш;
б) Безработни кадри, работили в шивашкото 
производство;

7.Опит от недалечното минало по 
изкупуване и предаване на билки, събрани в 
района.

8.Изградена мрежа на кабелна телевизия, 
която може да се ползва за ИНТЕРНЕТ 
доставка. 

ВЪЗМОЖНОСТИ:

- подобряване състоянието и разширяване 
на съществуващата инфраструктура – 
пътища, телефони, ИНТЕРНЕТ връзки, 
водоснабдителни и канализационни 
системи;

- по-висока степен на преработка на 
суровините от селското стопанство;

- търсене на завършен цикъл на 
производство:зърно, фураж, месо и 
месни продукти или мляко и в млечни 
продукти;

- по-ефективно използване на водните 
ресурси на р.Дунав и възстановяване на 
хидромелиоративните съоръжения;

- комерсиализация на домашното 

а) Трудности при кредитирането. 
б) Нестабилност на финансовите 
институти.Страх у икономическите субекти 
от нови  банкови фалити;

4. Ниска рентабилност на фирмите от 
преработващата промишленост.
а) Невъзможност да се заделят средства за 
обучение на кадри, за научна дейност и 
технологично преоборудване;
б) Ниски работни заплати на работниците и 
служителите във фирмите; 
в) липса или слабо присъствие в частните 
фирми на държавните контролни органи, 
при съблюдаване законовите изисквания  

5. Лоша и скъпа телефонна ИНТЕРНЕТ 
връзка. Липса на оптична линия до центъра 
и селата от общината.

6. Ниска инвестиционна активност и липса 
на местни  инициативи за привличане на 
капитали както от вън, така и от други 
места в страната ни.

7. Не се ползва р.Дунав като транспортен 
коридор.

ЗАПЛАХИ:

- финансова необезпеченост на 
инвестиционните общински проекти;

- отказ за партньорство с общината за 
реализиране на програмите поради 
субективно отношение на частни 
физически и юридически лица;

- социално напрежение поради високата 
безработица;

- Риск от ограбване на произведената 
продукция, висок процент на кражби в 
селата от общината;
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стопанство.Създаване на общински 
пазар за произведени в района стоки от 
семействата;

- опит да се възстановят някои от 
пазарите в Русия, 

- екопроекти;
- разнообразни форми на туризъм, 

съчетаване на промишлено 
производство с туризъм;

- развиване на ловен и риболовен 
туризъм;

4.3. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Бюджетът на общината за 2004 година е в размер на 1299481 лв. Собствените 
приходи са 140429 лв. и представляват едва 10.81% от общия му размер /Таблица 2/.

Таблица 2
Бюджет 2004 година

Наименование Размер в лв. В % от общия р-р
Собствени приходи 140 429 10.81
Субсидия от Републиканския бюджет 635 259 48.89
в т.ч.:  - обща 512 524 39.44
             - обща изравнителна субсидия 68 935 5.30
             - целева за капиталови разходи 53 800 4.15
Трансфер от преотст. Данък по ЗОДФЛ 103 580 7.97
Други трансфери 197 009 15.16
Преходен остатък 20 401 1.57
Друго финансиране 202 803 15.60
Всичко: 1 299 481 100

Забележка: В “Друго финансиране” е посочена сумата 202 803 лв., получени от 
ПУДООС за изграждане на обект “Канализация за дъждовна вода” с. Винарово.

Собствените  приходи  през  2004  година  са  изпълнени  на  97.01%  спрямо 
планираните – по видове приходи, както следва /Таблица 3/.

Таблица 3
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Изпълнение на собствените приходи 2004 година

Наименование Уточнен план
/лв./

Изпълнение
/лв./

%

  Данъчни приходи 24 310 24 145 99.32
  - Имуществени данъци 24 310 24 145 99.32
  Неданъчни приходи 329 490 319 087 96.84
  - Приходи и доходи от собственост 11 000 10 930 99.36
  - Общински такси 77 440 77 116 99.58
  - Глоби и адм. наказания 1 650 1606 97.33
  - Приходи от продажба на общ. 
Имущество

10 300 503 4.88

  - Други неданъчни приходи 229 100 229 004 99.96
  Всичко приходи 353 800 343 232 97.01

Забележка:  В  “Други  неданъчни  приходи”  са  получени  202  803  лв.  от 
ПУДООС.

От изпълнените 140 429 лв. собствени приходи 17.19% са данъчни, 82.81% са 
неданъчни.

През  2004  година  Общинският  бюджет  е  финансирал  разходи  в  размер  на 
1235445 лв. по функции, както следва /Таблица 4/.

Таблица 4

Бюджет 2004 година – разходи по функции   /лева/

Функции Разходи 2004 г. % от общия бюджет
Общи държавни служби 256 547 20.77
Образование 393 400 31.84
Здравеопазване 3 174 0.26
Соц. осиг. подп. и грижи 261 465 21.16
ЖСБКСООС 257 531 20.85
Култура 25 352 2.05
Други 37 976 3.07
Всичко разходи 1 235 445 100

Най-голям е делът на функция “Образование”, следва “Социално подпомагане 
и грижи” и “Жилищно строителство и БКС”.

Според  икономическата  си  същност  разходите  най-общо  се  разделят  на 
текущи  и  инвестиционни.  Текущите  разходи  са  заплати,  осигуровки,  материали,  ел. 
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енергия, външни услуги и др. Делът на текущите разходи от общия бюджет е в размер на 
978 842 лв., което представлява 79.23%.

Общината приключва бюджетната 2004 година без неразплатени разходи. 
Проследяването  на  собствените  приходи  в  общия  размер  на  бюджета  на 

общината  през  последните  четири  години  показва  влошаване  на  структурата  му  – 
увеличава се делът на държавните трансфери за сметка на местните приходи. За периода 
2000 – 2004 година се промени нормативната база по отчитане на собствените приходи и 
от  справката  не  може да се анализира точното състояние на  приходите.  В общ план 
собствените  приходи  се  запазват  като  суми  през  отчетния  период,  като  се  отчетат 
промените /Таблица 5/.

Таблица 5

Общински бюджет

Бюджет 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Собствени приходи 120 987 146 155 107 560 140 429
Субсидия 768 662 1 132 397 576 898 635 259
Транф.  преотст. данък 123 071 103 580
Други трансфери 111 903 147 550 243 769 197 009
Преходен остатък 2 645 3 374 13 704 20 401
Друго финансиране 59 767 202 803
Всичко: 1 004 197 1 429 484 1 124 769 1 299 481

                        

2001г.-
12,04%

2002г.-
10,22%

2003г.-
9,56%

2004г.-
10,81%

                                     Фиг. 1  Собствени приходи в проценти.

5. ТУРИЗЪМ

5.1 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Туризмът  е  приоритетен  отрасъл  на  българската  икономика  със  сериозен 
потенциал  за  развитие.  През  последните  години  значението  му  в  социално  – 
икономическото развитие на страната и делът му в БВП непрекъснато нараства. Както в 
много райони в България и в Община Ново село туризмът е сред приоритетните сфери 
на развитие. Територията на Община Ново село разполага с достатъчно потенциал, въз 
основа, на който успешно да се предлага и разширява предлагането на определен вид 
туризъм на национално и международно ниво. Това се определя от разнообразието на 
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туристическите  ресурси,  даващи  възможност  за  практикуването  на  различни  видове 
туризъм. 

Една  от  основните  предпоставки  за  развитието  на  туризма  е  географското 
местоположение на общината. Общината отстои на 15 км от границата със съседна 
Сърбия,  а  с  Република  Румъния  граничи  посредством  р.  Дунав.  Това  географско 
местоположение е предпоставка за развитието на международния туризъм в района. 

Благоприятен  фактор  за  развитието  на  туризма  в  района  е  факта,  че  три  от 
населените места на общината са разположени непосредствено на брега на р. Дунав, 
което е и предпоставка за развитието на водния туризъм.

Като  цяло  освен  с  благоприятно  географско  положение  Община  Ново  село 
разполага и с  редица други  предпоставки за  развитието на туризма:  забележителни 
природни дадености, исторически и културни паметници, екологично чисти райони и 
сравнително  добра  транспортна  инфраструктура.  Разнообразието  от  туристически 
ресурси,  дава  възможност  на  територията  на  общината  да  се  практикуват  различни 
форми на алтернативен туризъм: воден туризъм, еко туризъм, селски и не на последно 
място културно -познавателен туризъм.

РАЗВИТИЕ НА ЕКО, СЕЛСКИ, ВОДЕН И КУЛТУРНО – ПОЗНАВАТЕЛЕН 
ТУРИЗЪМ

5.2 ЕКО ТУРИЗЪМ.

Един от факторите, благоприятстващи развитието на еко туризма на територията 
на  общината  е  чистата  околна  среда.  Липсата  на  каквато  и  да  е  промишленост  на 
територията на петте села на общината е предпоставка за чистотата на въздуха, почвата и 
водата. Съхранената природна среда, автентичната атмосфера и чистотата на въздуха са 
част  от  факторите,  които  привличат  туристите  в  община  Ново  село.  Общинската 
администрация работи целенасочено за доразвиването на еко-туризма в района. С тази 
цел е изработен проект за изграждане на “Алея на Здравето”, “Кът за отдих”, “Проект за 
естетизиране и обособяване на еко зона на територията на централния плаж” в село Ново 
село.  С  реализацията  на   проекта  се  цели  да  се  привлекат  повече  туристи  и 
същевременно да се създаде удобство и за местното население. Разходката из алеята, 
съчетана с  чистия въздух,  с  вълшебната  природа,  и  с  красотата  на  крайбрежието  на 
р.Дунав са една незабравима атракция за туристите – гости на нашата общината. Освен 
за развлечение, разходка и пикник “Алеята на Здравето” може да се ползва от туристите 
и за спорт (крос, колоездене, спортно ходене).

Подготвени  са  и  други  приятни  изненади  за  туристите.  Една  от  тях  е  и 
модернизирането на плажната ивица на река Дунав в участък “Централен плаж”при с. 
Ново  село.  Поставянето  на  водна  пързалка,  както  и  на   различни  видове  плажни 
съоръжения, ще доставят радост както на възрастните, така и на малките гостенчета на 
общината.  За  оформянето  на  плажната  ивица  като  зона  за  отдих  и  развлечение  е 
планирано да се кандидатства към програма ФАР, МОСВ, както и към други донорски 
организации.

Наред  с  изработването  на  проекти  и  създаването  на  различни  туристически 
атракции, общината и с други дейности се стреми да привлече повече туристи. Едни от 
тези  дейности  са:  озеленяването  на  площите,  грижата  за  чистотата  в  района, 
адаптирането на природните обекти за туристически посещения.

5.3 СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
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Съчетанието  от  природни  дадености  и  културно  –  исторически 
забележителности,  както  и  липсата  на  загрозяващите  белези  на  урбанизацията  са 
предпоставки за развитието на селския туризъм в района. 

Селският  туризъм  издига  в  приоритетно  положение  природата,  както  и 
традициите и интересите на местните общности.

Интерес за туристите, разбира се, в зависимост от целта на туризма може да 
представлява  и  богатството,  и  разнообразието  на  растителния  и  животинския  свят  в 
района.

Атракция за туристите и гостите на общината е посещението на живописните 
местности  “Камъка”.  Общината  планира  в  бъдеще  да  ремонтира  намиращата  се  там 
сграда,  идеята  е  тя  да  се  превърне  в  модерна  туристическа  база.  За  целта  ще 
кандидатстваме с проекти пред програма ФАР, МОСВ, Японско посолство и други пред-
присъединителни фондове и програми.

