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I. УВОД

Една от най-важните и съществени задачи на България през следващите 
няколко години е приемането на страната ни в Европейския съюз и нейното 
пълноценно  интегриране  в  Европейската  общност.  Инфлацията  в  Европа  е 
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потушена,  постигнато  е  впечатляващо  намаление  на  бюджетните  дифицити, 
установени  са  ниски  лихвени  равнища,  а  натрупаният  държавен  дълг  в 
процентно  отношение  към  БВП  показва  низходяща  тенденция.Процесът 
показва  въздействие  върху  всички  сфери  на  живота  и  налага  дълбока 
трансформация  на  европейската  икономика  и  общество.  За  успешната 
реализация  на  този  интеграционен  процес  е  необходимо  социално-
икономическите условия в държавата да достигнат параметрите на водещите 
европейски държави. Това може да бъде осъществено само с целенасочената 
политика за регионално развитие съобразена със специфичните особености на 
всеки планов район. Настоящият план за развитие на Община Ружинци е част 
от  тази  многопластова  политика  за  социално  –  икономическо  и  културно 
сближаване  със  страните  от  Европейската  общност.  Той  ще  спомогне  за 
изясняването на това, какво е необходимо да се направи, за да се помогне за 
повишаване на конкурентноспособността на местната индустрия и подобряване 
способността за справяне с конкурентния натиск на пазарните сили.

Общински  план  за  развитие  за  периода  2007-2013г.  е  основен 
инструмент  за  прилагане  на  регионалната  политика  на  общинско  ниво  и  за 
ефективно управление на общината.Той е средносрочен документ изготвен за 
период от седем години. Общинският план е изходна база за разработването на 
стратегическите  планови документи на  регионално и  национално ниво,  като 
сроковете  за  тяхното  разработване  са  свързани  с  циклите  на  държавното 
планиране.Разработен  е  като  продължение  на  Стратегията  за  развитие  на 
Община  Ружинци  2000-2006г.  и  е  съобразен  с  изискванията  на  Закона  за 
регионалното развитие и свързаните с  него подзаконови нормативни актове. 
Настоящият  ОПР  е  съобразен  с  целите  и  приоритетите  на  Националната 
стратегия за регионално развитие на РБ и Областната стратегия за развитие. В 
процеса на разработване на плана са правени предложения за включване на най 
– важните приоритети на Община Ружинци в мерките на Регионалния план за 

развитие на Северозападния район за планиране.

Задачите стоящи пред Общинския план за развитие се изразяват в 
следното:

⇒Да  представи  задълбочен  анализ  на  икономическото  и  
социалното развитие на община Ружинци;
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⇒Да определи стратегическите цели на регионалното развитие на 
общината за период 2007-2013 година;

⇒Да набележи приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие 
на общината; 

⇒Да очертае изпълним план за постигане на тези цели чрез определяне 
на приоритетни направления на регионално развитие;

⇒Да предложи реално измерими мерки, които да доведат до  постигане 
на заложените цели;

⇒Да  даде  ориентири  и  да  очертае  главните  направления  при 
формулиране,  разработване  и  реализиране  на  секторни политики  на 
местно ниво;

⇒Да  приобщи  всички  заинтересовани  страни  към  изпълнението  и 
реализирането на заложените в плана мерки.

На практика в ОПР са заложени стратегически направления, по 
които предстои да  се  работи много по –  дълго време от  заложения 
планов  период.  Приоритетите  и  мерките  формулирани  в 
стратегическата част на плана, са конкретните пунктове, към които ще 
бъде  насочен  финансовият  и  човешкият  ресурс  на  общината,  за  да 
може в края на плановия период да бъде отчетен очаквания напредък в 
социално – икономическото развитие.

Община  Ружинци  е  разположена  в  северозападната  част  на 
страната, в 

  Северозападния  район  на  планиране,  който  се  характеризира  със 
слабо  развита  социална,  икономическа  и  демографски  сфери. 
Условията за пазарна икономика в страната диктуват изцяло ръста на 
икономическо развитие както за общината, така и за другите общини в 
област Видин.  За периода 1996 – 2004г.  финансовите показатели на 
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местния бизнес са под средните за страната. Като цяло развитието на 
района  през  последното  десетилетие  се  характеризира  с 
преобладаващо негативни тенденции в областта на икономиката, което 
рефлектира върху всички останали сфери на местното развитие.

Структурата на икономиката в Община Ружинци се определя от 
отраслите: селско стопанство, животновъдство, търговия, дърводобив 
и  дървопреработвателна  промишленост,  производство  на  метални 
конструкции и др. 

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с 
масови съкращения и закриване на работни места затихват. Паралелно 
с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни 
отрасли  и  дейности,  което  е  свързано  с  икономическа  активност  в 
частния  сектор  и  с  успешно  прилагане  на  програми,  насърчаващи 
наемането на работна сила. Нивото на безработица в община Ружинци 
е над средното за страната.

Заетостта  е  съсредоточена  основно  в  сферата  на  селското 
стопанство,  животновъдството,производството  на  метални 
конструкции,  дървопреработването,  дърводобива, 
търговията.Увеличава се броя на заетите в частния сектор.

Според критериите, заложени в Закона за регионално развитие, 
Община  Ружинци  попада  в  един  от  районите  за  целенасочено 
въздействие:

изостанал селски район.

Това  е  регламентирано  и  с  Решение  №  3,  прието  с  Протокол  № 
2/27.09.2005г.  на  заседание  на  Регионалния  съвет  за  развитие  на 
Северозападен район за планиране.

Разработването на насоките за бъдещо развитие на Община Ружинци 
е съобразено с Националната стратегия за регионално развитие на РБ, 
както 

и с приоритетите заложени в областната стратегия на Област Видин. 
При изготвянето на настоящият план са отчетени целите и принципите, 
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залегнали в ключовите документи на Европейския съюз – Стратегията 
от  Лисабон  и  Стратегията  от  Гьотеборг.  Взети  са  под  внимание  и 
особеностите  на  финансовата  политика на  структурните  фондове на 
ЕС, съответно направленията по които се отпускат средства.
Планът за развитие е съгласуван с приоритетите на националните и 

регионалните секторни стратегии, като Националния план за развитие, 
Стратегията  за  заетостта,  Националната  стратегия  за  насърчаване 
развитието на МСП, Националната стратегия по опазване на околната 
среда,  Програма за  управление на отпадъците в общината,Здравната 
стратегия  за  лица  в  неравностойно  положение,  принадлежащи  към 
етнически малцинства и Плана за действие, Национален план “Храни и 
хранене “ 2005 – 2010 година  и др.

В И З И Я
Община Ружинци – обновена и привликателна за 

живот европейска община с модерна 
инфраструктура, икономически растеж и заетост, 

подобрено качество на живот и устойчиво развитие.

Визията за развитие на Община Ружинци изисква осъществяването на 
целенасочени мероприятия в един доста дългосрочен план.  За да се 
достигнат всички показатели, формулирани в нея, е необходимо да се 
набележат стратегически цели, които да очертаят пътя за развитие и да 
акцентират  върху  ключовите  аспекти  на  местния  социално  – 
икономически  анализ  и  SWOT анализа   в  тази  връзка  са  изведени 
следните стратегически цели:

1. Превръщане на Община Ружинци в съвременен транспортен и 
комуникационен център с национално и международно значение. 
Благоустрояване на всички населени места на територията на Община 

Ружинци.  Подобряване  качеството  на  живот  на  местните  жители  и 
изграждане  на  достъпна  среда  чрез  цялостна  реконструкция  и 
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доизграждане  на  елементите  на  техническата  инфраструктура  – 
транспортна,  ВиК,  комуникационна,  жилищна,  сградна,  паркова  и 
др.Осигуряване  на  финансови  средства  за  обезпечаване  на 
реализирането на дейностите, свързани с тях.

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

Повишаване на трудовата заетост и насърчаването й чрез проекти е 
една  от  определящите  дейности  за  развитието  на 
общината.Подобряване и създаване на условия за ускорено развитие на 
бизнес средата, стимулиране на предприемачеството и привличане на 
инвестиции  за  по  –  голяма  отраслова  диверсификация  на  местната 
икономика  в  рамките  на  принципите  за  устойчиво 
развитие.Внедряване  на  ефективни  технологии,  сортове  и  породи  в 
селското стопанство.

3.  Изграждане  и  развитие  на  съвременна  социална 
инфраструктура.

Стабилизирането и увеличаването на трудовата заетост, подобряване 
качеството на здравното обслужване на населението и достъпа до него 
както  и  привеждането  на  образователната  система  в  съответствие  с 
потребностите  и  структурите  на  местната  икономика  са  част  от 
задачите, които си поставяме в плана за развитие на общината. Не на 
последно  място  са:  опазването  на  културно  –  историческото 
наследство  и  рехабилитацията  на  съществуващата  и  изграждане  на 
нова инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт.

4. Промоциране на община Ружинци пред потенциални

инвеститори.
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Тук  е  включено  изготвянето,  отпечатването  и  разпостранението  на 
рекламни  материали,  изготвянето  на  интернет  страница,  както  и 
установяването  на  контакти  с  представители  на  чуждестранни 
посолства и Агенцията за чуждестранни инвестиции.

5.  Развитие  на  туризма  и  културата  и  увеличаване  на 
туристическия поток.

За  реализирането  на  това  е  необходимо  възстановяването  и 
подобряването състоянието на културно – историческите паметници, 
забележителности  и  културни  традиции  в  община  Ружинци, 
разнообразяване на туристическото предлагане. Това ще се постигне 
чрез  подобряване  и  развитие  на  материално  –  техническата  база  и 
рекламно – информационно осигуряване на туристическата дейност и 
повишаване квалификацията на заетите в туристическата индустрия.

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

Съхраняване  и  подобряването  качеството  на  компонентите  на 
околната  среда  и  опазване  на  богатото  биологично  и  ландшафтно 
разнообразие  на  района.Развитие  на  екологични  производства  и 
внедряване  на  екологични  технологии  на  производство, 
незамърсяващи атмосферата. Обучаване на специалисти по оценка и 
управление на здравния и екологичен риск,  свързан с качеството на 
въздуха. Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на 
вече увредени почви.Осигуряване на безвредно и безопасно третиране 
на  битови  и  производствени  отпадъци.Опазване  на  биологичното  и 
ландшафтно разнообразие.

7. Партньорство между институциите, бизнеса, местните власти, 
неправителствените организации и гражданското общество за 

укрепване на институционалния капацитет и сътрудничество.
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Изграждане  на  административен  капацитет,  ефективно 
функционираща  местна  администрация.  Повишаване  качеството  на 
обслужване,  квалификация  и  преквалификация  на  служителите  в 
администрацията.  Внедряване  на  добри  практики  в  сферата  на 
административното обслужване.

8.  Гарантиране  правото  на  равен  достъп  до  качествено 
образование  на  децата  и   учениците  от  ромското  етническо 
малцинство.

Създаване  на  предпоставки  за  успешна  социализация  на  ромските 
деца,  ученици  и  младежи,  осигуряване  на  правни  гаранции  и 
институционални механизми за  пълноценна интеграция  на  ромските 
деца  чрез  промени  в  нормативната  уредба  са  само  част  от 
приоритетите  и  мерките,  които  си  поставяме  за  реализация.Не  на 
последно  място  е  и  формирането  на  подходящ  социално  – 
психологически  климат,  който  да  благоприятства  реализацията  на 
образователната  интеграция  на  децата  и  учениците  от  ромското 
малцинство.