Освен с красотата на местната природа, туристите могат да се запознаят и с 
развитието на приоритетните отрасли в общината - лозарството и винопроизводството. 
Новоселският район е известен със своето невероятно по вкусовите си качества вино, 
така че приятната разходка сред природата би могла да се съчетае с дегустацията на вино 
от местната изба. За тези,  за които производството на вино представлява интерес би 
могло да се организира посещение на новоселската изба и запознаване с технологията на 
винопроизводството, както и разходка из местните лозови еко – масиви .

Освен да се насладят на плажната ивица и на красотата на втората по дължина 
река в Европа(2 857 км.), слизайки към нея туристите могат да видят и пристанището. 
Интерес  за  тях  би представлявала  и  най-стара  станция  за  измерване  и  проучване  на 
нивото  на  р.  Дунав,  която  е  първа  след  сръбско  -българската  граница   и  най-стара 
станция за измерване и проучване на нивото на р. Дунав.

Наред  с  изброените  до  тук  туристически  атракции  в  бъдеще  в  общината  се 
предвижда  възможност  за  създаването  на  конна  база,  което  би  било  още  едно 
предизвикателство за туристите – източник на финансиране са  частни инвеститори и 
европейски фондове и програми. 

Община  Ново  село  планира  за  почитателите  на  лова  да  създаде  и  дивечово 
стопанство за фазани и пъдпъдъци в местността “Камъка”. Преди години в тази местност 
е имало такова стопанство, но по финансови причини то е затворено. Сега общината има 
идеята да го възстанови. Създаването на едно такова стопанство ще бъде предпоставка и 
за развитието на ловен туризъм в района, за целта планираме да кандидатстваме към 
различни европейски фондове и програми.

5.4 ВОДЕН ТУРИЗЪМ
    

 Разположението на три от селата от община Ново село непосредствено на брега 
на р. Дунав е предпоставка за развитието на водния туризъм в района. Фактът, че реката 
ни  свързва  с  Република  Румъния,  благоприятства  и  за  развитието  на  международния 
туризъм.

Освен за къпане плажовете на Ново село, Ясен и Флорентин могат да служат и за 
разходка и състезания с лодки. Наред със състезанията с лодки през летния сезон като 
атракция за туристите могат да се организират и състезания по спортен риболов.

След  умората  от  състезанията  гостите  на  общината  могат  да  се  насладят  на 
дегустацията на черен хайвер и новоселска гъмза в крайбрежното заведение “Чайка”.

Тези , от туристите, за които представлява интерес могат да посетят и развъдника 
за есетрови риби в с. Ново село.
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В  перспектива  общината  подготвя  и  друга  приятна  изненада  на  туристите 
-отпътуване с бързоходен катер до гр.Видин. За реализацията на проекта ще се търсят 
средства от частни и чужди инвеститори , както и от различни европейски програми .

5.5. КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ. 
 

Много важен факт , подпомагащ развитието на туризма е и богатата на културни 
и  исторически ценности история на общината .  Тук са запазени редица паметници на 
културата,  носещи  в  себе  си  историята  на  времето  .  Наличието  им  е  една  от 
предпоставките за развитието на културно – познавателния туризъм на територията на 
общината .

Един  от  културно  –  историческите  паметници,  който  би  бил  интересен 
туристически  обект  за  гостите  на  общината  е  местния   музей  с  етнографска  сбирка 
създадена от подарени от селяните предмети, дрехи и снимки от покъщнината, както и 
сечива от занаяти, които са упражнявали в миналото.

Освен музея, в с. Ново село, туристите могат да видят и читалището – паметник 
на  културата  от  местно  значение  в  Ново  село,  построено  през  1930  г.  с  помощта  на 
дарение от видния новоселянин арх. Илия Попов. 

Друга забележителност, също паметник на културата с местно значение, която би 
представлявала  интерес  е  черквата  “Св.  Николай”-,  както  и  черквата  “Успение 
Богородично”, намираща се в долната махала на с.  Ново село.  

   Сред културните  забележителности  в  Ново село  е  и  часовниковата  кула  в 
центъра на селото до черквата “Св. Николай”, построена с дарени средства от новоселяни 
по проект на съгражданина им арх. Илия Попов.

   Друга интересна туристическа атракция са и паметниците на загиналите във 
въстанието през 1876 г. новоселяни и падналите във войните жители от населените места 
в общината. Освен в с. Ново село”Войнишки паметници” издигнати в памет на загиналите 
воини през Балканската война има и в селата Винарово, Неговановци и Ясен. 

Наличието  на  това  богато  българско  наследство  без  съмнение  предизвиква 
интерес  както в  българските,  така  и  в  чуждестранните  туристи,  което  и  допринася  за 
развитието на алтернативния културно – познавателен туризъм в региона.

За привличането на повече туристи общината се стреми чрез различни културни 
прояви да популяризира местните забележителности.

Като възможност  за  привличането на  чуждестранни туристи е  и  традиционно 
организирания в Ново село летен пленер на художници от крайдунавските страни. Друга 
такава възможност са и посещенията на общината от ежегодно акостиращите участници в 
международната Дунавска регата ТИД. За да се запознаят гостите на общината с местните 
обичаи и традиции по време на пленера и на регатата, се подготвя специална  фолклорна 
програма, състояща се от песни и танци на камерни състави от петте села, включени в 
Община Ново село.

Интерес за туристите и възможност за популяризирането на местните приоритети 
и забележителности е и ежегодното честване на празника на лозаря в община Ново село, 
отбелязван на 14 февруари, който е и празник на общината.

5.6 ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТУРИЗМА.

Развитието на транспортната  инфраструктура е необходим елемент за развитието 
на туризма и е  една от  приоритетните  цели на  общината.  От съществено значение за 
туризма е достъпността до туристическите обекти, както и осигуряването на комфорт на 
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туристите  по  време  на  тяхното  пътуване.  Затова  общината  работи  упорито  за 
реконструкцията  и  рехабилитацията  на  местната  третокласна  и  четвъртокласна 
републиканска пътна мрежа. Има изготвен работен проект за път Ново село – Гъмзово. 
Изграждането му ще улесни движението на туристите от Видин и от ГКПП Брегово към 
Ново село

Друг  приоритет  на  общината,  който  спомага  за  развитието  на  туризма  е 
наличието  на  воден  ресурс.  Това  дава  възможност  за  развитието  на  воден  транспорт, 
който би улеснил пътуването на туристите. По тази идея общината все още работи.

За  да  улесни придвижването на  туристите  към природните  забележителности, 
Общината  е  подготвила  проект  за   реконструкция  на  подстъпите  към  местността 
“Камъка”, както и на подстъпите към брега на река Дунав в населените места. Целта е да 
се  облекчи  придвижването  на  туристите  като  им  се  осигури  пътно  трасе,  даващо 
възможност за пътуване с луксозни автобуси и леки коли до забележителностите.

5.7. РЕКЛАМА.

Безспорно добрият маркетинг и реклама са важна предпоставка за привличането 
на  туристи.  Затова  и  рекламата  на  местните  туристически  ресурси  е  важен  етап  от 
туристическата  стратегия  на  Община  Ново  село.  Чрез  различни  рекламни  дейности, 
Общината се стреми да привлече повече туристи и да предизвика по – голям интерес  в 
тях.  За  целта  общината  разработва  и  издава  специални  рекламно  –  информационни 
материали  (брошури)  на  Общината,  както  и  съдейства  на  Агенцията  по  туризма  за 
разработването  на  пътеводители,  в  които  са  включени  и  местните  забележителности. 
Важна роля в маркетинговата стратегия на общината се отделя и на  медиите , чрез които 
ще се популяризират местните туристически дестинации.

Предприети стъпки за развитието на туристическия отрасъл в Община Ново село:
- Учреден е Консултативен съвет по туризма
- Разработени са проекти в областта на туризма
- Разработена е стратегия за развитието на туризма
- Планирани са трансгранични проекти със Сърбия и Румъния в областта на 

туризма
- Работи се по изграждането на модерна инфраструктура в района, отговаряща 

на съвременните европейски стандарти.
- Реклама в Интернет – създаване на страница в Интернет за Ново село с оглед 

привличане на чужди инвестиции и туристи.

SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА

Силни страни Слаби страни
- Уникална природа
- Възлово за района географско 

положение
- Наличие на проектна готовност за 

реализация на обекти в туризма
- Екологично чист район
- Наличие на воден ресурс

- неразработен потенциал за развитие 
на туристическия сектор

- недостатъчен маркетинг
- недостатъчно вътрешни и външни 

инвестиции
- лоша транспортна инфраструктура
- недостатъчно използване на 

водното богатство
- липса на бази за отдих на 

територията на общината
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Възможности Заплахи
- развитие на еко, риболовен, воден и 

селски туризъм
- създаване на условия за 

приоритетно развитие на туризма
- разработване на туристическа 

маркетингова стратегия
- доразвиване на туристическата 

инфраструктура
- изграждане на система за 

подпомагане на малкия и средния 
бизнес

- създаване на бази за отдих
- разработване и прилагане на 

система за привличане на 
инвестиции

- използване на пред 
-присъединителните фондове и 
програми на ЕС

- силна външна конкуренция от други 
региони

- големи вътрешнорегионални 
икономически различия между 
общините 

- незначителни инвестиции от чужди 
фондове и инвеститори

- липса на достатъчно финансови 
средства

6. ИНОВАЦИИ НА ОБЩИНА  НОВО  СЕЛО В ОБЛАСТТА НА 
ИКОНОМИКАТА.

В  този  раздел  се  цели  да  се  систематизират,  обвържат  взаимно  и  подредят 
иновационните дейности насочени към постигането на устойчиво развитие на общината 
през  периода  2005  –  2015  година.  За  реализирането  на  това  устойчиво  развитие  са 
планирани следните дейности:

Осигуряване  на  най-добри  условия  за  развитие  на  предприемачеството  с  цел 
повишаване стандарта /доходите и заетостта/ и качеството на живот на хората. За тази цел 
е необходимо ефективно използване на материалните и финансовите ресурси на общината 
от една страна, а от друга разширяване на съвместните инициативи с други стопански и 
социални субекти. Необходимо е осъществяване на политика на отвореност към Европа и 
света и развитие на трансгранично сътрудничество. За целта е планирано разработването 
на трансгранични проекти по програма ФАР - ТГС със Сърбия и Румъния с цел създаване 
на  условия  за  развитие  на  трайно  търговско  –  икономическо  и  научно  –  техническо 
сътрудничество. Освен това е планирано и изграждането на партньорство в областта на 
туризма, културата, околната среда и др.

Друга  важна  иновативна  практика,  която  трябва  да  се  въведе  е   активното 
привличане  на  обществеността  във  формирането  и  осъществяването  на  социално  – 
икономическата политика на общината. Необходимо е общината, обществеността, частния 
сектор и НПО да работят заедно за просперитета на общината, за превръщането й в чисто, 
приветливо и уютно място за живеене, отговарящо на стандартите на Европейския съюз.

В  областта  на  производството  стратегическата  цел  на  общината  е  техническо 
обновление на съществуващите фирми и предприятия,  привличане на местни и чужди 
инвестиции  и  развитие  на  разнообразни  форми  на  съвместна  дейност,  което  да  даде 
резултат при увеличаване на жизнения стандарт на населението.
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За тази цел общината планира осигуряване на преференции за стратегическите 
инвеститори  /освобождаване  от  данък  печалба/,  както  и  непосредствено  участие  на 
общината  в  инвестиционния процес  с  материален и  финансов  ресурс т.е  създаване на 
публично – частно партньорство.

Друга  иновативна  практика,  в  която  общината  планира  да  вземе  участие  е 
„Програмата за техническо побратимяване на български и американски общини”, както и 
участие в съществуващи, както и в нови форми на различно сътрудничество по различни 
европейски програми.

Целта  от  прилагането  на  тези  иновативни  практики  е  създаването  на 
благоприятна бизнес среда, която да спомага за реализацията на инвестиционни проекти 
на български и чуждестранни фирми. С тази цел е планирано и разработване на програма 
за привличане и защита на инвестициите в  областта на малкия и средния бизнес като 
идеята  е  той  да  се  превърне  в  основа  за  икономически просперитет  на  общината.  От 
съществено  значение  в  тази  област  е  общината  да  съдейства  с  терени  за  развитие, 
ефективно  отдаване  под  наем  на  общинска  собственост  и  стимулиране  на 
информационното  осигуряване  на  производителите.  В  областта  на  публично  частните 
партньорство  е  планирано  и  съвместно  участие  с  проекти  за  изграждане  на  нови 
стопански дейности, както и за предоставянето на нов вид услуги чрез кандидатстване по 
различни програми към МТСП, МРРБ, Министерството на икономиката и към различни 
европейски фондове и програми. 

Друга важна цел от иновационната стратегия е подобряване на междуобщинското 
сътрудничество,  както с  общини от същия планови регион, така и с общини от други 
региони и от съседни държави. В  резултат  на  тези  партньорства  ще  се  осъществи 
взаимен обмен на информация, „ноу-хау”технологии, както и на иновационни практики.

Важен фактор в икономическото развитие на общината е и рекламата. За целта е 
планирано създаване и активиране на интернет сайт на общината, както и на рекламно 
CD.  

В  сферата  на  услугите  е  планирано  усъвършенстване  на  съществуващите  и 
разработване  на  нови  механизми  за  подобряване  на  административните  услуги, 
реализирани на територията на общината. В тази връзка е планирано и превръщането на 
общината в електронна община с предлагане на електронни услуги, както и създаване на 
център за обслужване на едно гише. С цел запознаване на  местната администрация с 
всички  нови  практики,  методи  и  технологии,  както  и  за  да  може  да  отговаря  на 
съвременните  изисквания на ЕС са планирани и обучения към ФРМС, ИПАЕИ и към 
други организации. 

В сферата на селското стопанство идеята е да се наблегне на производството на 
екологично чисти продукти. Планирано е да се засадят нови еко лозови масиви и да се 
изгради пипиниерна чрез кандидатстване по програма САПАРД и  МОСВ. Наред с това е 
планирано и засаждане и отглеждане на алтернативни култури, развиване на биологично 
земеделие,  както  и  създаване  на  дивечовъдна  станция  за  фазани  и  пъдпъдъци, 
финансиране  ще  се  търси  от  европейски  програми.  Целта  е  да  се  внедрят  нови 
екологосъобразни технологии, които да  щадят природните ресурси. 

В сферата на енергийната инфраструктура също са планирани иновации. 
Използване  на  алтернативни  източници  на  енергия,  както  и  въвеждането  на 

енергийно ефективни мерки в общинските, училищните сгради, както и в бита.

7. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

7.1. СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА И СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРИТЕ.
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         Релефът на Община Ново село,област Видин е равнинен със надморска височина – 
Ново село – 45 метра.Общата територия на общината е 109 208 декара, от които общ 
поземлен фонд – 86 622 декара или 79  %,а горския фонд е 2064 декара или 1,88 %.
         Климатът е умерено-континентален , характеризиращ се  най-общо с горещо лято 
със засушавания,прохладна и ранно настъпваща пролет.Зимният период е с минимални 
валежи и незадържаща се дълго снежна покривка – средна продължителност 48 дни . 
Характерни  са  пролетните  мразове  .  Тези  климатични  условия  са  подходящи  за 
отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури . За 
това способстват и разнообразните типове почви , представени основно от различните 
видове  черноземи  .  Релефът  и  климатът  са  особено  подходящи  за  орехоплодни 
насаждения и културни сортове шипка , като засаждането им може да се ползва и като 
противоерозионна мярка.
         Годишното количество на валежите е под средното за страната . За отглеждането на 
определени селскостопански култури на големи площи се налага напояване.
         Месечните валежи за 2004 година се разпределят по месеци и средно на ден както 
следва:

Ме
сец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Л/м
2

85.3 38.8 37.9 42.2 47.2 126.
5

12.2 51.8 47.4 36.5 68.3 18.7

На 
ден

2.75 1.38 1.22 1.40 1.52 4.21 0.39 1.67 1.58 1.17 2.27 0.60

         Различната  гъстота  на  речната  мрежа  ,  характерът  на  почвата  ,  както  и  не 
рационалното използване на пасища и наличните гори обуславят появата и наличността 
на  слаби  и  средно  развити  ерозионни  процеси.На  територията  на  общината  няма 
изградени язовири.
         Община  Ново  село,област  Видин  има  вековни  традиции  в  селското 
стопанство.Местният ни винен сорт “Гъмза” ни е прославил по целия свят.В миналото 
бяха създадени масиви с трайни насаждения – лозя и овощни градини.Има изграден цех 
за преработка на грозде и бутилиране на вино с пазари на световно ниво. В настоящия 
момент  селскостопанското  производство  се  осъществява  от  18 
фирми,кооперации,сдружения  и  около  54  частни  земеделски  стопани,в  които  заетите 
лица  са  15% от  общия  брой  население  в  трудова  възраст.Общият  поземлен  фонд  на 
общината възлиза на 86 622 декара,което представлява 79% от площта на общината.Този 
процент  е  добро  условие  за  развитие  на  земеделие:  както  растениевъдство  така  и 
животновъдство.За отглеждане на животни на територията на общината има 5402 декара 
мери и пасища.Обработваемата земя е 32991 декара,мери и пасища са 5204 декара и лозя 
12194 декара.Не обработваемата земя е 36033 декара.Причините за наличието на тези 
пустеещи земи са:

- наличие  на  раздробени  имоти,като  резултат  от  процеса  на  възстановяване 
собствеността на земята;

- липса на мотивация за обработка на земята от собствениците им;
- обезлюдяване на населените места предимно от притежатели на земеделски имоти.

         Това е характерно за всички населени места в общината.
         За стопанската 2004 – 2005 година по структура на културите преобладаващ е делът 
на  пшеницата  –  11526  декара,на  слънчогледа  –  10780  декара,ечемика  –  1688 
декара,царевица – 4250 декара.За търговски цели се сеят в района пшеница и слънчоглед 
, а останалите за фураж в собствените животновъдни стопанства.
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         В кооперациите,сдруженията и фирмите животновъдството до настоящия момент 
не е приоритетно.В личните стопанства се отглеждат 74 крави,51 телета,720 овце,1072 
сине,1532 кози и 15863 птици съсредоточени изцяло в частни фермери.
         Известно раздвижване се забелязва в лозаро-винарския сектор където се проявява 
интерес за закупуване на лозя и подновяване на насажденията.
         Зеленчуци се отглеждат предимно в личните стопанства,само за  задоволяване на 
семейни нужди.
         Добивите както в кооперациите така и в личните стопанства са под средните за 
страната.Основна причина за това е ниска агротехническа култура у производителите и 
не извършване на необходимите агрохимически и растително-защитни мероприятия.
         Пчеларството е слабо развито.На територията на цялата община има регистрирани 
142 пчелина,основно на лични стопани.За региона не е характерна търговията с пчелен 
мед.
         Горският фонд в общината е 2065 декара.Преобладават акациевите гори,защото 
територията на общината попада в техния естествен ареал на разпространение.
         Кои са основните проблеми на кооперации,сдружения,земеделски производители 
при:    
         1. Производството на зърнени и технически маслодайни култури:

- неизползване на качествени и сертифицирани семена;
- неприлагане на агротехническите мероприятия по отглеждане на културите;
- липса на финансови средства за  извършване на агротехническите мероприятия;
- липса на навици от страна на регистрираните земеделски стопани , кооперации и 

сдружения да провеждат консултации с агрономи и други специалисти по въпроси 
свързани с технологията по отглеждане на културите;

- остаряла  и  амортизирана  техника  ,  която  неминуемо  води  до  некачествени 
почвообработки,големи загуби при прибирането и повишаване себестойността на 
продукцията.

         2.Отглеждане и създаване на трайни насаждения:
- висока стойност на един новосъздаден  декар;
- бавна възвращаемост на вложените средства;
- невъзможност за прилагане  на всички  агротехнически мероприятия;
- амортизация на съществуващите насаждения;
- липса на координирани действия между производители и преработватели;
- отсъствие на навици за консултации с агро специалисти;
- труден достъп до кредити.

АНАЛИЗ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Силни страни Слаби страни
-  Подходящи  почвено  климатични 
условия
-  Наличие  на  традиции  и  опит  на 
населението
- Добри специалисти

- Липса  на  свободни  парични 
средства

- Непознаване програма „САПАРД” 
и ДФ”Земеделие”

- Неправилна  регистрация  на 
земеделски производители

- Лошо качество на продукцията

Възможности Заплахи
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- Развитие на екологично земеделие
- Внедряване на нови сортове
- Изграждане  на  преработвателни 

предприятия
- Обновяване  на  селско-стопанска 

техника

- Обезлюдяване на селски райони
- Липса на комасация

8. СОЦИАЛНА СФЕРА.

8.1 БЕЗРАБОТИЦА  

През последните години се наблюдава устойчиво неравномерно разпределение на 
безработицата по социално-демографски групи. Като трайно засегнати от безработицата 
са оформени групите на:

 младите хора,
 на лицата с основно и по-ниско образование,
 ромите,
 лицата с намалена трудоспособност, а в отделни периоди от време - жените и 

лицата над 50 години.
 Уязвимостта има многоаспектен характер и се проявява, както по отношение на 

по-висок риск за  загубване на работното място,  така  и  в  по-нисък шанс за  повторно 
осигуряване на заетост и следователно в по-голяма вероятност за попадане в “капана” на 
дългосрочната безработица и отпадането от работната сила поради обезкураженост.

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА ЗА ОБЩИНА НОВО СЕЛО

Една от основните причини за високото равнище на безработица в Община Ново 
село  е  липсата  на  каквато  и  да  е  функционираща  икономика  както  и   факта,  че 
професионалната  квалификация  на  безработните  лица  не  отговаря  на  пазарните 
изисквания.  Ниско  е  равнището  на  професионалната  квалификация  на  групата  на 
продължително безработните лица. Сериозен проблем е деквалифицирането на трайно 
безработните, особено при високите възрастови групи диференцирани по професионален 
признак близо 120 души от всички безработни са без специалност, а по образование най 
– висок дял имат тези с основно образование 280 души. Тези хора се задържат дълго 
време на трудовия пазар като безработни т.е повече от 1г. и над 2 г. в Община Ново село 
те са 212 души.

Към момента Община Ново село е със средно равнище на безработица. По данни 
на “Бюро по труда “ равнището на безработица в общината към  настоящия момент е 
26,02 %, от общия брой регистрирани безработни.