9.  Укрепване  на  трансграничното  и  транснационалното 
сътрудничество.

Създаване  на  предпоставки  изграждане  на  транспортна  и 
комуникационна  инфраструктура.  Създаване  на  работни  групи  с 
представители  на  НПО,  местни  власти  и  държавни  институции  от 
българска,сръбска  и  румънска  страна  за  съвместно  разработване  на 
проекти в различни сфери.

България  осъществява  социално-икономическа  политика,  която  е 
насочена  към  развитие  на  ефективна  и  конкурентна  икономика  и 
пълноценна  интеграция   в  европейските  структури.  Политиката  на 
регионално развитие, която придобива все по – голямо значение е част 
от  тази  политика.Като  краен  резултат  от  успешната  реализация  на 
стратегическите  цели,  приоритетите  и  мерки за  устойчиво развитие, 
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заложени  в  плана,  се  очаква  повишаване  на  жизнения  стандарт, 
подобряване  на  бизнес  климата,  намаляване  на  безработицата  и 
привличане на инвестиции за развитието на Община Ружинци. Това ще 
спомогне за приобщаването на общината към културата и социално – 
икономическото развитие на обеденена Европа.

 II.  АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА / анализ на ситуацията/

Центърът  на  общината  село  Ружинци  е  възникнало  в  края  на  XIV век. 
Предполага  се,  че  селище  тук  е  съществувало  от  дълбока  древност  по  време  на 
Римската епоха в нашите земи. Ружинци е пазарен център от 1877-1878 г.  Първото 
пазарище е било на мястото на старото училище, а по – късно се премества в горния 
край на селото, където е сега.

Това  е  оказало  голямо  внимание  върху  развитието  на  селището  и  неговите 
връзки с околните села и градове.

Изключително важно значение за развитието на селото, като център на общината 
е неговото важно транспортно – географско положение, което играе съществена роля за 
икономиката на общината.

Общината  възниква  през  1979  година  и  по  това  време  се  оформят  нейните 
граници, вследствие териториалното и селищно устройство на страната и във връзка с 
постановление №77 на Министерския съвет за създаване на селищни системи и според 
новото  административно  -  териториално  деление  на  България  от  януари  1999  год., 
община Ружинци е от пети функционален тип, както следва: V - ти - с.Ружинци 1 и 2 и 
с.Дреновец 1 и 2; VI - ти - с.Бело поле; VII - ми -с.Динково, с.Тополовец, с.Дражинци, 
с.Черно поле, с.Плешивец и с.Гюргич; VIII - ми - с.Роглец.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

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

Северозападния район за планиране и е шеста по големина в рамките на област Видин. 

Територията  и  възлиза  на  232  кв.км.,  което  представлява  0.214%  от  територията  на 

страната.Общата структура на територията е следната:

 Обща площ – 231 991 дка;

 Земеделска земя – 182 909 дка;

 Обработваема земя – 144 607 дка;

 Водни площи – 4 339 дка;
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 Горски територии – 38 676 дка;

 Частна земя – 124 353 дка;

 Урбанизирана територия – 5 274 дка.

Тя е разположена на р.Лом и граничи на северозапад с община Димово, на изток 

и на юг с община Брусарци /област Монтана/, а на югозапад и запад с община Чупрене и 

Белоградчик.

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

важно транспортно - географско положение. Селото е разположено на пътна магистрала 

/Е-79/ от Видин, Димово през Ружинци и Монтана за София.През него минава важен 

шосеен път, свързващ Лом с Дреновец и Ружинци, Белоградчик през Белоградчишкия 

проход  за  Югославия.Второстепенните  шосейни  пътища  свързват  Ружинци  с  гара 

Орешец и селищата от общината. Това удобно кръстопътно положение изиграва най- 

важна роля при оформянето на селото като център на общината.

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

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

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

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

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

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

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

РЕЛЕФ И КЛИМАТ

Релефът на общината е равнинен и полупланински.  Средната надморска височина 

– 255,1 м. Климатът е  умереноконтинентален.Средногодишна температура – 10,5 Сº, 

средногодишните  валежи  са  560  л/м³.Преобладаващи  почвени  типове  -  с  най-висок 

относителен дял - сиви и кафяви горски почви; чернозем; излужен чернозем; оподзолени 

горски почви с плитка подпочвена скална маса.

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

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

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

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

интензивно развитие на  селското стопанство.Съществен проблем е  разрушаването на 

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

В  землището  на  с.Ружинци  се  намира  кариера  "Бела  стена"  за  добиване  на 

варовик, която понастоящем не се използва.

1.  Стопански сектор – развитие на бизнеса,  промишлеността и 
селското стопанство.

1.1. Селско стопанство.

Агро – климатичните условия, наличната сравнително плодородна земеделска 
земя  несъмнено  ще  доведе  до  получаването  на  повече  растениевъдна  продукция  и 
създаване  възможности  за  развитието  на  животновъдството.Собствениците  на 
земеделска земя свободно могат да я обработват, да я дават под аренда, да се сдружават 
или потърсят друга форма на ползването й.В момента има изградени две земеделски 
кооперации в с. Дреновец на основата на временен въвод на земята, но поради липса на 
средства  да  я  обработват,  те  са  я  предоставили  на  арендатори  да  я  обработват  – 
предимно  с  пшеница  и  слънчоглед.  В  село  Бело  поле  има  арендатори,  които 
произвеждат  картофи  и  др.  Икономиката  на  общината  е  с  определена  аграрно-
промишлена структура. 

Съгласно  Националния  план  за  действие  “Храни  и  хранене”  2005г  –  2010г., 
общините трябва да съдействат за регламентиране чрез нормативна уредба ползването 
от безимотни хора в пенсионна възраст на поземлени участъци в крайградските зони, 
подходящи за земеделие.В тази връзка е направено следното;

1.  С  Решение  №  203/31.05.2001г.  и  №  300/09.04.2002г.  на  ОбС  –  Ружици  е 
предоставена на Общинска служба “Земеделие и гори “ гр. Белоградчик, земеделска 
земя  за  оземляване  на  безимотни  и  малоимотни  граждани,  съгласно  чл.20,ал.2  от 
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,описани в Приложение № 2.

2.  С  Решение  №  301/09.04.2002г.  и  №  31/10.12.2003г.  и  Решение  № 
527/30.07.2003г.  и № 93/25.06.2004г на ОбС – Ружици е предоставена на Общинска 
служба  “Земеделие  и  гори  “  гр.  Белоградчик,  земеделска  земя  за  обезщетяване  на 
собствениците по чл.10 б,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 
земи, описани в Приложение № 3.

Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. За развитието 
на селското стопанство на територията на общината съществуват изключително  добри 
почвено-климатични условия. Към тези благоприятни фактори следва да се отнесе и 
наличният поземлен ресурс / 77,6% от територията са земеделски земи, като 86,3% от 
тях  са  обработваеми  /  Приложение  2/.  Около  20% са  пустеещи  земи,  което  при 
качеството на ресурса просто е недопустимо. В селското стопанство са ангажирани по-
голям  брой   от  заетите  в  материалното  производство.  Поливни  са  114,4  % от 
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обработваемите земи. По-голямата част от посевната площ е заета от зърнени култури, 
а  около  една  трета  от  нея  –  от  фуражни.  В  животновъдството  по-добре  развити 
подотрасли са овцевъдството и говедовъдството.

Самото  разположение  на  селата  в  общината  по  поречието  на  река  Лом, 
равнинния  терен  и  възстановяването  на  изкуствените  канали  за  напояване  са 
предпоставка за интензивно развитие на селското стопанство. Увеличаването на броя 
на арендаторите в общината, както и броя на площите , които те обработват е факт, 
който говори за съживяване традициите на общината в селското стопанство.

Предстои изграждането на покрит общински пазар в с. Ружинци.

1.2. ПРОМИШЛЕНОСТ
Структурата на промишлеността е представена от :
- ЗМК  –  АД  –  с.Ружинци.  Дружеството  е  със  100%  частно  участие. 

Произвежда стомано-решетъчни стълбове 6,20,110,220 и 400 КW и метални 
конструкции;

- “Вектор  дърво”  ООД  –  с.  Ружинци.  Дружеството  е  със  100%  частно 
участие.Сферата на дейност е детско обзавеждане – мебели.Пазари – Гърция.

 
Понастоящем  в  частния  и  семеен  бизнес  се  развива  преди  всичко  отрасъл 

“Търговия”. За нормалното развитие на общината е необходимо да се стимулира преди 
всичко изграждането на малки предприятия от хранително – вкусовата промишленост, 
за да се затвори цикълът: производство – преработка – търговия.

1.3. МАЛКИ - СРЕДНИ  И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На територията на общината съществуват преди всичко малки предприятия, като 

представители на леката промишленост. Работи се на ишлеме предимно на граждани от 
общината.Част от тях са:

        * ЕТ " Бой - Мар" гр. София. Обект - Хлебопекарна с.Гюргич с предмет на 

дейност - производство на бял хляб. Пазари - в общината и съседни общини

* ПК "Обединение" с.Дреновец, с предмет на дейност - хлебопроизводство и 

производство на кисело мляко и сирене. 

Пазари - в общината.

*  ООД  "Ружимпекс"  гр.София.Обект  "Мелница"  с.Ружинци  с  предмет  на 

дейност- смилане на пшеница на ишлеме.

*  ЕООД  "Еко  -  Ком"  гр.Белоградчик.Обект  "  Хлебопекарна"  с.Ружинци  с 

предмет на дейност - производство на хляб и хлебни изделия.
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Земеделски фирми:

* ЕТ “АМИП – Марияна Атанасова” с. Дреновец – зърнопроизводство;

*  ЕТ  “ВЛАДИ  –  Йордан  Величков”  гр.София,  клон  с.  Бело  поле  – 

зърнопроизводство и зеленчукопроизводство;

* ЕТ “Велин Найденов” с. Дреновец – зърнопроизводство;

* “Екогрейн” ООД – гр. София, клон Лом с. Динково – зърнопроизводство;

*  “ВИЧИ  –  АГРО  –  Йордан  Величков”  гр.  София,  клон  с.Черно  поле  – 

зърнопроизводство;

* СД “ХИДРОЕКСПРЕС – Йорданов и & “ с. Дражинци – зърнопроизводство;

* земеделски производители и др.

Сфери на дейност :

- растениевъдство – предимно зърнопроизводство и зеленчукопроизводство / 

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

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

козевъдството, следвани от говедовъдството.

Обработваема земя – 144 607 дка.

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

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

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

пчелни семейства и др. 

Броя  на  търговските  обекти  извършващи  дейност  със  спирт  и  спиртни 

напитки са 42 на брой.

“Джордан – 2003 “ЕООД с. Смоляновци – пункт за изкупуване на черни и 

цветни метали и МПС;

Бензиностанции:

“Петрол “АД гр. София в селата Ружинци и Тополовец;

“Шел България” ЕАД гр. София в село Дреновец

Базите за настаняване са:

ЗЗД – “Ларси – България – Людмил Радков Георгиев”- къща за гости, с две 

звезди, с. Дреновец.

Заведенията за хранене са механа  “Чановете”с. Дреновец, пивници – 23, кафе 

– аператив – 1, павилион – 1, 12 смесени магазина и сладкарница – 1 бр. броя

На територията на общината има възможност, а и е наложително създаване на 

предприятия за  извършване на  услуги на  населението,  като би могло да се използва 
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създадената и още не напълно похабена база на ТПК " Ново време" с.Ружинци, които 

понастоящем почти не развиват никаква дейност и подържат съществуването си главно 

от наеми.

На територията на общината съществуват годни за ползване и стопанисване 

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

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

развитие на леката промишленост.

Поради лошата икономически условия за развитието на  икономиката,  стагнацията на 

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

ликвидация на съществуващото производство.

В момента на територията на общината функционират следните предприятия:

*  "ЗМК"  АД  с.Ружинци  -  единствено  по  рода  си  за  Северна  България 

дружество  за  проектиране,  производство  и  реализация  на  всякакви  видове  метални 

конструкции и изделия.Пазари - в цялата страна.

-  “Вектор  дърво”  ООД  –  с.  Ружинци.  Дружеството  е  със  100%  частно 
участие.Сферата на дейност е детско обзавеждане – мебели.Пазари – Гърция.

- “Комекс  – 2004г” ООД – с. Плешивец

Предметът  на  дейност  на  фирмата  е  дървопреработване,  изработване  на 

паркет, врати и др. за Испания. .

"ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ" АД

Дружеството се намира в с.Ружинци, обл.Видин на главен път Е -  79,  100 % 

частно участие.

  Разположено е на площ от 104 дка. Има две производствени халета с квадратура 

от 3000 кв.м. закрита площ; складово стопанство с портален 5 - тонен кран;

открити площадки за комплектоване на готова продукция, съоръжени с два портални 

крана, по 5 тона.

"ЗМК" АД произвежда стомано-решетъчни стълбове 6, 20, 110, 220 и 400 kV и 

метални конструкции, антенни и комуникационни мачти.

Дружеството е произвело стомано-решетъчни стълбове за следните обекти:

• Ел.провод 110 кV "Ябълка" - първи, втори и трети етап - гр.Кюстендил, 
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подстанция Бобов дол.

• Ел.провод 110 кV "Боровци":Монтана - Берковица.

• Ел.провод 110 кV "Радецки": Козлодуй-Бяла Слатина

• Ел.провод 110 кV "Баба Вида":Кула - Видин

• Ел провод 3 бр.-20 КУ на Електроснабдяване -гр.Благоевград

• Колони и ригели за подстанция гр.Благоевград и подстанция гр. Симитли

• Мачтови трафопостове за 250 и 400 кVА за електроснабдяване София - град.

• Мачтови трафопостове за 400 кVА за "София инвест"

• Ел.провод 20КV, захранващ подстанция Алдимировци със Завода за хидратна 

вар в гр.Сливница.

КЛИЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

1. Национална Електрическа Компания.

2. "Електроразпределение" АД - град Видин, Горна Оряховица, Враца, Кърджали, 

Русе, Плевен, Благоевград, Перник, Кюстендил, София-град, София - област, Хасково.

3."Енерго-монтажно управление" /ЕМУ/- гр.Велико Търново, Хасково, Кърджали.

4. "ЕМУ" - гр.Русе

5. "Строймаш прогрес" ЕООД - гр.София

6. "Електрострой-инжинеринг" ООД - гр. София

7. "Електрострой-инжинеринг" ООД - гр.Пловдив

8. "Импулс Ко" ООД - гр.София

9. "МЕГА ЕЛ" ЕООД - гр.София

10."Мини Марица Изток"  - гр.Раднево

11. “ Елтип 95” ООД – гр. Враца и мн. други

Дружеството  работи  с  документация  на  "Енерго-проект",  "База  за  развитие  и 

внедряване - ЕКИ96"ООД, "КО ИМПУЛС" и по предоставена документация на клиента.

Работи по нормали № ОН - 0151737/ЗЗг. и ОН -0180921/87г., които са приети в 

енергетиката и издава сертификат съгласно БДС.

Произведена продукция:

- 2002г. – обемът на производството е 370 тона годишно стомано – решетъчни 

стълбове и заготовки;

-  2003г.  обемът  на  производство  е  570  тона  годишно  стомано  –  решетъчни 

стълбове и заготовки.
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-  2004г. обемът на производството е 570 тона стомано – решетъчни стълбове и 

заготовки, конструкции.

- 2005г. обемът на производството е 770 тона стомано – решетъчни стълбове и 

заготовки, конструкции.

Средносписъчният брой на заетите лица в дружеството е 30 души.

 “Вектор дърво” ООД 

Дружеството е със 100 %.частно участие.Персонала на дружеството наброява 35 
души.Сферата на дейност е детско обзавеждане – мебели.Пазари за Гърция.

Обем на произведената продукция в натурални еденици:
2002 година – 569 бр;
2003 година – 2861 бр. 

“Комекс – 2004г”ООД – с. Плешивец
Предметът  на  дейност  на  фирмата  е  дървопреработване,  изработване  на 

паркет, врати и др. за Испания. Разкрити са 13 работни постоянни места.

1.4.  ИКОНОМИЧЕСКИ  ВРЪЗКИ  МЕЖДУ  НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА  В 

ОБЩИНАТА

Икономиката  на  общината  се  характеризира  като  слаба.  На  територията  и 

функционират само няколко производствени предприятия, като обема на произведената 

продукция през последните години през последните години е3 намаляла поради сливане 

на пазарите.  По – голяма част от фирмите работещи на територията на общината са 

малки, като болшинството от тях са в сферата на търговията. В общината са развити 

зърнопроизводството, лозарството и животновъдството. Аграрният сектор отчита като 

цяло по-ниски добиви, дължащо се на промените в собствеността на земята и остарелият 

машинен парк. Положителни са тенденциите в животновъдството, което се дължи на 

благоприятните  условия  за  неговото  развитие.  Общинската  администрация  набелязва 

мерки за икономическо оживление, акцентирайки върху потенциала на малкия и среден 

бизнес, селското стопанство и наличните природни суровини. Необходимите стратегии и 

мерки, които стоят пред общинската администрация могат да се обособят по следния 

начин:

1. Създаване на благоприятни условия за развитие на бизнеса чрез 
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реконструиране и поддържане на инфраструктурата в добро състояние.

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

тяхната ангажираност и създаване на благоприятна среда.

3. Доизграждане на водоснабдителната и изграждане на канализационна мрежа.

4. Запазването на съществуващите просветни и културни институции.

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

 Необходима  ни  е  предприемаческа  култура,  която  улеснява  създаването, 

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

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

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

предприемачи, особено собствениците на малки фирми.

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

като балансират тази гъвкавост съссигурност за свойте работници. Необходимо е да се 

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

обучението на техните работници и служители.

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

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

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

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

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

проблема с безработицата.

 При слабата почти нищожна общинска икономика за зависимост от местни и 

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

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

капацитет поради липса на пазари за своята продукция.

1.5. ЗЕМЕДЕЛИЕ

 Агро-климатичните условия, наличната сравнително плодородна земеделска земя 

несъмнено ще доведе до получаване на повече растениевъдна продукция и създаване 

възможности за развитие на животновъдството.

Основен приоритетен сектор за развитието на общината е селскостопанското 

производство. Общината разполага със 144 600 дка обработваема земя. Ако се обърнем в 

миналото  ще  забележим,  че  производството  и  реализацията  на  селскотостопанската 
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продукция  е  било  и  си  остава  верния  път  за  развитието  на  общината.  Самото 

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

възстановяването на изкуствените канали за напояване са предпоставка за интензивно 

развитие на селското стопанство. Увеличаването на броя на арендаторите в общината, 

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

традициите на общината в селскотостопанство.

Предстои изграждането на общински пазари в с. Ружинци, с. Дреновец и др. 

Общината ще кандидатства пред “Красива България” и др. 

Понастоящем  в  частния  и  семеен  бизнес  се  развива  преди  всичко  отрасъл 

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

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

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

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

екологично чисти продукти на млечна и местна основа.

За  развитието  на  производствената  инфраструктура  в  отрасъла  земеделие  е 

необходима  реализацията  на  проекти  за  :  построяването  на  животновъдни  ферми, 

закупуване на племенни животни, земеделска техника. Има много пустеещи общински 

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

шивашки  цех,  например  или  предприятия  с  друг  вид  производство,  които  биха 

осигурили работни места на хората от село Дреновец и др.

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

малини.

 През  последните  години се  очертава  тенденция  към  намаляване  на 

селскостопанското производство в общината изразяващо се в следното:

• раздробяване на земята след извършване на въвода в земеделието. 

•  изключително  остарял  и  недостатъчен  машинен  парк.  Като  изключим 

с.Дреновец в другите села от общината земята е в ръцете на собствениците си. 

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

потърсят друга форма за използването й.

В момента има изградени две земеделски кооперации в с.Дреновец на основата на 

временен  въвод  на,  земята,  но  поради  липса  на  средства  да  я  обработват,  те  са  я 

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

Част от земята се обработва и от арендатори от вън и от наши арендатори, хора 
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притежаващи селскостопанска техника, но има и около 30% от земята, която пустее.

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

получаване  на  информация  от  частните  стопани  за  осигуряване  на  инвестиции, 

стимулиране развитието на земеделието чрез преференциални кредити, изграждане на 

тържища, земеделска стокова борса.

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

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

• окончателно възстановяване на земеделските ниви и формиране на земеделски 

структури за обработката им;

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

ползване на субсидии и кредити от държавни и международни фондове;

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

кредити и за обновление на машинния парк;

•  ще  съдейства  при  осигуряване  на  инвестиции  за  условията  в  отделното 

стопанство  за  отглеждане  на  животни,  чрез  ефективно  провеждане  на  развъдно 

-подобрителна селекция.

•  пускане  в  действие  на  съществуващата  ракетна  площадка  с.  Дреновец  и 

разкриване на нови.

1.6. РАСТЕНИЕВЪДСТВО

В  общината  се  отглеждат  зърнени  култури  за  2004  –  2005г.  и  стопанска 

2005/2006г., както следва:

* пшеница 2004/2005. – 16 962 дка ; за 2005/2006г – 12 545 дка;

* слънчоглед 2004/2005г.- 13 070 дка;

* царевица – 2004/2005г.- 3600 дка;

* овес 2004/2005г. – 700 дка;

* ечемик 2004/2005г.- 860 дка; за 2005/2005г. – 4 270 дка;

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

* грах 2004/2005г. – 158 дка.

* ръж за 2005/2006г – 20 дка

Една част от произведената продукция се продава на изкупвателни организации, 

а другата остава за лични нужди за развитието на животновъдството.

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

На територията на общината се отглежда предимно едър рогат добитък.

Към 01.11.2005г. в общината са регистрирани следните видове животни:

* говеда – 1198бр.,в т.ч. крави – 843 бр. и телета – 334 бр. 

     * биволи - 70 бр. в т.ч. биволици – 51 бр. и малачета – 29 бр.

* овце  - 3125, в т.ч. овце - майки – 2 052 бр.и  агнета – 1061 бр.

* кози – 2 693бр., в т.ч. кози – майки -2244бр. и ярета – 435 бр. 

* свине общо – 392 бр. в т.ч. майки – 48бр. и прасета – 337бр.

* коне – 499бр.

* магарета – 387 бр.

* кучета – 1645бр.

* птици – 25 504 бр. 

* пчелни семейства – 1035бр.

* зайци – 933 бр.

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

с отлични качества ниски замърсявания и съществува възможност за производство на 

екологично чисти продукти на млечна и месна основа.

Общината  разполага  със  сградов   фонд,  но  след  проведените  реформи  намаля 

продукцията, населението отглежда животни и произвежда предимно за задоволяване на 

потребностите си.