Засегнати от безработицата са младите хора на възраст до 29 години, като техният 
брой през 2005 година достига до 96 души. Причините за тази висока безработица са 
липсата  на  опит,  квалификация  и  на  трудов  стаж  по  дадена  професия  ,  както  и 
невъзможността да намерят реализация в икономиката на общината.

Регистрираните  безработни  жени  са  150.   Най  -  голям  относителен  дял  имат 
жените  на  възраст  между   50  и  54  години.  Това  се  обуславя  от  ограничените 
възможности за работа.
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Наблюдава се трайна тенденция на сравнително висок дял на безработните лица 
на  възраст  над 45  години.През  2005 година  техният  дял  достига  до  36  % от  всички 
регистрирани  безработни.Високата  безработица  сред  по-възрастните  е  вследствие 
нарастването  на  пенсионната  възраст  и  демографските  процеси  на  стареене  на 
населението.Структурата  по  отношение  на  продължителността  на  периода  на 
регистрация разкрива устойчив ръст на продължителната безработица през последните 
години.Според  данни  на  Агенцията  по  заетостта  през  2005  година  дълготрайно 
безработните  са  35  %  от  безработните  лица.Този  продължителен  период  демотивира 
безработните при търсенето и намирането на работа . Равнището на заетост е изчислено, 
като броят на заетите лица 15-64г. се съотнася към населението на възраст 15-64г./в%/ с 
оглед показателите на ЕС.

Ефективността на проектите за овладяване и намаляване на безработицата  в най-
голяма  степен  се  предопределя   и  от  съответствието  на  качественият  състав  на 
безработните – образование, специалност и др. Най-зле поставени на пазара на труда са 
безработните  с  основно  и  по-ниско  образование,  които  са  преобладаваща  част. 
Допълнително утежняващо обстоятелство за тях са възрастта и липса на квалификация.

Запазва се устойчивата тенденция безработните без специалност и квалификация 
те са най-многобройната група сред регистрираните безработни. От общо 356 души с 
основно и по - ниско образование и квалификация са 280 души, със средно образование 
без специалност - 36 души, 40 души са със средно и средно – специално образование.

Съществена причина за по-високата безработица на част от селското население е 
възрастовата структура на заетите лица в селата и по-ниското им образователно равнище. 

9. КУЛТУРА  И  КУЛТУРНО  ИСТОРИЧЕСКО   НАСЛЕДСТВО

Историята на селата от Община Ново село датира от първото хилядолетие преди 
н.е. Земите по поречиието на р.Дунав са населявани от племето мизи, които са покорени 
и включени в пределите на Римската империя. През епохата на Римското владичество 
един  от  най  –  големите  крепостни  гарнизони е  Флоренциана.  По  време  на  турското 
владичество е имало гарнизони на Видинския санджак пр. с Исън - Униалба
с.Флорентин – Филурдин
с.Ново село – Просенъц
През  1876  год.  село  Ново  село  е  център  на  Новоселското  въстание,  което  макар  и 
неуспешно показва, че в този край на България има революционни сили, способни да 
отвоюват своята независимост и свобода.

9.1 КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.

9.1.1. ПАМЕТНИЦИ  НА  КУЛТУРАТА

1. Частично запазени са турската баня и тракийския некропол разкрити 1966 – 70
 г. при с.Флорентин

2. Черквата “Св.Николай” в с.Ново село е призната за паметник на културата. 
 Тя  и  изградена  е  през  1824  г.  и  1864  г.  и  изографисана  от  Светослав  Доспевски. 
Ремонтирана с частични дарения – 2003 г.

3. Сградата на Читалището в с.Ново село също е паметник на културата – 
построена 1930г. с дарение от родолюбиви новоселяни.
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Друга културна забележителност е Часовниковата кула на с.Ново село изградена 
по проект на арх.Илия Попов.

9.1.2. ЧИТАЛИЩА

Читалищното дело има дълбоки корени в историята на селищата в Общината.
Читалището в с.Ново село е учредено 1875 г. и до днес то продължава да бъде 

център за съхраняване и разпространяване на култура и знания.
На територията на Общината функционират 5 читалища:
- с. Ново село – “Земеделец”
- с.Флорентин – “Пробуда”
- с.Ясен – “Изгрев”
- с.Неговановци – “Светлина”
- с.Винарово – “Зора”

които имат активна и многопосочна дейност. Все повече те се налагат като центрове за 
осмисляне  на  свободното  време  и  разпространяване  на  литература.  Художествените 
състави участват в много фестивали: “От Тимок до Миджур”, Националният фестивал в 
Копривщица и фестивала на влашката песен.

Читалищата в с.Ново село и Винарово активно участват с програми и проекти, за 
да  издигнат  на  по  –  високо  ниво  дейността  си  и  да  отговарят  на  съвременните 
изисквания.

С  проект  представен  пред Обединени Холандски  фондации в  читалището в  с. 
Ново село се изгради информационен център.

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

SWOT  АНАЛИЗ:

Силни страни Слаби страни
- наличие  на  читалища  и 

библиотеки  във  всички  села  от 
Общината

- събират  и  съхраняват 
традициите  и  културно 
историческото наследство

- действа  културно  – 
информационен  център  в 
Общинския център

- запазен  е  интересът  на  хората 
към културните прояви

- липса  на  квалифицирани 
ръководители на художествените 
колективи

- недостатъчно  средства  за 
поддръжка  и  модернизация  на 
сградния фонд

- недостатъчно  грижи  за 
поддръжка паметниците

- липса  на  инициативност  от 
страна  на  читалището  за 
осигуряване  на  средства  за 
разширяване културната дейност

Възможности Заплахи
- разширяване  на  културния 

календар
- включване на деца и младежи в 

културния живот
- използване  възможностите  за 

трансграничен обмен на състави 
и колективи

- създаване информационна мрежа 
за библиотечен обмен

- ограничаване  средства  за 
дейността  на  културните 
институти

- нормативно не е уреден въпроса 
за  спонсориране  на  културната 
дейност
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- осигуряване  на  допълнително 
финансиране  на  културните 
дейности  чрез  развиване  на 
публично частни партньорства и 
стопанска дейност

ОБЩИНСКИ  ПЛАН  ЗА  РАЗВИТИЕ  - КУЛТУРА

1. Необходимо е цялостно обновяване на библиотечния фонд – чрез обмен на 
книги  и  периодичен  печат  и  участие с  проект  към Националния  фонд  на  книгата  за 
закупуване на съвременна художествена и детска литература.

2. Изградения културно – информационен център да се доразвие и стане и център 
за ТГ Бюро за туризъм със  Сърбия и Черна гора  – възможност за осъществяване по 
програма ФАР – ТГС

3. Да се изгради система за размяна визити на състави, колективи и културни 
институти  по  мярка  3  на  ТГС  от  Общините   Неготин,  Кладово  и  в  Майнденпек  – 
международен  фестивал.

4. Дооформяне на етнографски музей и създаване на картинна галерия с  картини 
на художници новоселяни и ежегодното й обновяване с картини  от изданията 
на международния пленер  “Дунав арт” като туристически обект.

5. Читалището като НПО да се включи с проекти към програми за работа с деца 
и  младежи  по  възпитаването  им  в  духа  обществена  ангажираност  по 
проблемите  на екологията , усвояване на алтернативни енергийни източници 
и усвояване на занаяти имащи дълбоки корени в миналото на Общината.

- Общината трябва да участва в програми за възстановяване паметниците на 
културата – Часовниковата кула и църквата “Свети Николай” с.Ново село

- Читалищата и другите неправителствени организации да изградят сдружения с 
частния  сектор  и  да  започнат  да  развиват  стопанска  дейност  с  цел   осигуряване  на 
допълнителни средства за съфинансиране при реализиране на проекти и програми от ЕС.

- Към всяко читалище в общината да има художествен ръководител, или един за 
цялата община, който по график ще работи в отделните читалища /евентуално музикална 
школа/. Заплащането да се заложи в бюджета за следващата година.

9.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

Здравният  статус  на  населението  в  Община  Ново  село  се  обуславя  от  редица 
социално – икономически показатели, като ниски доходи, висок процент безработица, 
наличие на голям брой застаряващо население, ниска раждаемост и др.

За  преодоляване  негативните  тенденции  в  здравословното  състояние  на 
населението съществена роля играе провежданата здравна реформа. Честите промени в 
наложената  реформа  в  здравеопазването  са  причини  за  затруднената  ориентация  на 
пациенти и лекари.

Липсва добра координация между доболничната и болнична помощ. Здравното 
обслужване  в  Община  Ново  село  се  извършва  от  4  лекарски  практики  и  3 
стоматологични практики.

Проблем  на  здравната  мрежа  в  Общината  е,  че  лекарските  практики  са 
разпределени в по – големите села, а малките остават без постоянно здравно обслужване. 
Общопрактикуващият лекар ги посещава един или 2 пъти седмично.

Материално  –  техническата  база  на  лекарските  практики  е  добра.  Липсва 
съвременна диагностична и лечебна техника. Проблем е и факта, че спешната помощ в 
Общината се осъществява от ЦСМП 0- гр.Видин.
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SWOT  АНАЛИЗ

Силни страни Слаби страни
-наличие на висок обхват на население 
от общо практикуващи лекари

      -периодично обслужване на 
диспансеризирани лица от квалифицирани 
лица 
      -периодична профилактика на деца и 
включването им в програми и прегледи

  -повишена заболеваемост на населението
   -ниска здравна култура на ромското 
население и трудности при медицинското 
им обслужване
  -амортизирана и морално остаряла 
техника на общо практикуващите лекари
  -транспортни проблеми затрудняват 
медицинското обслужване на малките села, 
в които няма разкрита отделна лекарска 
практика
  -липса на детски ясли в селата

Възможности Заплахи
      -подобряване качеството и бързината на 
медицинското обслужване
      -включване на Общината в мобилни 
мрежи  за  профилактика  и  превенция  на 
обществено значими заболявания
      -разкриване на детски ясли или яслени 
групи

  -влошени  демографски  показатели  на 
населението
  -голям брой здравно не осигурени лица с 
ограничен  достъп  до  медицинско 
обслужване
  -текучество  на  лекари  от  доболничната 
помощ

- НПО   да  се  превърнат  в  Център  за  здравна  култура  и  профилактика  сред 
ромското население  и  съвместно с  МНЗ и Общината  да  решат проблема с 
медицинското обслужване в малките села, в които няма разкрита медицинска 
практика  /транспорт/.  Чрез  включване  на  общината  в  мобилна  мрежа  за 
профилактика и превенция на обществено – значими заболявания.

- За  подобряване  качеството  и  бързината  на  медицинското  обслужване  е 
необходимо  да  се  закупи  оборудване,  специализиран  автомобил  за  спешна 
помощ ,както и създаване  на център за спешна помощ;

- Разкриване на хоспис.
- По отношение текучеството на лекари от доболничната помощ в общината – да 

се обсъди на общинско ниво как, или по-точно какво бихме предложили на лекарите, за 
да  можем  да  ги  задържим  в  центъра,  респективно  обслужваните  села  –  земя,  лозя, 
временно жилище.

9.3. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

В  Община  Ново  село  функционира  Домашен  социален  патронаж  обслужващ 
всички села от общината. Същият се помещава в кухня на ОДЗ Ново село и не отговаря 
на съвременните санитарно хигиенни изисквания.

По  –  голяма  част  от  населението  в  Община  Ново  село  е  в  пенсионна  и 
надпенсионна възраст. Ето защо създаването на ефективна мрежа от социални услуги е 
от голямо значение.