1.8. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Резултатите  от  развитието  на  местната  икономика  и  социалният  статус  на 

населението пряко влияят върху състоянието на общинския бюджет. самоуправлението 

на териториалните структури обективно води до необходимостта от повишаване ролята 

на  общинските  съвети  в  управлението  на  местните  структури.  Общинската 

администрация  по  решение  на  Общински  съвет  определя  съотношенията  между 

приходите и разходите между отделните бюджетни звена.

В закона за държавния бюджет на Република България за 2006г. са определени 

размерите на взаймоотношенията на Централния бюджет с бюджетите на общините под 
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формата на обща допълваща субсидия, изравнителна субсидия, трансфер от преотстъпен 

данък по ЗОДФЛ и трансфер за капиталови разходи.

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

финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Изцяло с местни приходи от общинският бюджет се финансират всички дейности 

в  областта  на  благоустройството  и  комуналното  стопанство,  като  сметосъбиране, 

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

програми  и   жилищното  строителство.  Стратегията  за  икономическото  развитие  на 

Община  Ружинци  следва  да  прекъсне  процесите  на  свиване  на  производството,  да 

ускори привличането и усвояването на инвестиции, да създаде условия за по – добра 

социална и професионална реализация на местните хора.

Бюджетът на общината за 2006г. се определя от обща  допълваща субсидия за 

държавни дейности  в  размер  на  1  037  400  лева.  Общата  изравнителна  субсидия  е  в 

размер на 159 100 лева.  Общо приходи за местни дейности – 269 000 лева ,  а общо 

приходи за държавни дейности – 1037 400 лева. Данъчните приходи се очакват да са 28 

000 лева, а не данъчните в размер на 81 900 лева  

Състав и структура на собствени приходи

Наименование на 

приходите
2003г. 2004г. 2005г.

Данъчни 29 478 37 917 26 554
Неданъчни 79 682 118 648 78 736

Всичко собствени 

приходи 109 160 156 565 105 290

Общината разчита на собствени приходи и главно на превежданата субсидия от 

Републиканския бюджет.Досега на се ползувани кредити от Банки и други институции. 

Общината  за  2005г.  се  е  разплатила  на  100  процента,  като  има  свободни  средства 

прехвърлени за 2006г.
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Получената субсидия от Централния бюджет по години е както следва:

№ по 

ред

2003г. 2004г. 2005г.

1. Обща допълваща субсидия 880 722 932 895 955 669
2. Обща изравнителна субсидия 35 477 75 874 155 000
3. Целева /капиталови разходи / 117 000 109 000 99 200
4. Преотстъпен данък - 188 469 118 065

ОБЩО: 1 033 199 1 306 238 1 327 934

Структурата  на  приходите  показва,  че  основната  част  от  приходите  са  от 

населението и  само  нищожна  част  е  от  икономиката.  За  състоянието  на  общинската 

икономика е посочено в предшествуващите редове.

Структура на разходите по функции

Функции 2003г. 2004г. 2005г.

Общи държавни служби 370 704 395 816 446 798
Отбрана и сигурност 39 795 43 657 29 065
Образование 634 286 630 696 670 725
Здравеопазване 7 493 8 322 12 206
Социално осигуряване и грижи 784 708 864 008 542 705
Физкултура и спорт 4 203 4 476 7 796
Туризъм - -- -
Култура. 21 000 27 585 27 169
Жилищно ст-во и БКС 233 222 496 184 99 307
Селско стопанство - - -
Транспорт и съобщения 33 600 117 760 19 545
Други дейности - 5 220 41 630
Всичко: 2 129 011 2 593 724 1 896 946

От анализа на приходите и разходите по бюджета проличава консумативния му 

характер, т. е. собствените приходи намаляват и се увеличават субсидиите от 

Републиканския бюджет.  Това е  една неблагоприятна тенденция,  която е  функция на 

влошената  икономика  в  общината  и  води  до  нестабилност  в  плащането  и  до 

невъзможност за влагане на инвестиции за подобряване инфраструктурата на района.

23



1.9. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

* Организацията  структура  и  персонал  на  системата  за  извьнболнична 

помощ.

Съгласно Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите 

в Община Ружинци към 31.12.2005г. са регистрирани следните лечебни заведения:

АПМП – ИП

1. ЕТ “АПМП – ИП – д-р Благой Славчев” – с. Дреновец;

2. ЕТ “АПМП – ИП – д-р Георги Кънчовски” – с. Ружинци;

3. ЕТ “АПМП – ИП – д-р Валентин Михайлов” – с. Ружинци;

На този етап има една незаета лекарска практика в село Дреновец.

АПСП – ИП

1. ЕТ “АПСП – ИП – д-р Мария Дорохина” – с. Ружинци;

2.”АПСП – ИП – д-р Лея Рене Ецова” – с. Дреновец.

АСМП – ИП

1. ЕТ АСМП – ИП – Урология д-р Димитър Цветков – с. Ружинци

Медицински център д-р Люба Цветкова ООД – с. Ружинци

* Първична здравна помощ

Наблюдаваната  демографска  ситуация  в  Община  Ружинци,  следва  общата  за 

страната и областта, която се изразява със стабилна депопулация.

Главни характеристики са:

⇒Ниска раждаемост:
⇒Висока смъртност;
⇒Интензивна емиграция на млади хора в трудоспособна и репродуктивна възраст;
⇒Застаряващо население;
⇒Висок % на живеещите в селата.

Общ брой и възрастова структура на населението
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Промените във възрастовата структура на населението задълбочават процеса на 

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

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

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

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

градовете.

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

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

значително структурата на здравните потребности на населението и отправя определени 

и много високи изисквания към тяхното задоволяване с качествено обслужване. 

Естествен прираст

Естественият  прираст  на  населението  в  общината  е  с  прогресивно  нарастваща 

отрицателна  стойност.  Един  от  факторите  за  намаляване  броя  на  населението  е 

намалената раждаемост.

Раждаемост

Върху нивото на раждаемостта оказва влияние променената възрастова структура 

на  населението  и  по  специално  намаляващият  контингент  на  жените  във  фертилна 

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

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

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

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

ръста на безработица.

Смъртност

Общата  смъртност  е  висока.  Смъртността  по  причина  на  заболяването  е 

специално предизвикателство пред здравната система и работещите в сектора здравни 

мениджъри и специалисти, които трябва в синхрон и единодействие да овладеят 

процесите  по  ранно  откриване,  диагностициране,  лечение  и  предотвратяване  на 

фаталния край.

Водеща  за  2004г.  е  отново  смъртността  от  болестите  на  органите  на 
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кръвообращението, като с най – голяма чистота сред тези заболявания са ИБС и мозъчно 

–  съдовата  болест.  На  второ  място  в  структурата  на  общата  смъртност  са 

новообразуванията,  следват  заболяванията  от  Клас  XVII Симптоми,  признаци  и 

отклонения  от  нормата,  открити  при  клинични  и  лабораторни  изследвания, 

некласифицирани  другаде.  На  четвърто  място  са  травмите  и  отравянията.  Основна 

причина  за  умиранията  на  децата  под  едногодишна  възраст  са  :  “Някои  състояния, 

възникващи през перинаталния период” и “Вродени аномалии / пороци на развитието/, 

деформации и хромозомни аберации.

Болестността  от  туберколоза  бележи  тенденция  на  снижение.  Наблюдават  се 

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

психично  болните.  Има  повишение  обаче  на  болестността  от  злокачествени 

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

дроб и кожата.

Рискови фактори

Социално  –  икономическите  рискови  фактори,  засягащи  значителна  част  от 

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

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

хроничната  безработица,  ниските  доходи  и  влошената  структура  на  разходите  и 

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

физическото развитие, кореспондират с тях.

Качеството и  продължителността на живота във висока степен се определя от 

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

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

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

Рискови групи

Повишено  внимание  изискват  хората  с  ниски  доходи,  жителите  на  селските 

райони, маргинализираните малцинствени групи, многодетните семейства, безработните, 

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

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

Дреновец,  които обаче,  не са  достатъчни за  обслужването на населението.Същите не 

работят с РЗОК- Видин, което допълнително затруднява осигуряването на лекарства.

Материално – техническо осигуряване

На общопрактикуващите лекари в  общината  е  предоставено за  ползване под 

наем помещения и оборудване общинска собственост. На две практики е предоставена 

и техника и апаратура , получена от Световната банка. 

Приоритети на ПЗП в общината:

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

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

-  децата  и  хората  над  60  години.  Необходимо  е  подновяване  на  профилактичните 

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

диагностициране на редица заболявания.

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

са най-вече липсата на полувисши и средни медицински кадри.За тяхното привличане 

и  запазване  е  необходимо  създаване  на  адекватни  битови  условия  и  подходящо 

заплащане, както и необходимия транспорт.

3. Осигуряване опазването на жизнената среда от вредно въздействащите 

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

4.  Осъществяване  на  регионални  програми  за  ограничаване  на 

тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични 

вещества.

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

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

със грижи и подкрепа на лицата с психични разстройства.

7. Съдействие за разкриване на филиали на ЦСМП.

8. Преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората 

в  неравностойно  положение,  принадлежащи  към  етническите  малцинства,  и  да  се 
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осигури равен достъп до здравните услуги.

9.  Организиране  на  консултативни  кабинети  за  репродуктивно  здраве  и 

семейно планиране в селата с преобладаващо ромско население.

10.  Организиране  на  консултативни  кабинети  с  цел  намаляване  на 

бременноста в юношеската възраст и родствените бракове. 

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

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

насочена към подобряване качеството на социалното подпомагане и социалните услуги / 

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

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

общината  разработи  проект  по  Националната  програма  “От  социални  помощи  към 

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

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

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

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

отоплителни  материали,  закупуване  на  хранителни  продукти  и  вещи  от  първа 

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

общуване, разходки и др.

На  територията  на  общината  се  извършват  дейности  за  социални  услуги, 

извършвани в  обичайната  домашна среда  от  Домашен социален патронаж, които е  с 

капацитет 45 души.

В  общината    има  и  едно  заведение  за  социални  услуги,  извършвани  извън 

домашна среда. Това е Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – с. Дреновец и е 

с капацитет 23 места. Настанените лица  са 23 . 

Задачи пред Общинска администрация:

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

хронични заболявания и за самотните стари хора.

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

отдалечените села в общината.

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

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

В четири от населените места - Ружинци, Дреновец, Гюргич и Плешивец има 

регистрирани  и  работещи  читалища,  единствените  организации,  които  изпълняват 

държавни  културно  –  просветни  задачи  в  общината.Тяхната  цел  е  да  задоволяват 

потребностите  на  хората,  свързани  с  развитие  и  обогатяване  на  културния  живот; 

запазване  обичайте  и  традициите  на  българския  народ;  разширяване  знанията  на 

гражданите  и  приобщаването  им  към  ценностите  и  постиженията  на  науката, 

изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.

Възродена е традицията да се провежда общински събор на три поколения в 

м. Бабу, с.  Гюргич,както и провеждането на общински футболен турнир “Ружинско 

лято”, тенис турнир и др.

 На  20.октомври  се  празнува  Празника  на  Община  Ружинци  с  богата 

културно – музикална програма.Има приложен културен календар на Община Ружинци 

2006г., които включва следните културни събития:

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 2006 г.
         