SWOT  АНАЛИЗ
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Силни страни Слаби страни
  -използване  на  НП”ОСПОЗ”  за 
осигуряване на дост.брой социални и лични 
асистенти
  -наличие на ДСП
  -наличие на обучени кадри за извършване 
на социални услуги
  -осигурено финансиране за поддръжка на 
клуб на пенсионера
  -наличие  на  социални  консултанти  във 
всяко село

  -не добра МТБ на ДСП
 -липса на клубове за социална интеграция 
на възрастните  хора  и  хора с  увреждания 
във всички села на общината

Възможности Заплахи
  -наличие на сградов фонд отговарящ на 
изисквания за  обособяване на  съвременна 
кухня за ДСП
  -изграждане клубове на пенсионера
  -наличие на свободен сграден фонд, който 
да се преустрои в “Дом за стари хора”
  -участие на общината и НПО в програми 
за  изграждане  на  ефективни  центрове  за 
социални услуги.
  -Провеждане  на  Общинска  политика  за 
стимулиране  инвестиции  в  социалните 
дейности  изграждане  на  публично  частни 
партньорства  в  сферата  на  социалните 
услуги

  -невъзможност  на  общината  да  осигури 
жилища за всички младежи над 18 години, 
възраст, излизащи от ДОВДЛРГ
  -липса  на  средства  за  изграждане  на 
съвременна кухня може да лиши общината 
от ДСП
  -влошени демографски показатели;

Цялостната  социална  политика  на  Общината  трябва  да  бъде  насочена  към 
приближаването и справедливото разпределяне на социалните услуги сред жителите на 
общината:

- Да се изгради съвременен център на ДСП, който да отговаря на санитарно – 
хигиенните  изисквания  –  има  проектна  готовност  и  се  кандидатства  по  европейски 
програми;

- Да се изгради публично – частно партньорство в сферата на социалните услуги 
и доближаване до  ползвателите;

- Общинската  администрация  съвместно  с  МТСП  и  Неправителствени 
организации да  работят за  създаване на  “Дом за стари хора” в  сградата на 
Поликлиниката;

- Изграждане на клубове на пенсионера  и на инвалида и дневен дом за стари 
хора, които да се превърнат в център за социална интеграция;

- Кандидатстване  от  НПО  за  изграждане,  преустройство  и  осмисляне 
свободното време на пенсионерите и инвалидите;

- Съвместна работа между НПО и Общината за осигуряване домове на всички 
навършили 18 годишна, излизащи от ДОВДЛРГ;

- Участие  в  програми за  ремонт  и  преустройство на  съществуващия  сграден 
фонд и  предоставяне на  младежите,  за  да  осигурим равен  шанс  на  всички 
млади хора;
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- Да разширим мрежата  на социални и  лични асистенти,  за  да  отговорим на 
нарастващите нужди на хората вследствие на демографски проблем.

SWOT  АНАЛИЗ

Силни страни Слаби страни
-наличие  на  информационен  –център, 
културни институти, спортни площадки за 
осмисляне на свободното време

  -недостатъчна  материална  база  в 
съставните села на общината.
  -Липса на финансови средства за развитие 
на младежките дейности
  -Липса  на  младежки  неправителствени 
организации
  -Намалява броя на младите хора, поради 
демографски проблеми в общината

Възможности Заплахи
  -създаване на младежки неправителствени 
организации
  -инициативност  на  младите  хора  за 
кандидатстване  по  предприсъединителни 
фондове  и  програми  за  реализиране  на 
младежки инициативи
  -осъществяване  на  трансгранично 
сътрудничество с младежки организации от 
съседни страни.

  -Съществуваща незаинтересованост сред 
младите хора към организирани форми за 
оползотворяване на свободното време
  -непълноценно  използване  на 
съществуваща материално техническа база
  -несъвършенство на нормативната база за 
осигуряване  финансиране  на  ефективна 
общинска политика за младежки дейности

9.4. ОБРАЗОВАНИЕ.

На територията на Община Ново село има общо 7 учебни заведения:
- средно обощообразователно училище –  в Ново село от 1 до 12 клас
- основни училища –  в селата  Неговановци и Винарово
- ЦДГ – в с.Ново село , в с.Флорентин, с.Неговановци и Винарово
За  последните  2  години  са  обхванати  98  %  от   децата  в  23  паралелки.  През 
учебната 2005-

2006  г.  има  разкрита  една  паралелка  ІХ  клас  с  20  ученика  по  специалността 
“Тенологичен профил”. 

Наличният  сграден  фонд  на  училищата  е  достатъчен   но  не  е  целогодишно 
уплътнен със  съдържание и  различни форми.  Необходимо е  да  се  оптимизира 
използването на сградния фонд ,а материално – техническата база  е недостатъчна 
и  морално  остаряла.  Липсва  централизирано  отопление.  В  училищата  има 
разкрити  компютърни  кабинети  по  информатика,  без  осигурен  достъп  до 
Интернет.
Спортната база на учебните заведения е достатъчна, но е необходимо тя да бъде 

обновена  и  оборудвана  съгласно  новите  нормативни  изисквания  и  съобразена  с 
желанията на младите хора.

SWOT  АНАЛИЗ
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Силни страни Слаби страни
  -добра задоволеност със сграден фонд
  -наличие на изградени спортни площадки 
и физкултурни салони
  -достатъчно  квалифицирани  учители  с 
висше образование
  -добри  връзки  между  институциите  и 
училищата / обучителни семинари – срещи/

  -остаряла материална база /сграден фонд, 
учебни пособия/ - нуждаят се от ремонт и 
осъвременяване
  -недостатъчно преподаватели по чуждо – 
езиково обучение
  -текучество на кадри
  -липса на централизирано отопление
  -недостатъчно уплътняване на наличният 
сграден фонд.
  -Слаба активност за участие в проекти по 
различни донорски програми
  -Липса на яслени групи

Възможности Заплахи
 -разкриване паралелки за пред – училищно 
възпитание
  -разкриване  на  яслена  група  в  ОДЗ  в 
с.Ново село
  -ранно чуждо – езиково обучение
  -разкриване паралелки с  професионално 
образование съобразно нуждите на пазара 
на труда

  -ограничения финансов ресурс е пречка за 
провеждане  на  ефективна  образователна 
политика
  -висок % безработни след завършване на 
образование  води  до  демотивация  сред 
учащите

За преодоляване на слабите страни в учебно възпитателната дейност в Община 
Ново село е необходимо да се предприемат мерки:

- Необходимо е училищното настоятелство да активизират дейността си по 
привличане на средства за подобряване на материално – техническата база

- Необходимо е да се открие яслена група в ОДЗ Ново село, като в бюджета се 
заложат пари за заплати на персонала

- Да се разкрият паралелки за пред – училищно възпитание
- За  осмисляне  свободното  време  на  децата  като  се  разкрият  различни 

извънкласни форми
- Участие в  проекти за сближаване и  интегриране на   деца в  неравностойно 

положение
- Училищата да осъществят трайни връзки по между си и с Училища от съседни 

страни ТГС Сърбия – Черна гора и Румъния
- В  училищата  от  Община  Ново  село  да  бъдат  изградени  отоплителни 

инсталации на базата на нови  енергоспестяващи технологии и алтернативни 
източници на енергия  .

- Да се засили ролята на училището по екологичното възпитание на децата и 
включването им при реализиране на такива проекти в Общината

- Чрез  включване  в  програми  към  ЕС  да  се  разширява  чуждо  –  езиковото 
обучение

- Да се разшири професионалното образование в СОУ като се вземат предвид 
както традициите на региона, така и нуждите на пазара на труда.

10. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
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10.1. ВОДОИЗТОЧНИЦИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ.

Всички  населени  места  в  община  Ново  село  са  водоснабдени.  Най-нова  е 
водопроводната мрежа в с. Винарово, въведена в експлоатация през 1991г, а най-стара в 
с. Ново село – от 1962г. Центърът на общината Ново село има собствен водоизточник, 
разположен на брега на р.Дунав. Ясен и Флорентин се водоснабдяват също от отделен 
водоизточник (тръбни кладенци), разположени на брега на Дунав в землището на с. Ясен. 
Неговановци  и  Винарово  получават  вода  от  с.  Майор  Узуново.  Цялата  община  се 
захранва  с  помпажна  вода,  което  до  голяма  степен  ни  прави  зависими  от 
“Елекроснабдяване” АД.

Водоснабдителните мрежи в селата на община Ново село, с изключение на тази в 
с. Винарово са остарели и често стават аварии.

През  2000г.  Общината  спечели  чрез  конкурс,  в  много  сериозна  конкуренция 
между проекти на 23 общини, средства за подмяната на магистралния водопровод в Ново 
село  в  участъка  с  най-много  аварии  с  дължина  около  850м  и  той  бе  подменен. 
Строителството  се финансира от Програма “Дунавска инициатива” на Фондацията за 
реформа  в  местното  самоуправление.  Общината  участва  с  доброволен  труд  за 
извършване на ниско квалифицираните видове работи. 

В с. Неговановци водата не бе достатъчна за населението. За преодоляването на 
този проблем през 2002г.  е  изградена допълнителна връзка между селото и напорния 
резервоар. Строителството е финансирано със средства от държавния бюджет.

През 2004г. е подменен главния водопровод в с. Флорентин с дължина 1050м със 
средства от Социално-инвестиционния фонд.

За  с.  Ясен  община  Ново  село  разполага  с  готов  работен  проект  за  цялостна 
подмяна  на  водопроводната  мрежа.  С  него  общината  кандидатства  за  финансиране  в 
ПУДООС.  Строително-монтажните  работи  са  на  стойност  610000лв.  В  случай,  че 
финансирането не бъде одобрено трябва да се търсят други донори.

 В перспектива е  необходимо да се изготвят работни проекти за подмяната на 
цялата водоснабдителна мрежа на селата Ново село, Флорентин и Неговановци, а след 
това  да  се  търсят  финансови  средства  за  реализирането  им от  ПУДООС,  Социално-
инвестиционен фонд, САПАРД и други донорски организации.

10.2. МРЕЖИ И СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – КАНАЛИЗАЦИОННИ 
МРЕЖИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ.

От  всички  пет  населени  места  само  в  Ново  село  и  Винарово  има  изградена 
частична канализационна мрежа за дъждовни води.

В с.  Винарово,  предвид хълмистият терен  върху ,който то е  разположено   и 
ерозионните  процеси  свързани  с  това  ,  със  средства  от  ПУДООС  бе  изградена 
отводнителна канализационна мрежа, която да събира дъждовните води, като по този 
начин се спрат тези процеси, но поради това, че няма трайна настилка канализацията не 
може да функционира с пълния си капацитет и има опасност от затлачването й. 

Въпроса  с  отпадните  води  на  територията  на  общината  е  решен  изцяло  със 
септични  ями.  Пред  вид  нарасналите  обществени  нужди  в  Ново  село  е  необходимо 
изграждането на канализационна мрежа за отпадните води и пречиствателна станция.
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В Общината има разработен идеен проект за строителството на пречиствателна 
станция за отпадни води. Наложително е изготвянето и  на  проект за  канализационна 
мрежа в с. Ново село, с които проекти да се кандидатства за финансиране от ПУДООС, 
Социалноинвестиционен фонд, САПАРД и други донорски организации.

10.3. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ.