Културно събитие Дата на 
провеждане

Място
на провеждане

Финансов 
план

Източник на 
финанси-

ране
 Културни събития с регионално и местно значение
Честване  на  деня  на 
родилната  помощ  - 
Бабин ден 

21.01.2006 г. С.Динково,Тополов
ец,Дреновец,Бело 
поле,  Дражинци, 
Ружинци, 
Плешивец,Черно 
поле, Гюргич

 6300 лв.
Субсидия 
от РБ

Честване  деня  на 
лозаря

14.02.2006 г. С.Динково,Тополо-
вец,Дреновец,Бело 
поле,  Дражинци, 
Ружинци, 
Плешивец,Черно 
поле, Гюргич

 4500 лв. Субсидия 
от РБ

Славянска вечер 03.03.2006 г. Читалище 
Дреновец

500 лв. Субсидия 
от РБ

Международен  ден  на 
жената

08.03.2006 г. С.Динково,Тополов
ец,Дреновец,Бело 
поле,  Дражинци, 

 6300 лв. Субсидия 
от РБ
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Ружинци, 
Плешивец,Черно 
поле, Гюргич

Пролетен бал 22.03.2006 г. С.Динково,Тополо-
вец,Дреновец,Бело 
поле,  Дражинци, 
Ружинци, 
Плешивец,  Черно 
поле, Гюргич

 6300 лв. Субсидия 
от РБ

Тударица-надбягване  с 
коне

22.04.2006 г. С.  Ружинци,  с. 
Дреновец

 2000 лв. Субсидия 
от РБ

Традиционен събор 01.05.2006 г. С.  Дреновец, 
Динково,Тополовец, 
Дражинци,Черно 
поле

 2500 лв. Субсидия 
от РБ

Традиционен събор 06.05.2006 г. С. Ружинци, с. Бело 
поле

 1000 лв. Субсидия 
от РБ

Традиционен събор 24.05.2006 г. С. Гюргич  1600 лв. Субсидия 
от РБ

Традиционен  селски 
събор

28.05.2006 г. С. Плешивец  1600 лв Субсидия 
от РБ

Международен  ден  на 
детето

01.06.2006 г. С.   Ружинци,  с. 
Дреновец,  с.  Бело 
поле

 
1800 лв.

Субсидия 
от РБ

Общински събор Мес.юли 
2006 г.

Добридолски 
манастир

 5000 лв. Субсидия 
от РБ

Общински  фолклорен 
събор  “Среща  на  три 
поколения”

14.08.2006 г. С. Гюргич  2800 лв. Субсидия 
от РБ

Честване  на 
Съдинението  на 
България

06.09.2006 г. С.  Ружинци,  с. 
Дреновец,  с.  Бело 
поле и с. Плешивец

 2000 лв. Субсидия 
от РБ

Празник на Общината 20.10.2006 г. С. Ружинци  4000 лв. Субсидия 
от РБ

Възстановка  на  обичая 
“Бъдни вечер”

24.12.2006 г. Читалище с. Гюргич  400 лв. Субсидия 
от РБ

Коледни  празници 23-
25.12.2006 г.

С.  Ружинци, 
с.Дреновец, 
.Динково, 
Тополовец,  с.  Бело 
поле,  Дражинци, 
Черно  поле, 
Плешивец  и  с. 

 7200 лв. Субсидия 
от РБ
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Гюргич
 Честване на кръгли годишнини

Осемдесет  години  от 
основаването  на 
Читалище  “Христо  Ботев” 
с. Дреновец

Месец  март 
2006 година

Читалище  с. 
Дреновец

 2000 лв. Субсидия 
от РБ

1.11. Туризъм

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

Добридолският  манастир.Същият  е  основан  през  XI век,  опожарен  през  XV век  и 

възобновен през 1860 година. Църкви има в селата: Ружинци, Дреновец, Бело поле и 

Плешивец. В село Гюргич е изграден параклис.

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

защитените от закона растителни видове блатно кокиче и водна лилия.

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

територията на Община Ружинци са обявени за защитени следните дървета:

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

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

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

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

  

Всичко това, както и съхраненото фолклорно наследство и красива природа 

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

екологичен туризъм.

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

туристически услуги води до занижен интерес от туроператори и туристи 

2.2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

2.2.1. Население

* Брой и динамика
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Населението  на  Община  Ружинци  към  края  на  2004г.  е  5  218  души.,  а  към 
26.09.2005г е 5211 жители.Разпределението по населени места е както следва:

Населено място Общо бр. население Мъже Жени

Бело поле 905 440 465
Гюргич 302 141 161
Динково 179 96 83
Дражинци 255 117 138
Дреновец 1 и 2 1 680 822 858
Плешивец 287 134 153
Роглец 35 20 15
РУЖИНЦИ 1 и 2 1 009 477 532
Тополовец 232 112 120
Черно поле 327 162 165
Общо: 5211

За периода от 1999 год. до 2005 год. се очертава тенденция към намаляване на 

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

души., а през 1999 година то е с 400 по-малко, т.е. 6 046 души.

* Възрастова структура

Възрастовата  структура  на  населението  към  26.09.2005г.  е  представена  в 

Приложение 3.

Общината е преди всичко с възрастно население, което представлява 46.39 % от 

общия брой на хората, живущи на територията й.

• под 7 год. – 303;

• от 7 до 14 год. – 298;

• от 15 до 17 год. – 237;

• от 18 до 54 год.-2304;

• над 55 години – 2069.

Възрастова структура на населението към26.09.2005г.
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Населено 

място

Под  7 

год.

От 7 до 14 г. От  15  до 

17г.

От 18 до 54 г. Над 55 год. Над  60 

год.М Ж М Ж
Бело поле 82 76 58 238 212 85 154
Гюргич 4 6 5 54 30 79 124
Динково 7 8 6 41 27 41 49
Дражинци 10 6 11 64 36 42 86
Дреновец 1 и 2 111 106 83 437 364 213 366
Плешивец 6 5 4 60 37 67 108
Роглец 0 0 1 6 7 14 7
Ружинци 1 и 2 56 67 56 276 220 123 211
Тополовец 3 9 4 56 34 45 81
Черно поле 24 15 9 65 40 71 103
Общо: 303 298 237 1297 1007 780 1289

* Раждаемост

Раждаемостта  за  периода  от  2004год.  до  2005г  год.  показва  тенденция  към 

увеличаване макар и минимално. Родените през този период са показани по- долу, както 

следва:

Динамика на раждаемостта за периода 2003год. до 2005 год.

НАСЕЛЕНО МЯСТО 2003 година 2004 година 2005 година
РУЖИНЦИ 13 8 12
ДРАЖИНЦИ 1 1 -
БЕЛО ПОЛЕ 20 15 13
ДРЕНОВЕЦ 16 12 13
ТОПОЛОВЕЦ 1 - 1
ДИНКОВО 4 2 4
ГЮРГИЧ 1 2 -
ПЛЕШИВЕЦ 1 1 2
ЧЕРНО ПОЛЕ 6 3 3
ОБЩО : 63 44 48
НАСЕЛЕНИЕ ОБЩО: 5 262 5 280 5 211

Раждаемостта по години е както следва:

* през 2003 год. - 63 деца

* през 2004 год, - 44 деца

* през 2005 год. - 48 деца

33



Във  всички  населени  места  на  общината  съществуват  проблеми  свързани  е 

ниската  раждаемост,  като  с  най-висока  раждаемост  се  очертава  ромската  етническа 

група.

* Смъртност

За разлика от раждаемостта, смъртността постоянно се увеличава. В сравнение с 

1997 год. тя се е увеличила от 30.56 на 1000 до 1999 год. 44.16 на 1000 души. Високата 

смъртност  се  дължи  на  намаляване  и  застарявало  на  населението,  влошената 

демографска структура, водеща до нарастването на смъртността.

Детската  смъртност  в  общината  е  под  средната  за  страната.  През  периода 

2003/2005год. са починали четири деца до 1 година.

Детската смъртност за починали деца под 1 год. разпределена по години е както 

следва:

2003 год. – няма;

2004 год. – 3 деца;

2005год. – 1 дете.

Смъртността по години е както следва:

* за 2003 год. -192 души

* за 2004 год.-175 души

* за 2005 год. - 179 души

Общата  смъртност  за  периода  по  населени  места  е  показана  в 

следващата таблица:

Смъртност на населението на община Ружинци за  периода 2003 год. /2005 год.

НАСЕЛЕНО МЯСТО 2003 година 2004 година 2005 година
РУЖИНЦИ 31 25 27
ДРАЖИНЦИ 14 8 9
БЕЛО ПОЛЕ 27 26 21
ДРЕНОВЕЦ 45 61 57
ТОПОЛОВЕЦ 16 7 7
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ДИНКОВО 13 5 10
ГЮРГИЧ 14 14 17
ПЛЕШИВЕЦ 12 10 20
ЧЕРНО ПОЛЕ 20 19 11
ОБЩО : 192 175 179
НАСЕЛЕНИЕ ОБЩО: 5 262 5 280 5 211

* Естествен прираст

Естественият  прираст  за  общината  през  последните  години  е  отрицателен, 

вследствие на ниската раждаемост и висока смъртност на населението.

Естественият прираст по години е както следва:

• 1997 год. -/ - 24.82%о/

• 1998 год. - / - 24.50%о/

• 1999 год. -/ - 37.21%о/

Населението на територията на община Ружинци се  намира във фаза на спад, 

породено  от  ниското  равнище  на  показателите  раждаемост  и  естествен  прираст, 

характеризиращи възпроизвеждането на населението. Всичко това от своя страна води 

до доста високото ниво на отрицателен естествен прираст.

Механичен прираст

Разпределението на населението по социален статус ни дава представа за дела 

на нетрудоспособното, трудоспособното население и децата. Съотношението между тях 

е  в  ползанапенсионерите,  т.е.   лицата  над  трудоспособна  възраст,  или  което  е  една 

тенденция към застаряване на населението и увеличаване на смъртността.          

Процентът на безработица  месец септември 2005г. е 45,2 процента. което от своя 

страна води до изселване на младите хора от селата в големите градове, където им се 

дава възможност за професионална реализация и по – добри условия за живот.

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

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

В селищната мрежа са обхванати 10 села, от които 7 са с население до 500 души, 
1 от 510 до 1000 души, а 2 – над 1000 души.

Етническата  структура  е  от  около  1447  роми,  турци  -2;  македонци  –  2  и 
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останалите българи.
Средната гъстота на населението за 2004г. е 22 души на км2.
Динамиката на населението на Община Ружинци се характеризира с отрицателен 

естествен приръст през последните години.
Демографското  развитие  е  неблагоприятно  –  налице  е  трайна  тенденция  на 

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

механичното движение на населението / Приложение 1/. 

Приложение 1
Показатели 2001г. 2002г. 2003г. 2004г.

Население в началото на периода /бр./ 5 612 5 399 5 252 5 262
Население в края на периода /бр./ 5 399 5 252 5 262 5 218
Мъже /бр./ 2 680 2 573 2 531 2 513
Жени /бр./ 2 932 2 826 2 721 2 705
Под 7 години /бр./ 284 275 268 274
От 7 до 14 г. /бр./ 391 360 336 339
От 14-18 г./бр./ 222 244 251 249
Жени от 18-57 г./бр./ 988 987 958 967
Мъже от 18-62 г./бр./ 1 251 1 245 1 253 1 242
Жени над 57г./бр./ 1 510 1 416 1 354 1 329
Мъже над 62 г./бр./ 966 872 832 818
Родени /бр./ 16 49 65 41
Починали /бр./ 221 177 194 175
Коефициент на смъртност / ‰ / 40,13 33,23 36,90 33,40
Коефициент на раждания / ‰ / 2,91 9,20 12,36 7,82
Естествен прираст / ‰ / - 37,23 -24,03 -24,54 -25,57
Средна гъстота на населението 26 23 23 22

Миграциите на населението от общината следват общите тенденции за развитие 
на тези процеси в страната и областта – намаляващ интензитет, ремиграция към селата 
на население от по-високите възрастови групи.

Възрастовата  структура  на  населението  на  общината  е  влошена  –  17% от 
населението е в подтрудоспособна , 42%- в трудоспособна и 41 % в надтрудоспособна 
възраст.

Като цяло демографската структура на населението се характеризира с трайна 
тенденция  към  намаляване,  застаряване,  недостатъчна  образователна  и 
квалификационна степен, трайна миграция.

През   периода  1995  –  2004г.  се  наблюдават  съществени  изменения  във 
възрастовата  структура  на  населението,  свързани  с  неблагоприятните  тенденции  в 
развитието на демографските процеси. Процесът на остаряване на населението е по – 
силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Върхи обхвата на населението във и 
над трудоспособна възраст блияние оказва както остаряването на населението, така и 
направените  законодателни  промени  в  определянето  на  възрастовите  граници  на 
населението при пенсиониране.
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Тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е 
забавена,  но  достигнато  равнище  на  естествено  възпроизводство  на  населението  е 
силно ограничено, при което не се осигурява дори просто заместване на поколенията. 
Това  равнище  ще  вличе  върху  будещето  развитие  на  броя  и  структурите  на 
населението.  Към  това  влияние  следва  да  се  добави  и  въздействието  на  външната 
миграция, която пряко и косвено, също променя демографската ситуация в областта.

Населението според преброяванията по  населени места в  Община Ружинци е 
както следва:

Община 
Ружинци

Налично 
население 

към

Налично 
население 

към

Налично 
население 

към

Налично 
население 

към

Постоян-
но населе-

ние към

Постоян-
но населе-

ние към

Постоян-
но населе-

ние към

Постоян-
но населе-

ние към
Населени 
места

31.12.
1934г.

31.12.
1946г.

1.12.
1956г.

1.12.
1965г.

2.12.
1975г.

4.12.
1985г.

4.12.
1992г.

1.03.
2001г.

С.Бело поле 1508 1688 1577 1384 1091 949 1013 1004
С.Гюргич 1209 1255 1175 993 845 636 514 390
С.Динково 829 833 673 551 418 340 289 230
С.Дражинци 936 957 889 755 563 407 359 289
С.Дреновец 3404 3655 3398 3701 3348 2751 2176 1841
С.Плешивец 1277 1358 1313 1028 823 585 477 371
С.Роглец 206 247 211 105 51 43 46 45
С.Ружинци 1837 2042 2458 2185 1777 1428 1337 1166
С.Тополовец 1019 1118 1103 Х Х Х 362 289
С.Черно поле 1424 1470 1334 1083 806 616 565 436
ОБЩО: 13 649 14 623 14 131 11 785 9 722 7 755 7 138 6 061

2.2.2.  Социално  развитие  и  сближаване  /  безработица;  доходи;  здравни 
услуги/.

Преходът  към  пазарна  икономика  е  свързан  с  появата  /  формирането/  и 
структурирането  на  различните  пазари,  включително  и  на  пазара  на  труда. 
Проучванията показват , че заетостта в общината намалява.

Стратегическите цели и задачи за преодоляване на безработицата се свързват с 
разработване на Програма за реализация на инициативи за временна заетост насочена 
към трайно безработни лица, регистрирани в Д “БТ” – Белоградчик; оползотворяване 
на потенциала на  неправителствени организации по осигуряване на консултации за 
разработка на бизнес планове и проекти по донорскипредприсъединителни фондове, 
включително  и  програма  “САПАРД”,  СИФ,  съгласуване  на  мерки  с  образователна 
субсистема в общината по обучение по компетенциите на бъдещето и  приоритетно 
разкриване на комшютърни кабинети във всяко училище в общината.

Усилията следва да бъдат насочени към следните дейности:
- намаляване  на  безработицата  чрез  развитието  на  високо  механизирано 

земеделие;
- задържането и привличането на млади хора,  като им се подсигурят добри 
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условия за живот;
- насърчаване на заетостта.
Общият брои на регистрираните безработни в края на месец декември 2004г. е 

810  човека,  а  за  края  на  месец  декември  2005г  те  са  769.  По  данни  от  Д”БТ”- 
Белоградчик,  териториалното разпределение на безработни за Община Ружинци за м. 
юли  2005г. е 739, за м. юни 737 или увеличението е от 2 души.

Равнището  на  безработицата  ,  изчислено  на  база  икономически  активното 
население , за м. 12.2004г. е 41,6 %. За м. 09. 2005г. е 45,2 % ,  за м. август 41,0 % и за 
месец декември 2005г е 39,5 %.

По професионален признак регистрираните безработни се разпределят ,  както 
следва, до края на м. септември 2005г.:

Общ брои: 881 души
- с работническа професия – 344;
- специалисти – 46;
- без квалификация – 491;
По образователен признак:
- висше – 13;
- средно – 340;

- основно – 408;
- начално и по-ниско – 120.
Прави  впечатление  високият  относителен  дял  на  безработните  лица  без 

квалификация 55,7  % и на тези с основно / 46,3%/, начално и по-ниско образование / 
13,6 %/. Тези характеристики са характерни преди всичко за ромската етническа група.

Най-засегнати  от  безработицата  сред  възрастовите  групи  са  лицата  над  55 
годишна възраст / 14,98 %/, следвани от 45-49 годишна възраст / 12,48%/ и лицата от 
25до 29 годишна възраст / 11,35 %/.

Възраст,
Години

до 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 -5450 –            50 –54

Брой 44 100 100 97 98 97 110 10313            132

Последствията за общината от високото ниво на безработицата са изселването на 
младите хора и повишаване средната възраст на населението.

Разпределението на безработни по поредност на регистрацията е следната:
- регистрирани за първи път – 241 души;
- за втори път – 199 души;
- над два пъти – 441 души.
Безработните жени към месец септември са 402 , което е 45,6 %.
Броя на продължително безработните месец септември са 669.
В  края  на  месец  септември  2005г.  по  данни  на  Д”БТ”  –  Белоградчик  са 

регистрирани 11 безработни с намалена трудоспособност..
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Териториалното разпределение на входящият поток през месец септември 2005г. 
е 94 безработни лица, като новорегистрирани са 16 и с възстановена регистрация 78 
лица.Новорегистрираните безработни разпределени по сектори са както следва:

- от индустрията – 4;
-  от услуги – 6; 
- неуточнен отрасъл – 6.
Териториалното  разпределение  на  изходящ  поток  има  следния  вид:  Община 

Ружинци – 14 безработни.
В териториален аспект заявените работни места се разпределят както следва:
а/ извън програмите за заетост – 11;
б/ по програми за заетост – 3.

АКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Услуги по заетост

1. По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на 
заетост” през месец септември 2005г. са постъпили 2 лица.

2. По НП “ Асистенти на хора с увреждания” – 58  безработни лица.
3. По чл.49 а от ЗНЗ –  3 лица са сключили договор ,  започващи земеделска 

дейност.
4.  По  чл.51  от  ЗНЗ  –за  наемане  на  лица  при  непълно  работно  време,  като 

преферциални мерки се ползват работодателите от Община Ружинци

Не  се  очаква  чувствителна  промяна  на  пазара  на  труда.  Няма 
подадена  информация  за  предстоящи  масови  уволнения.Броят  на 
безработните няма да промени чувствително и нивото на безработицата ще 
се запази в установените през последните месеци граници, очакванията ни 
са за слабо понижение в броя на безработните и респективно нивото на 
безработицата. 

2.2.3. Образователно равнище и професионална квалификация
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От активното трудоспособно население   на територията на общината, което е 

2272 образователната структура е следната:

#общо -1 099 души

# Висше - 62 души

# Полувисше и средно специално - 337 души

# Средно общо -134 души

# Основно и по-ниско - 566 души

Забележка:  включени  са  лица,  заети  в  сферата  на  образованието, 

здравеопазването,  управлението  и  безработни.  За  останалото  активно 

трудоспособно 1173 души  не разполагаме с необходимите данни.

Регистрирани безработни лица по възраст, пол и групи специалности за община 

Ружинци  са както следва:

* Етническа структура

Етническата структура на територията на общината с разпределена в следните 

етнически групи :

* българи - представляващи 74.91 % ;

* турци – представляващи  0.03 % ,

* роми - представляващи 25.03 % ;

    * македонци - представляващи 0.03 % от общото население.

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

общото население на общината. 

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

ниското равнище па образование и квалификация.

 БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Данните  от  Териториално  статистическо  бюро  за  доходите  на  населението  в 

обществения и частен сектор са следните:

* обществен сектор - 106.25 лв.

* частен сектор - 153.38 лв.
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Наетите лица по сектори за община Ружинци е както следва: 

Наети лица по сектори за 2004 год.

Индикатори Мярка         Община Ружинци
Общо Частен 

сектор

Държ. 

сектор

Общински

1 2 3 4 5 6
Наети лица 645 160 464 21

сел. стопанство човека 126 39 87 -
1 2 3 4 5 6

   транспорт човека 31 - 31 -
   съобшения човека 31 - 31 -

   търговия човека 83 50 33 -
  образование човека 140 - 140 -

  култура човека 5 - 5 -
  здравеопазване човека 32 20 32 -

  финанси човека 5 - 5 -
  управление човека 71 - 71 -

  промишленост човека 90 71 - 19
  други човека 31 - 29 2

2.2.4. БЕЗРАБОТИЦА

* Брой и динамика на безработните

Общият брой на регистрираните безработни към месец септември 2005г е  881 

души, като 402 са жени, което представлява 50.11%. Големият процент безработни на 

територията  на  общината  се  регистрира  поради  не  наличието  на  предприятия, 

учреждения и други предлагащи работни места. Равнището на безработица в общината 

е било най-ниско през м. август 2005год,, т. е. 799 души.

     Най - засегнати от безработицата сред възрастовите групи са лицата от 20 / 24 

годишна възраст / 14.9%/ .Работодателите трябва да предоставят повече възможности 

за реализация пред младите хора,  които са бъдещето на страната.  Последствията за 

общината  от  високото  ниво  на  безработицата  е  изселването  на  младите  хора  и 

повишаване средната възраст па населението.
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Възможността,  която  може  да  се  използва  за  намаляване  на  проблема  е 

възстановяване  собствеността  върху  зем.  земи  и  ангажиране  на  значителен  брой 

безработни в тази насока.

Населението  със  своята  обща  численост  и  демографска  структура  е  важен 

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

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

потребител  на  всяко  производство.Наред  с  демографските  си  характеристики 

населението  притежава  и  различни  качествени  характеристики,  като  образование, 

професионална  и  квалификационна  подготовка,  които  имат  важно  значение  за 

икономическото развитие на общината, и които тя трябва пълноценно да използва за 

осъществяване на икономическите и социални процеси.

Високият  процент  безработица  и  относителните  демографски  процеси  от  своя 

страна водят до определянето на основната стратегия на общината.

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

1.Намаляване  на  безработицата  чрез  развитието  на  високо  механизирано 

земеделие.

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

условия за живот / образование, здравеопазване и др./

1. Насърчаване на раждаемостта.

2.2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 

  * Териториална организация на просвета

Основният проблем за бъдещето на образователната система в общината се явява 

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

групите и паралелки и тяхното разпределение по населени места. 