       На територията на Община Ново село  е изградена хидромелиоративна система към 
предприятие “Напоителни системи” гр.Видин.Около 35% от землището на община Ново 
село е на поливни площи, като най-висок е процента  в землищата на селата Ново село и 
Ясен  и  най-нисък  е  процента  в  с.Винарово,  където  няма  изградени  напоителни 
съоръжения, поради високо ниво на подпочвените води. Основният принцип, на който е 
изградена системата е чрез помпени станции доставка на вода до дъждовални станции и 
напоителни канали за напояване чрез дъждуване и гравитачно.
          Пред вид количеството отгледани култури и голямата площ необработваема земя 
на  територията  на  селата  от  общината  напояването  вече  не  е  основен  фактор,  а  и 
насоката  е в отглеждането на лозя и винопроизводство. Физическото и техническото 
състояние, в което се намират напоителните съоръжения също е един от съществените 
фактори за невъзможността за тяхното използване.

10.4. ПЪТИЩА И ДРУГИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН 
ТРАНСПОРТ.

В община Ново село има изградени 81 км асфалтирани пътища и улици с почти 
изтекъл срок на годност на настилката. От тях 29км са пътища трети и четвърти клас от 
републиканската пътна мрежа, а останалите – улици в населените места.

Има  изготвен  работен  проект  за  път  Ново  село-Гъмзово,  включен  в 
републиканската пътна мрежа с дължина 8км, който в момента е без трайна настилка. На 
обекта са извършени изкопни и насипни работи и е положена баластрата на почти цялото 
трасе, намиращо се в землището на с. Ново село. 

Изграждането на пътя Ново село–Гъмзово е от голямо значение за двете населени 
места. Населението на Ново село ще може да ползва този път за по-бързото стигане до 
гр.  Видин,  гр.  Брегово  и  КПП  за  Сърбия.  Хората  от  Гъмзово  пък  ще  могат  да  се 
възползват  от  наличието  на  р.  Дунав,  Винарска  изба,  “Топливо’,  “Зърнени  храни”, 
“Мелница” и други предприятия, намиращи се на територията на Ново село.

На трасето на пътя се намира и площадката на Полигона за борба с градушките, 
до която достъпът в момента е силно затруднен, особено при лоши атмосферни условия. 
Общинската  администрация  кандидатства  за  финансиране  на  обекта  по  програма 
САПАРД.  За окончателното завършване на строежа са необходими средства в размер на 
3600000лв.

Подобно стоят нещата и с пътната връзка между селата Ново село  и Винарово, за 
която има проектна готовност. Разстоянието между двете населени места е около 4км. 
Пътят  е  без  трайна настилка и  при  лоши атмосферни условия връзката  между  двете 
населени  места  се  осъществява  по  обиколен  асфалтиран  път  с  дължина  17км.  С 
изграждането на път между Винарово и Ново село ще бъдат облекчени и двете населени 
места. За целта е необходимо с  работния  проект  да се кандидатства за финансиране. По 
предварителни  данни  за  изграждането  на  пътя  ще  са  необходими  4  000  000  лева. 
Средствата  за  изграждането  му  ще  се  търсят  главно  в  две  посоки:  чрез  участие  в 
различни  конкурси  по  съответни  програми,  които  касаят  изграждането  на 
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инфраструктурни  обекти  и  чрез  участие  на  чужди  и  местни  инвеститори,  за  които 
пътищата ще представляват елемент от развитието на определен бизнес.

Транспортните връзки в общината се осъществяват от шосеен транспорт.Крайно 
лоша е  и  настилката  на  път  III-12206  Неговановци-Винарово,  за  който  има  изготвен 
проект за преасфалтирането му. За целта са необходими средства в размер на 1200000 
лв., за които Общината ще кандидатства за финансиране по Програма САПАРД и други 
донорски организации.

10.5. ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ.

Енергоснабдяването в община Ново село се осъществява от “Електроснабдяване-
Плевен”  АД  –  клон  Видин.  През  1998  год.  бе  извършена  основна  подмяна  на 
проводниците в с. Ново село, а през 1999 година в селата Флорентин и Ясен. Съвместно с 
Енергоснабдяване в  началото на  2000 година  бе  направена преработка  на  схемата  за 
ел.захранване  на  с.  Винарово,  която  до  голяма  степен  подобри  енергоподаването  до 
абонатите.
         Енергоснабдени са всички населени места в общината.
         Необходима е подмяната на уличните осветителни тела с енергоспестяващи, за да 
се  намали  разхода  на  ел.енергия.  За  целта  общината  ще  се   търси  съдействието  на 
Областния съвет  по енергийна ефективност.

10.6.СЪОБЩИТЕЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ.
        
           В Община Ново село има изградени три телефонни централи, които захранват 
цялата  община  с  телефонни  услуги.  Последно  в  телефонната  мрежа  на  страната  бе 
включено с.Ясен и с това окончателно телефонизацията в общината приключи. С. Ново 
село е включено в националната и международната автоматична мрежа за избиране.
          Покритието на района  със сигнала на мобилните оператори е почти пълно. В с. 
Ново село,  Винарово и Ясен има сигнал и на трите мобилни оператора, в с. Неговановци 
на Мобилтел и Вивател,  а в с. Флорентин само на Вивател.

Проблемни  са  Интернет  връзките  в  общината.  Предстои  прекарването  на  два 
оптични  кабела.  Единият  ще  минава  през   селата  Ясен,  Флорентин  и  Ново  село  до 
Брегово и Сърбия, а вторият през Неговановци и Винарово.

SWOT анализ – техническа инфраструктура

Силни страни Слаби страни
• изцяло водоснабдени населени 

места
• наличие на частична дъждовна 

канализация в 2 населени места
• наличие на хидромелиоративна 

система
• наличие на асфалтирани пътища 

между населените места
• добро качество на телефонните 

услуги

• амортизирана водопроводна 
мрежа в 4 населени места

• висока енергоемкост на системата 
за водоползване

• липса на канализация за отпадни 
води и пречиствателна станция

• липса на трайна настилка на 
улиците с дъждовна канализация 
в едно населено място

• лошо състояние на 
хидромелиоративните 
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съоръжения
• лошо състояние на пътната 

настилка на III и IV – то класната 
пътна мрежа и улиците

• голямо транспортно разстояние 
между населените места

• лоша интернет връзка
Възможности Заплахи

• цялостна подмяна на 
водопроводната мрежа

• изграждане на канализации за 
отпадни води и пречиствателни 
станции

• строителство на нови пътища IV-
ти клас

• прокарване на оптичен кабел

• липса на средства за изготвяне на 
работни проекти

• липса на средства за строителство
• амортизиране на техническата 

инфраструктура, поради липса на 
средства за поддръжка 

11. ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

11.1. УРБАНИЗАЦИЯ

Урбанизацията е процес на създаване и усъвършенстване на околната среда за 
реализация на  жизнените  дейности  -  обитаване,труд  и  отдих.  Добре  управляван този 
процес осигурява равновесие между    личните и обществените интереси.

11.1.1. Обща характеристика
Околната  среда  трябва  да  бъде  адекватна  на  изискванията  на  съвременното 

общество.,  което  води  до  хуманизиране  на  отношенията  между  живеещите  сега  и 
бъдещите поколения.       

11.1.2Териториална структура на община Ново село, област Видин
            Община Ново село е разположена в северозападната част на Република  България 
и   обхваща общо територия от 109,440 кв. км.

Община Ново село трябва да има възможност сама да управлява и оптимизира 
реално урбанизационните процеси в устройството, които са генерирани от характера и 
ролята на крайграничното разположение на общината.

Целесъобразно  е  бъдещото  планиране  на  урбанизационните  процеси  в 
устройството на територията да се разглеждат в по-широки граници, съответстващи с 
обхвата  на  реалните  връзки   и  взаимоотношения  между  населените  места  вътре  в 
общината, съседните общини и населените места от съседните държави.Хората следва да 
имат възможност първо да се чувстват добре и комфортно в своите населени места , в 
същото време отчитайки спецификата на миналото , настоящето и  на цялостното бъдещо 
развитие както на държавата така и на общината.

33



В общината ще се предприемат мерки за обществено обсъждане и приемане 
на приоритети в развитието на териториите като привлекателно и безопасно място 
за живот и труд.        

11.2.  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  НА  ТЕРИТОРИАЛНАТА  СТРУКТУРА  НА 
ОБЩИНА НОВО СЕЛО

           Структурата на землището на общината обхваща пет населени места и  включва:

Община 
Ново 
село

Населе-
ни места

общо
дка

ТЕРИТОРИЯ  ПО ВИД
ЗЕМЕДЕЛСКА

общо В т.ч.
Обработ-

ваема 
земеделска 

земя

От нея:
Паливни 
плащи

горска
Населени
Места и 

други урба-
низирани 
територии

Водни 
течения 
и водни 
площи

За добив на 
полезни 

изкопаеми
н депа за 
отпадаци

За транспорт и 
инфраструк-

тура

общо 109440 92617 82824 0 2195 5425 9347 7 270

Ново 
село

48830 41931 37373 0 734 2624 3890 7 95

Вина-
рово

19691 18685 17237 0 0 905 86 0 2

Него-
вонов-

ци

14315 12788 11393 0 0 690 591 0 59

Фло-
рен-
тин

13312 10195 8503 0 1072 393 1832 0 48

Ясен 13292 9018 8318 0 389 813 2948 0 66
        

   В землището на общината няма засолени и други подобни увредени  територии.
   Целесъобразно е да се приеме като ръководен принцип за бъдещото развитие на 

територията на общината  опазването на обработваемата земя като един от основните 
ресурси на общината както и разработването на пустеещите земи.Проблем за привличане 
на инвеститори е раздробяването на земята на малки парцели.

  Селищна среда на община Ново село, област Видин. Състояние, тенденции и 
проблеми в урбанистичното развитие на общината.

  Административно – териториалното деление на община Ново село, област Видин 
включва 5 населени места и петте са села.

  Общия бой на населението в общината за 2004 година е, както следва :

Ново село            - 1480 жители
Винарово             - 1074 жители
Неговановци       - 831    жители
Флорентин          -  455   жители

34



Ясен                     - 351    жители
Общо                   -  4191 жители

            Средната гъстота на населението на кв. км. е  23 души.
Както и  в  цяла Видинска област,  прирастът на население е  отрицателен.  След 

резкия  спад   на  населението  се  наблюдава  тенденция  за  леко  повишение  на 
раждаемостта.  

11.3. АНАЛИЗ НА СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.
2.3.1.Население
Населението  живеещо  на  територията  на  Община  Ново  село  към  31.12.2003 

година е  4191 души,   докато през  2000г.  е  било 4249 души .  Статистическите  данни 
показват  трайна тенденция на  намаляване на  населението на общината в  резултат  на 
отрицателния  естествен  прираст  и  вътрешната  миграция.  Спад  на  населението  се 
наблюдава в цялата страна и особено силно в Северозападен  район в който попада и 
нашата община .

Възрастова структура 
Над 50% от населението е във възрастовата група от 18-62 години. Продължава 

обаче да се наблюдава тенденцията на застаряване на населението характерна за цялата 
страна – броя на хората в над трудоспособна възраст е по-голям от този на тези в под 
трудоспособна възраст/.

Таблица 6

Възрастова структура

Възраст Общ брой 2004
4191

Под трудоспособна възраст 465
В трудоспособна възраст 1580
Над трудоспособна възраст 2146

Неблагоприятното съотношение между населението в под трудоспособна възраст, 
в  трудоспособна   и  в  над  трудоспособна  възраст  не  гарантира  нормалното 
възпроизводство.  Хората  в  община  Ново  село   над  трудоспособна  възраст  към 
31.12.2004г.  са  2146   тоест  51,2%  от  населението  на  общината.  Трудоспособното 
население към същата дата е 1580 души т. е. 37,7%, а  в под трудоспособна възраст са 465 
души, т. е.  11,1%.