МТБ на на държавните и общинските училища е бедна и остаряла. В много 

от населените места има пъстеещи бази.

Поради  ограничения  на  общинския  бюджет  са  извършвани  най  – 

неотложните  ремонтни  дейности,  насочени  преди  всичко  към  отстраняване  на 

рисковете за живота и здравето на децата. Извършени са ремонтни дейности, свързани 

с  отстраняване  на  течове  от  покривни  конструкции,  ремонт  на  отоплителни  и  ел. 

инсталации, санитарни възли и др. Голяма част от предписанията на органите на РС 
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“ПАБ”, касаещи демонтаж на горими облоцовки, изграждане на преградни стени и т.н. 

са изпълнени.

В  училищата  има  изградени  компютърни  кабинети,  което  подпомага 

провеждането на часовете по информатика и информационни технологии.

Образователната мрежа на територията на общината включва:

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

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

В”;

* СОУ " Н.Й.Вапцаров" - с.Дреновец;

* ОУ "Н.И.Вапцаров" - с.Ружинци;

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

*  ОДЗ "Изгрев" - с.Ружинци;  

* ЦДГ “Детелина” - Черно поле;

* ЦДГ “ Щурче” - Бело поле;

* ЦДГ “Палавници”- с.Дреновец;

*  ЦДГ “Дъга”- с.Тополовец.

Разпределението на учениците по паралелки и групи е видно от справката по - долу.

СПРАВКА
ЗА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ, УЧЕНИЦИ,  ДЕЦА И ПЕРСОНАЛ 
В ТЯХ ЗА УЧЕБНАТА 2005/2006 ГОДИНА

№
№ 
по 
ред

Паралелки/групи Ученици/деца
Персонал

о
общо педагоги-

чески
непедагоги-

чески
1

1. СОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Дреновец
І клас 15
ІІ клас 16
ІІІ клас 14
ІV клас 21
V клас 20
VІ клас 29
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VІІ клас 19
VІІІ клас 15
ІХ клас 27
Х клас 22
ХІ клас 25
ХІІ клас 17

Общо: 12 
паралелки

240 
ученика

3
30,5 24,5 6

2
2. ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Ружинци

І клас 14
ІІ клас 15
ІІІ клас 16
ІV клас 17
V клас 12
VІ клас 17
VІІ клас 15
VІІІ клас 10
Общо: 8 

паралелки
116 

ученика
1

19,5 15,5 4
3

3. ОУ “св. Св. Кирил и Методий” с. Бело поле
Подготвителна 

група
12

І клас 10
ІІ клас 13
ІІІ клас 14
ІV клас 11
V клас 12
VІ клас 12
VІІ клас 12
VІІІ клас 14

Общо: 8 
паралелки
/1 група

110 1
19,5 15 4,5

4
4. ОДЗ “Изгрев” с. Ружинци

Група ясла 10
Група 

смесена
22

Общо: 2 7
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групи 32 7 2 5
5

5.
ЦДГ “Палавници” с. Дреновец

Подготвителна 
група

20

Групи смесени 
– 2

39

Общо: 3 групи 59
9

9,5 5 4,5
6

6. ЦДГ “Щурче” с. Бело поле

Група смесена 18
4

4 2 2
7

7. ЦДГ “Детелина” с. Черно поле

Група смесена 16
4

4 2 2
8

8. ЦДГ “Дъга” с. Тополовец

Група смесена 15
4

4 2 2

* Кадрова осигуреност

В  началото  на  учебната  2005/2006год.  общия  брой  на  учениците  в  община 

Ружинци е  606 ученика, като от тях 226 учащи се в основни  училища и 115 ученика в 

ПГ по СС “Н.Й.Вапцаров” с. Ружинци.

Тенденцията  е  към  намаляване  на  учениците  учащи  в  ПГ.Във  връзка  с 

демографското  развитие  на  общината  в  посока  на  изселване  на  младите  хора  е 

необходимо запазване и утвърждаването на едно средно професионално училище, и 

едно  средно  с  пред  професионална  подготовка  обучаващи  учениците  по  следните 

направления:

* ПГ по СС – монтьор на селскостопанска техника.
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Кадрите заети в сферата на образованието са:

* Педагогически персонал - 68 души;

* Непедагогически персонал - 30 души;

Общинското ръководство разглежда като своя основна задача грижата и защитата 

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

подпомага  физическото  развитие  и  укрепва  здравето  на  хората  в  общината. 

Стимулираното на спортните прояви и мероприятия за физическо развитие на младите 

хора  е  приоритетна  задача  за  общинското  ръководство.  Под  патронажа  на  кмета  на 

общината се провежда ежегодно общински фолклорен събор “ Среща на три поколения” 

на 14 Август в местността “Бабу” село Гюргич, празника на общината- 20 Октомври и 

футболен турнир “ Ружинско лято”- м. Юли и м. Август. На територията на общината 

има  регистриран  футболен  клуб  и  предстои  регистрирането  на  такъв  в  с.  Ружинци. 

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

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

Приоритетните  цели,  които  стоят  пред  общината  по  отношение  на 

образованието са:

1.  Запазване  на  съществуващи  учебни  заведения  със  съответните  им 

профили.

2.  Разширяване  на  обучението  по  чужди  езици  от  първи  до  последния 

гимназиален клас,

3.Привличане и задържане на децата в училищата.

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

и учениците от ромското етническо малцинство.

5.  Включване  на   разпоредбите  в  правилниците  на  детските  градини, 

училищата  и  обслужващите  звена  и  на  клаузи  в  длъжностните  характеристики  на 

училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и 

създаване на подходяща училищна среда.

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

ученици и младежи.

7.  Съдействие  за  формиране  на  подходящ  социално  –психологически 

климат,  който  да  благоприятства  реализацията  на  образователната  интеграция  на 

децата и учениците от ромското малцинство.
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8. Подмяна на автобусния парк, с които се извозват учениците.

9.  Разработване  на  програми  и  проекти  и  кандидатстване  пред  различни 

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

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

футболни игрища и др..

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

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

привличат по –голям брой деца , които да участват.

11.  Стимулиране  на  учениците  за  включване  в  самодеините  групи  към 

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

2.2.6. СПОРТ

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

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

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

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

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

в тази област.

В  периода  1.07.2005г.  до  30.08.2005г.  се  организира  и  проведе  Общински 

футболен турнир “Ружинско лято”.Той  е  единственият по рода си и  във  съседните 

области : Видин и Монтана, по организация, награден фонд, участие на добри отбори и 

състезатели.  В  мачовете  взеха  участие  над  150  футболисти  и  хиляди 

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

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

В периода 5.09.2005г. до 5.11.2005г.се проведе подготовка и участие на мъжки и 

юноши  –  старша  възраст  футболни  отбори  на  Община  Ружинци  в  Областното 

първенство – Видин. Общинските отбори се подвизаваха под името на ФК – Дреновец. 

Участието бе успешно.

На 20.10.2005г. по случай Празника на Община Ружинци, се проведе Общинско 

щафетно състезание с участието на училищата от с. Ружинци, с. Дреновец и с. Бело 

поле.Проведе се и Общински турнир по тенис на маса – индивидуално, в който взеха 

участие  състезатели  от  с.  Ружинци,  с.  Черно  поле,  с.  Плешивец.,  с.  Дражинци, 

с.Дреновец, с. Тополовец.

От 15.09.2005г. до 20.10.2005г. са проведени срещи между детските отбори на с. 
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Дреновец и с. Ружинци на стадиона в с. Дреновец.

 

Послучай коледните празници са проведени турнири по следните дисциплини:

- шах – 15 участника;

- тенис – 30 участника;

- табла – 10 участника.

Задачите, които си поставя общинското ръководство е следното:

1. Изграждане и регистрация на Общински футболен клуб – с. Ружинци.

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

организиране на първенство.

3. Закупуване на спортни екипи и пособия за спортуване.

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

и др. 

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

децата и учениците.

6.  Увеличаване  строежа  на  спортни  площадки,  други  съоръжения  за  масов 

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

7.  Разпостранение  на  информация  за  съществуващи  добри  европейски  и 

международни практики за насърчаване на здравословен начин на хранене и физическа 

активност. 

2.3 . РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

2.3.1. Водоснабдителни мрежи

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

необходимото  ниво  на  степен  изграждане  и  задоволяване  питейните  нужди  на 

населението.Не водоснабдени са около 40 % от населените места на територията на 

общината:

• селата Гюргич, Динково, Тополовец.

Общинска  администрация  спечели  проект  по  програма  САПАРД  за 

“Водоснабдяване на селата Динково и Тополовец от с. Дреновец”, чиято реализация 

предстои.
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Частично  изградена  е  мрежата  в  с.  Дреновец.  За  всички  тях  разполагаме  с 

работни  проекти.  Основен  източник  на  финансиране  изграждането  на 

водоснабдителните мрежи е ПУДООС при МОСВ.сериозен проблем за одобряване и 

отпускането на финансирането се явява неосигурените разрешителни за водоползване 

на водоизточниците, което е задължение на ВиК – Видин. 

Изградената  водопроводна  мрежа/  вътрешна  и  външна/  на  с.Дреновец 

предадена с акт образец 16 на В и К ЕООД гр.Видин третира теоретически постановки 

за  водоснабдяване на  селото,  при условие че  практически населението не  получава 

питейна вода.

Хидроложките  проучвания  и  направения  сондаж  гарантират  водни 

количества в порядъка на около 40 л/сек.

Външното водоснабдяване на с.Гюргич започна своето изграждане през 1992 

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

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

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

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

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

администрация продължава своята работа за разрешаването на този проблем. Подадени 

са проекти в СИФ и ПУДООС.Очакваме финансиране.

Всички населени места в Община Ружинци са без канализационна мрежа. 

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

се  през  2006г.  изработване  на  проект  на  село  Ружинци  и  село  Дреновец,  което  е 

свързано с целева субсидия от Репъбликанския бюджет за капиталови разходи.

2.3.2. Хидромелиорации

Изградените  поливни  площи  на  държавни  водоизточници  в  община  Ружинци 

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

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

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

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

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

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

землището на с.Тополовец.

Себестойността на подаваната вода е 0.14 лв./куб.м.,  като през 1997 година са 
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полети  310  дка,  а  последните  2  години  не  е  поливано.  Средствата  необходими  за 

нормална експлоатация на полето от 4 743 дка, включващи ремонт на съоръженията 

основно почистване, бетонови и циментни замаски са в размер на 

16 000 лв. 

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

бракуване на 3 700 дка като негодни за напояване.

Намаляването на поливните площи се дължи на:

• неустановена собственост;

• ограбена,  разрушена  и  амортизирани  хидротехнически  съоръжения  и 

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

През поливния сезон се договарят площи с напоителни системи Дреновец язовир 

Дреновец.

На триторията на Община Ружинци има два броя язовири :

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

Предназначен е за напояване и рибовъдство. Максимален воден обем – 451 хил.куб.м.

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

напояване и рибовъдство. Площта му е – 1070 дка.

 2.3.3. Транспортни мрежи - пътища, видове транспорт

Транспортните  комуникации  на  теритирията  на  общината  са  в  крайно 

незадоволително    състояние,  което  затруднява  транспортните  връзки  на  селата  с 

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

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

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

- пътища I клас - 26 км.

- пътища П клас - 30 км.

- пътища Ш клас -10 км.

- пътища IV клас – 33,500 км.