Структурата  по  пол  на  населението  се  характеризира  с  превес  на  жените  над 
мъжете.За 2004 година жените са 2201бр.  /52.5%/  ,  а  мъжете 1990 бр.тоест  47.5% от 
общото население

Разглеждайки  динамиката  на  раждаемостта  за  периода  2000-2003  година  е 
характерно, че 2000 и 2001 година раждаемостта се запазва с  тенденция за намаляване. 
През 2002 година се наблюдава  тенденция към леко покачване на раждаемостта с 17 
души в сравнение с предишните години, а през 2003 година се наблюдава намаление с 18 
души.
          Живородените на територията на Общината към 31.12.2004 година са 21, от които 
11 момчета и 10 момичета. За   2005 година се наблюдава тенденция към повишаване на 
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раждаемостта в сравнение с всички посочени предходни години. До 31.10.2005 година в 
общината са се родили общо 25 деца, от които 11 момчета и 14 момичета.
 Смъртност – динамика 

За  периода  2000-2003г.  починалите  на  територията  на  община  Ново  село 
средногодишно са  384 души.

За  2001  година  броя  на  починалите  е  104  души,  след  което  през  годините  се 
наблюдава  увеличение  и   през  2003  г.  се  отчитат  108  души.  Като  се  има   предвид 
намаляването на населението на територията на общината може да се направи извод, че 
смъртността запазва нивото си.  

За периода 2000-2004 година се наблюдава  отрицателен естествен  прираст. 
През  2004  година  естествения  прираст  е   –93  души.   Като  се  имат  предвид 

промените в демографската  структура на населението може да се оформи следната обща 
картина:

- наличието на отрицателен естествен прираст и застаряване на населението с все 
още висока смъртност.

С  подобни  влошени  характеристики  на  демографското  състояние  е  и  целият 
Северозападен район.

12. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

12.1. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ.

     Община  Ново село има предимно равнинен  релеф,  като  от  части  преминава  в 
хълмист.Този релеф дава възможност през годишните сезони, с изключение на зимата, за 
настъпването на топли и влажни въздушни маси. Те настъпват от запад и северозапад. 
През зимата от изток нахлуват студени континентални въздушни течения.
     Климатът е умерено – континентален. Той се характеризира с рязко изразяване на 
студена зима, която е с минимални стойности на валежите и горещо лято с максимални 
валежи.
     Релефът  и  климатът  на  територията  на  общината  са  изключително  добри 
предпоставки за развитието на добро земеделие, а най – вече лозарството. За в бъдеще ще 
се разработват стратегии за развитие на лозарството и производството на вино, което е и 
стара традиция в този район.

-    ВЪЗДУХ    
  На територията на Община Ново село има много слабо застъпена промишленост. 
В с.Ново село има два цеха АД „АЛКОЛ ИНДЪСТРИ ”и АД „Новоселска гъмза” които 
са потенциална заплаха за замърсяване на атмосферния въздух. Парните инсталации на 
двата  цеха  са  разположени  в  под  ветрената  част  на  с.  Ново  село.  Предвид 
разположението  им  за  сега  няма  констатирани  нарушения  по  Закона  за  чистота  на 
атмосферния въздух. 
      Силен източник на вредни емисии в атмосферата са отоплителните инсталации, 
както битови така  и  обществени.  Това  е  така,  защото се  използват  предимно твърди 
горива,  които  внасят  в  атмосферата  прахови  частици,  СО2 и  пр.Имайки  предвид,  че 
отоплителният сезон е с кратка продължителност / само през зимата/, това не се явява 
като голяма опасност за силно замърсяване на въздуха. По – опасно е замърсяването на 
атмосферата, в територията на общината, причинено от неконтролираното изгаряне на 
ТБО /  твърди  битови  отпадъци /.  Това  е  начин,  чрез  които в  атмосферата  се  внасят 
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различни химични съединения като CO2, SO2, NOX, HCL, аерозоли на тежки метали и др. 
Те са изключително вредни и токсични за околната среда.
       За  контрол  и  наблюдения  на  атмосферния  въздух  в  Община  Ново  село  няма 
изградена специализирана станция. В бъдеще ще се работи по проекти за създаването й.

- ВОДА

        Водните ресурси на общината се състоят главно от повърхностни и подземни води, 
липсват язовири и езера. Основна водна артерия е р.Дунав. Всички подземни води са в 
пряка връзка с нея. Дълбочината им е от 1.5 – 5.8 м. от повърхността и нивото им се 
влияе от водните строежи на главната водна артерия. Предимства на водите за питейни и 
битови нужди е, че тя се черпи само от подземни източници и не се налага пречистване. 
Единствено тя се третира с хлор – газ и качеството и е под постоянен контрол. 
         През 2001 година бяха подменени 800 метра от водопроводната мрежа в с.Ново 
село.
       Частична дъждовна канализационна мрежа има само в с.Ново село, водата се зауства 
в  р.Дунав.  Обмислят  се  и  възможности  за  разширяване  на  такива  канализационни 
системи и създаване на нови в другите населени места на общината.
         Голям  проблем  за  околната  среда  и  човекът  се  явяват,  не  изградените 
канализационни системи и пречиствателни станции за отпадни битови води, тъй като в 
дворовете на хората едновременно има както водоизточник така и септична яма. Именно 
това са причините усилено да се кандидатства по програми отпускащи средства, чрез 
който ще се ускори решаването на тези проблеми, защото общината разполага с твърде 
ограничен бюджет.
        Сериозен  екологичен  проблем  е  замърсяването  на  р.Дунав  в  границите  на 
общината.Това замърсяване е  предимно от наносите и тежки метали на р.  Тимок,  но 
също и от нерегламентираните сметища по бреговата ивица на реката, в това число и 
отпадните води на АД „АЛКОЛ ИНДЪСТРИ”. 

-     ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
        На територията на общината няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване 
Поради  липсата  на  сметосъбирателни  съоръжения  –  кофи,  контейнери  и  превоз  за 
извозване, на много места във всички села се образуват купчини ТБО. Въпреки, че има 
приета  наредба, в която изрично е упоменато, че се забранява изхвърлянето на отпадъци 
извън определените за тази цел места гражданите на общината продължават да създават 
нерегламентирани  площадки  .  Регламентирани  на  територията  на  общината  са  общо 
седем  сметища.  Те  са  определени  съгласно  всички  изисквания  на  нормативната 
уредба.Редовно се запръстяват ,а  намеренията  са  за  създаване на зелен защитен пояс 
около тях..
         Замърсявания с твърди битови отпадъци  има най – вече по бреговата ивица на р. 
Дунав и пътищата около селата.
         Проблемът с този вид отпадъци произтича от факта , че  общината няма  достатъчно 
средства  за  да  организира  този  процес.  Липсват   навици  у  населението  за  разделно 
събиране на отпадъците и  екологична  култура не е на нужната висота.
        Цялото управление на общината се стреми всеячески да реши този проблем, именно 
затова  при  всеки  възможен  случай  се  кандидатства  по  програми,  за  спечелване  на 
нужните финанси,  за  изграждане на  цехове  за  рециклиране на  ТБО и възможност за 
въвеждане на разделно сметосъбиране.

12.2. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
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       Почвата  е  много  съществена  част  от  живота  на  планетата  Земя.  Тя  е  една  от 
важните части на обкръжаващият ни свят, която дава живот на хората. Това го постига 
чрез  многото  си  свойства  и  най  –  вече,  че  осигурява  екологично  равновесие  в 
екосистемите.  Това  са  част  от  причините  които  ни  задължават  да  я  стопанисваме 
правилно и да я пазим.
       Община  Ново  село  е  в  зоната  на  карбонатните  и  типичните  черноземи.  В 
границите й има излужени и ливадни черноземи, както и хумусно карбонатни почви. 
       Добрата страна е, че на общинската територия не е имало и няма разположени 
площадки  за  съхраняване  на  хербициди,  пестициди  или  други  вещества,  които  биха 
могли да внесат в нея вредни вещества, а това да доведе до отравяне на селскостопански 
растения или животни. Не съществуват и източници на тежки метали и нефтопродукти. 
Изградената в с.Ново село бензиностанция / АД„Автобусни превози”гр.Видин / през по – 
голяма част от годината не работи. Замърсяване на почвата около нея не са регистрирани 
      Проблем относно почвата се явява ерозията. Тя се среща във всички селища на 
общината. Предизвикана е от валежите, наклонените терени и почвените условия.

За решаването на този проблем се търсят ефективни начини, за да може да бъде 
той  решен в скоро време.
       Бъдеща стратегия включва  укрепването на свлачището в с.Флорентин , за което е 
изготвен и проект, но липсват средства.
       Въпреки тези свлачища силно ерозирали почви няма. 

12.3. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ.

Защитени територии в района на Ново село няма. Има  регистрирани подземни 
природни богатства главно гипс и някои други съпътстващи го минерали.
      Животните ,които се срещат тук са заек, сърна, диво прасе. От птиците – 
пъдпъдъци, гургулици, фазани и др. Хищниците са представени от лисица, пор, чакал, 
белка. Всички те са обект на ловуване. В бъдеще тази фауна ще се опазва и обогатява.
       На територията на общината има и добри условия за спортен риболов, тъй като 
р.Дунав е богата относно рибни видове, а и три от селата са разположени на брега на 
р.Дунав. Това е преимущество за развиване на рибни стопанства. Общината има идеи за 
разработване на развъдник за есетрови риби.
       Земите на общината са богати и на много видове лечебни растения.

- ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

       Общо зелените площи са 41.5дка. В тях са засадени липи, кестени, каталии, туя, 
ясен, явор. За момента горите в общината са най – вече от акациеви насаждения, около 
2200дка. , но тенденцията е да се увеличават както декарите, така и разнообразието от 
видови. 
       В центъра на Ново село има изграден парк с парково осветление. Съществуват и 
проекти за създаване на еко пътека, която ще се намира на плажната ивица на р.Дунав.
       Всички тези идеи ще дадат възможност за обогатяване на природата и 
биоразнообразието в Община Ново село.

  - ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ
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        Показателите за този вид замърсяване са отрицателни. Единствено в с.Ново село и 
с.Неговановци има открити нощни заведения, но нарушения не се регистрират. 

12.4. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА.
        Тя се измерва всекидневно от служители на гражданска защита в 13.00 часа и е в 
границите на нормалната – 0.02 милиренгена за час.         

                             SWOT– АНАЛИЗ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Силни страни Слаби страни

• Релеф 
• Климатът
• Слабата промишленост-прецедент за 

добро качество на околната среда.
• Добри качества и свойства на почвата.
• Близостта до р.Дунав
• Изключително слабото 

шумозамърсяване.
• Възможност за развиване на селското 

стопанство /животновъдство, 
растениевъдство, рибовъдство/

• Липса на финансови средства.
• Не  изградена  мрежа  за  отвеждане  на 

отпадни води.
• Липса  на  пречиствателни  станции  за 

отпадни води.
• Проблемът със сметищата, 

сметосъбирането и сметоизвозването.
• Старите замърсявания на почвата с 

ТБО.

13.SWOT – АНАЛИЗ

SWOT– АНАЛИЗ на община Ново село

Силни страни Слаби страни
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• Благоприятно  географско 
местоположение на общината

• Наличие  на  специфични  природни 
дадености

• Екологично чист район
• Наличие на сериозен воден ресурс
• Съществуващи  традиции  в 

селскостопанското производство
• Благоприятни  агроклиматични 

условия и плодородна земеделска земя
• Свободен  сграден  фонд  с  различна 

принадлежност  способстващ 
развитието  на  различните  видове 
икономически дейности

• Изцяло  водоснабдени  , 
електрифицирани  и  телефонизирани 
населени места в общината

• Добре изградена мрежа от училища , 
детски заведения е др.институции 

• Запазени  духовни  и  културни 
традиции 

• Ниска престъпност
• Липса на междуетническо напрежение 

• Лоши транспортни 
комуникации,остаряла третокласна и 
четвъртокласна пътна мрежа

• Ниска инвестиционна активност и липса 
на местни инициативи за привличане на 
капитали

• Неразработен потенциал за развитие на 
туристическия сектор;

• Големи вътрешно регионални 
икономически различия между 
общините;

• Законодателни и бюрократични пречки 
пред директното кандидатстване на 
общините по различни международни 
програми , предприсъединителни 
фондове и др.;

• Недостатъчна степен на изграденост на 
обслужващата инфраструктура –липса 
на канализационни , пречиствателни и 
др.съоръжения.;липса на 
централизирано отопление на 
обществените и частните сгради;

• Несъответствие на професионалната 
квалификация с потребностите на 
пазара на труда;

• Липса  на  заведения  за  социална 
интеграция  на  възрастните  хора  и 
хората с увреждания в населените места 
на общината;

• Демографски срив в цялата община

Възможности Заплахи
• подобряване състоянието на 

съществуващата инфраструктура
• по  ефективното  използване  на 

наличният  воден  ресурс  и 
възстановяване  на 
хидромелиоративните съоръжения;

• създаване  на  общинско  тържище  с 

• финансова  необезпеченост  на 
инвестиционните общински  проекти;

• отказ  за  партньорство  с  общината  за 
реализиране  на  програмите  поради 
субективното  отношение  на  частни 
физически и юридически лица;

• зависимост  от  централно  бюджетно 
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участие на   производители от района 
и съседните държави ;

• възможност  за  практикуване  на 
биологично  земеделие  с  екологично 
чиста продукция;

• развитие на еко , риболовен , воден и 
селски туризъм;

• разработване  на  туристическа 
маркетингова стратегия;

• изграждане на система за подпомагане 
на малкия и среден бизнес;

• създаване на база за отдих;
• използване  на  възможностите  за 

трансграничен  обмен  на  състави  и 
колективи;

• социално  интегриране  на 
малцинствата  и  на  групите  в 
неравностойно  положение  на  пазара 
на труда;

• осигуряване  на  допълнително 
финансиране на културните дейности 
чрез развиване на публично – частни 
партньорства и стопанска дейност;

• участие  на  общината  и  НПО  в 
програми за изграждане на ефективни 
центрове за социални услуги;

• изграждане на канализационна мрежа 
за отпадни води във всички населени 
места  от  общината  и  пречиствателна 
станция; 

финансиране;
• миграция и емиграция на населението;
• социално  напрежение  поради  висока 

безработица;
• силен  натиск  на  международната  и 

вътрешната конкуренция;
• липса  на  интерес  на  чуждестранните 

инвеститори към района;
• наличие  на  раздробена  обработваема 

земеделска  земя  ,  непригодена  за 
обработване  с  високопроизводителна 
техника;

• несъвършенство на нормативна база за 
осигуряване  на  ефективна  общинска 
политика за младежки дейности ;

• висок  процент  безработни  след 
завършване на образованието;

• липса  на  средства  за  изготвяне  на 
работни проекти;

• липса на средства за строителство;

          Б. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ.

1. ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО 
СЕЛО.

Дългосрочната  политика  на  община  Ново  село  цели  постигане  на  динамично, 
устойчиво  и  балансирано  развитие,  насочено  към  намаляване  на  междуселищните 
различия  и  осигуряване на  равни възможности  за  икономическо  развитие,  достъп до 
икономически ресурс, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на живот във 
всички населени места на общината.
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Дългосрочната ни политика се стреми към баланс между икономически, социален 
и екологичен аспект на развитието на отделните селища на общината. Да се акцентира 
върху факторите на растеж, изразен в човешкия капитал и природна среда, повишаване 
на доходи чрез обновяване на технологиите в производството.

Визията на стратегията би звучала така:

“ОБЩИНА  НОВО  СЕЛО  –  ОСИГУРЯВАЩА  СПОКОЙСТВИЕ  И 
СОЦИАЛЕН МИР НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, 
НОВИ  РАБОТНИ  МЕСТА  И  СЪХРАНЕНИЕ  НА  КУЛТУРНОТО   И 
ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”.

2.  СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ,  ПРИОРИТЕТИ  И  МЕРКИ  НА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО.

Въз основа на общата визия за развитие на Община Ново село, произтичаща от 
SWOT анализа  и  изведените  в  предишната  част  на  настоящата  стратегия  –  общи 
стратегически  цели  може  да  бъдат  формулирани  обособени  специфични  цели  на 
развитие. Те ще спомогнат за по – голяма конкретика на стратегическия документ и ще 
допринесат  за  определянето  на  приоритетни  насоки  за  развитие  и  конкретни  мерки, 
които следва да бъдат приоритетни.

ПРИОРИТЕТ  1.   Осигуряване  икономически  растеж  на  база  селско 
стопанство с приоритет лозарство и производствени предприятия свързани с него.

ЦЕЛ  1  Повишаване  доходите  на  населението  чрез  обновяване  на 
технологиите в лозарството и създаването на нови лозови масиви

МЕРКИ

• Развитие на земеделието
• Обработване на общинската земя и даването й под наем
• Засаждане  на  нови  еко  лозови  масиви,  както  и  на  нетрадиционни  алтернативни 

култури
• Създаване на пипиниера за посадъчен материал
• Създаване на развъдник за риба /дивечовъдни стопанства
• Създаване  на  предприятия  за  високо  технологична  преработка  на  продуктите  от 

лозарството
• Развитие на дейности свързани с използването на горския фонд
• Възстановяване на полски кладенци за вода

ПРИОРИТЕТ 2. Усъвършенстване на инфраструктурата в съответствие 
с новите стандарти – чрез външни източници, фондове и програми

ЦЕЛ 1 Подобряване и модернизиране на инфраструктурата
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МЕРКИ

• Модернизиране и развитие на междуселищната инфраструктура
• Подобряване на четвъртокласната пътна мрежа
• Модернизиране на елементите на селищната инфраструктура
• Постепенно  привеждане  към  европейските  стандарти  за  сигурност  и  комфорт  на 

елементите на техническата инфраструктура
• Поддържане,  обновяване  и  възстановяване  на   обектите  на  здравеопазването, 

социалните грижи, културата, спорта и младежките дейности
• Създаване на общински пазар
• Използване на нетрадиционни източници на енергия 
• Благоустрояване на крайбрежната зона
• Възстановяване на спортни игрища и спортни комплекси

ЦЕЛ  2  Създаване  на  условия  за  икономически  растеж  и  привличане  на 
инвестиции 

МЕРКИ

• Развитие на нови форми за стопанска дейност с  общинската собственост
• Внедряване на нови еко технологии, щадящи природните ресурси
• Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на чужди инвестиции
• Подпомагане и стимулиране развитието на малкия и среден частен бизнес
• Повишаване образователно – квалификационното равнище на населението

ПРИОРИТЕТ 3.  Повишаване привлекателността и качеството на живот в 
общината

ЦЕЛ  1  Подобряване  и  благоустрояване  на  населени  места  свързани  с 
насърчаване на туризма

  МЕРКИ

• Развитие на туризма
• Изграждане на еко пътеки и еко зони и оформяне на централния плаж като зона за 

отдих
• Благоустрояване на населените места
• Откриване на нови работни места чрез стимулиране развитието на частния бизнес
• Постигане  на  устойчиво  развитие  чрез  достигане  на  европейските  стандарти  и 

въвеждане на европейския опит в областта на опазване на околната среда
• Изграждане на рибарски пристан в района на централния плаж

ЦЕЛ 2 Увеличаване броя на предлаганите социални услуги и подобряване 
на свързаната с тях инфраструктура
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        МЕРКИ

• Привеждане обслужването на гражданите според европейските изисквания
• Създаване на офис за обслужване на гражданите на едно гише
• Активизиране  ролята  на  неправителствените  организации  за  развитие  на 

социалната инфраструктура по  предоставяне на социални услуги

ПРИОРИТЕТ 4. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво 
и установяване на партньорства на национално и трансгранично ниво

ЦЕЛ  1  Подкрепа  за  създаване  на  местни,  регионални  и  международни 
партньорства

   МЕРКИ

• Побратимяване с  общини от страната и с общини от страни членки или кандидат 
членки на ЕС

• Изготвяне на съвместни проекти с общини от други държави

ЦЕЛ  2  Привеждане  на  местната  нормативна  уредба  в  съответствие  с 
европейските норми

• Обучение на местната власт
• Обучение на бизнес – сектора

3.  ИЗПЪЛНЕНИЕ,  МОНИТОРИНГ  И  АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Реализацията  на  общинския  план  за  развитие  е  един  непрекъснат  процес  на 
наблюдение,  анализ и  актуализация.  Тя очертава насоките за  развитието на теория,  а 
конкретните действия, програми и проекти са разписани в общинския план за развитие. 
Тези  планове  са  свързани  със  съответните  годишни  бюджетни  и  други  финансови 
ресурси. 

Основната задача пред кмета на общината и общинската администрация са : 
- осигуряване  на  актуална  информация  за  фондове,  пред  които  може  да  се 

кандидатства за финансиране
- съдействие при изграждане на инициативни комитети за подготовка и подкрепа 

при кандидатстване с проекти за финансиране
- лобиране пред централните органи на властта и пред фондовете за своевременна 

подготовка и представяне на подходящия проект
Изпълнението  на  Общинския  план  за  развитие  в  оперативен  порядък  ще  се 

подпомага и координира основно от общинската администрация. Тя ще :
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- наблюдава процеса на изпълнението на отделните дейности заложени в плана; 
- съдейства за изпълнението на приоритетите и целите;
- анализира изпълнението и изготвя предложения за корекции;
- предлага изменение и допълнение в съответствие с настъпилите промени;
- изготвя ежегодни доклади по извършените наблюдения, които ги представя на 

областния управител за сведения и следващи решения.
Наблюдението по изпълнението се осъществя от Общинския съвет на общината и 

кмета, които отговарят пряко за изпълнението на общинския план за развитие. 
Актуализацията на общинския план за развитие ще се извършва в съответствие 

със Закона за регионалното развитие и свързаните с него нормативни документи.
Основните  индикатори,  с  които  ще  се  измерва  постигането  на  целите  на 

общинския план за развитие са:
- основни демографски показатели ;
- измерение на доходите и разходите на населението;
- трудова заетост и безработица;
- показатели на селското стопанство;
- състояние на околната среда;
- динамика на изменение на социални и културни дейности;
Информационни източници :
-    Национална и регионална статистика;
- Регионални структури на държавни институции;
- Предприятия за осигуряване на обществени услуги;
- Анализи, доклади и проучвания на НПО;

    Източници на финансиране:

- Държавен бюджет
- Общински бюджет
- Фондове и програми на европейския съюз
- Международни програми
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	Белоградчик
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