Транспортните  комуникации  на  територията  на  общината  са  в  крайно 

незадоволително  състояние,  което  затруднява  транспортните  връзки  на  селата  с 

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

на общината се обслужват с пътища от I, II, III, и IV клас.
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Първокласният път Е - 79 е разположен по трасе от 16 км. и е основна връзка за 

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

категоризирани като пътища от IV клас.

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

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

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

Четвъртокласните  пътни отклонения от  този път свързват  селата Дражинци, 

Бело поле и       Роглец.

Пътната мрежа в общината е физически остаряла и   създава сериозни проблеми 

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

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

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

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

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

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

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

това създава сериозни проблеми на движението по отсечките.

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

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

се положи нова настилка.

Състоянието на четвъртокласната пътна мрежа не е много добро . Необходими са 

средства за среден и основен ремонт за следните дейности:

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

необходими средства 400 000 лева.

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

необходими средства 740 000 лева.

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

необходими средства 120 000 лева.

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

– необходими средства 90 000 лева.

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

необходими средства 150 000 лева.

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

необходими средства 260 000 лева.
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7. Среден ремонт на общински път 10030 км.0+000 до км. 5+500 с. Плешивец – 

необходими средства 550 000 лева.

8. Ремонт на общинска пътна мрежа с. Дреновец – необходими  средства – 3 720 

000 лева.

9. Ремонт на общинска пътна мрежа с. Ружинци – необходими средства – 2 160 

000 лева.

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

необходими средства – 600 000 лева.

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

средства – 602 005 лева.

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

необходими средства – 800 000 лева.

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

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

средства – 200 000 лева.

15. Ремонт на черен път от с. Гюргич до м. Бабу – необходими средства 500 000 

лева.

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

лева.

17. Черен път с. Бело поле – с. Дражинци – необходими средства – 200 000 лева.

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

5 000 000 лева.

19.  Маркировка,  сигнализация,  мантинели  на  всички  общински  пътища  – 

необходими средства – 1 000 000 лева.

На  територията  на  Община  Ружинци  е  необходимо  да  се  изградят  автобусни 

спирки. Необходимите средства за това са в размер на 150 000 лева.  

2.3.4. Депа за твърди битови отпадъци

   На територията на общината съществуват 10 сметища, които са без изградени 

площадки за разделни събиране и претоварни станции, тъй като общината не разполага с 

нужните средства за изграждането на такива. /Приложение 2/

Сметосъбирането се извършва неорганизирано, т.е. всеки гражданин сам извозва 

генерираните  отпадъци  от  своето  домакинство  до  сметището.  Поддържането  на 
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сметищата става чрез багер ЮМЗ на общината всеки месец по 6 машинно часа работа 

на багера на всяко сметище.

Отпадъците от почистването на улици и площадите се извозват от общината. 

Извозването на отпадъци от територии от населените места предназначени за 

обществено ползване, се извозват чрез два броя ГАЗ 53 А на общината.

Със  изграждането  на  регионално  депо  и  съгласно  националната  политика  по 

управление  на  отпадъците  е  планирано  поетапно  закриване  на  съществуващите 

сметища.

При закриването на депата / сметищата/ ще се приложат два метода:

Метод “ex – situ”, при който метод се предприемат мерки за отстраняване на част 

от  натрупаните  отпадъци,  чрез  изгребване  и  извозване  на  отпадъците  и  тяхното 

депониране на подходяща за целта площадка. С този метод се постигат следните цели : 

избягват се високите разходи за закриване и последващ мониторинг, възможност за 

пълно премахване на отпадъците и възстановяване на земята и възможност за повторно 

използване на мястото.

Метод  “in  –  situ”,  при  който  се  предприемат  мерки  за  капсулиране  на 

отпадъците, което се постига с повърхностно запечатване, чрез запръстяване при което 

се предотвратява достъпа на повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт 

на хора и животни с тях. 

Приложение 2

Депа за твърди битови отпадъци на територията на община Ружинци

 

№   

Населено място         Местност  Площ –дка Планирана година 

за закриване

1.    Ружинци "Отвъд реката" 2 2010
2.    Бело поле "Под шабанови" 2 2007
3.    Дреновец "Спруда" 2 2007
4.    Дреновец "Край моста на Уручка" 2 2005
5.    Динково "Пръдище" 0.5 2007

6. Тополовец "Долен върбак" 1 2007
7. Дражинци "Под селото" 5 2007
8. Черно поле    "Фонта" 1 2007
9.    Гюргич     "Млаката" 4 2007

10. Плешивец      "Церака" I 2007

Генерираните количества отпадъци през последните години на територията на 

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

   Разработена е Програма за управление на отпадъците в Община Ружинци, с 
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ясно дефинирани цели и план за действие, както следва:

Цел №1: Предоставяне на устойчиви , икономически достъпни законосъобразни 

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

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

и със стратегията за развитие на общината.

Цел №2: Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.

Цел №3: Оползотворяване, повторно използване и рециклиране.

Цел №4: Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.

Цел №5: Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

Цел №6: Правна уредба.

Цел №7: Работа с обществеността.

Цел №8: Подобряване на системата за мониторинг. 

2.3.5. Енергийни мрежи и системи

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

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

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

мълнеактивна  дейност  и  обледяване/  налага  въвеждането  на  ограничения  в 

електропотреблението.

          При отпадане на електропроводите, реализиращи връзките с Националната 

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

електричество, което оказва влияние върху хлебопроизводството и водоснабдяването 

на селищата в общината.

Във всички населените места на общината има изградено улично осветление.

2.3.6. Комуникационни мрежи - пощи и далекосъобщения

На  територията  на  община  Ружинци  пощенските  услуги  се  извършват  от 

"Териториално поделение български пощи" - гр.Видин.Пощенските услуги се извършват 

от 8 пощенски станции, разпределени във всички населени места от общината. В селата 

Ружинци  и  Дреновец  те  са  във  собствени  сгради,  а  останалите  се  помещават  в 
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обществени сгради предоставени им без наем.

Услугите, които се извършват от пощенските станции са следните:

1 .Приемане и изплащане на пощенски и телеграфни записи.

           

   2.Приемане,  предаване и  доставяне на пощенски пратки за  и от страната и 

чужбина / колети, записи, писма и др./

 3.Абонамент и разнасяне на български печат.

   4.Търговска дейност на определени стоки.

            Пощенските станции на територията на общината извършват и т.н. услуги по 

ВЪЗЛОЖИТЕЛСТВО, те от своя страна биват:

 1 .Инкасирани на дължимите суми за ел. енергия – НЕК.

 2.Инкасиране  на  дължимите  суми за  телефонни разговори  от  абонатите  им, 

приемане и доставяне на телеграми-БТК.

 3.Изплащане на пенсии - НОИ. 

 4.3астраховки-гражданска отговорност - Булстат и ДЗИ

 5. Застраховки от общ характер - Булстат и ДЗИ

 6.Изплащане на суми за регистрирани безработни.

 7.Услуги на населението - БПБ

Пощенските пратки от станциите се събират всеки ден с кола на ТПБП - Видин 

и съответно се доставят.

Далекосъобщения

В общината има изградени с малка плътност :

           * централа А - 29 с.Ружинци с капацитет от 1 200 поста .

             * централа А – 29 с.Дреновец с капацитет 900 поста .

             * КК8 с.Бело поле с капацитет 200 поста .

Разпределението на телефонните постове по населени места към 31.12.2005г. са 

както следва:

- Дражинци-85;

- Черно поле-120;

- Гюргич-116;

- Плешивец-102;

- Ружинци-324;

- Тополовец-93;

- Динково-55;

- Дреновец-382;
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- Бело поле-140.

  2.3.7. Околна среда 

Община Ружинци се отличава с добри екологични условия. Предпоставка за това 

е липсата на предприятия на нейната територия, които да замърсяват околната среда. 

Тенденциите  са  към  засилване  ефективния  контрол  по  отношение  на  опазване  на 

околната  среда  от  замърсяване.  Да  се  използват  всички  възможни  средства  за 

съпричастие на населението към проблемите свързани с управлението на отпадъците и 

създаване  на  екологична  култура  и  навици  у  населението.Основните  проблеми  са 

свързани  с  депата  за  твърди  битови  отпадъци,  които  не  са  отредени,  както  и 

разрушаването на бреговата ивица на река Лом, вследствие на ерозията около селата 

Бело поле, Тополовец, Дреновец и Роглец. В тази връзка в дългосрочен план общината 

ще търси форми и средства за създаване на организирано сметосъбиране и укрепване 

на бреговата ивица, което се изразява в следното:

1  .Да  се  подобрят  екологичните,  социалните  и  физическите  условия  на 

живот в населените места с цел повишаване качеството на живот и предотвратяване на 

заболяванията.

2.Да се  сведе  до  минимум замърсяването на  почвата  и  постепенно да  се 

пристъпи към възстановяване на вече увредени почви.

3.Да се  осигури безвредно изхвърляне на  битовите  отпадъци с  цел  да  се 

защити здравето на населението по време на тяхното изхвърляне и депониране.

4.Почистване на местата неотредени за сметища.

5.Укрепване на бреговата ивица на река Лом.

2.3.8. Въздух

На територията на община Ружинци не съществуват предприятия, замърсяващи 

атмосферния въздух.

2.3.9. Води

Единствената  река,  минаваща  през  територията  на  общината  е  река 

Лом.Замърсяването й е преди всичко с битови отпадъци на населението.

Община Ружинци  кандидатства с проект за залесяване на бреговата ивица на река 
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Лом с тополови насаждения с цел намаляване на ерозията, по НП “От социални помощи 

към осигуряване на заетост”.С хората работещи по програмата се почиства периодично 

речното корито.

III. SWOT анализ

Община  Ружинци  разполага  с  определена  съвкупност  от  човешки  ресурси  и 

потенциал, традиции и ценности, които при правилно използване и адекватно отразяване 

дават основание за излизане от сложната икономическа обстановка, желание за промяна 

на социалния и духовен живот.

Силни страни

#  благоприятно географското местоположение на общината;

# стратегическо място в националната транспортна система;

# благоприятни агро-климатични условия и плодородна земеделска земя;

#  наличие на свободна работна ръка;

# липса на междуетническо напрежение;

# ниска престъпност;

# наличие на МТБ;

# екологично чист район по отношение на въздух, вода, почви;

#  потенциал и желание за развитие на спортен риболов и екотуризъм.

# възможност за развитие на културен туризъм

# свободни общински терени и сгради;

#  напълно  изградена  електропреносна  мрежа  обхващаща  всички  населени 

места в общината;

#  съхранени традиции и специфичен фолклор;

#  наличие на културни институции и обекти – читалища и манастир;

#  достатъчен  като  количество  и  сравнително  добре  поддържан  училищен 

сграден фонд;

#  добра структура на социалните служби и заведения в общината;

#  подходящи условия за развитие на животновудство;

#  подходящи природогеографски условия за развитие на пчеларство, лозарство 

и отглеждане на екологично чисти ягоди, малини и билки;

#  съществуващи  традиции  и  стопански  опит  в  шивашката  ,  леката 
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преработвателна промишленост и дървопреработвателната.

Слаби страни

# лошо състояние на пътната мрежа;

#  занемарена  и  частично  унищожена  отводнителна  и  напоителна 

канализационна система;

# високо ниво на безработица;

#  неблагоприятни  демографски  тенденции;  висок  процент  застаряващо 

население; обезлюдяване на областта;отрицателен естествен прираст;

# несъответствие на професионалната квалификация с потребностите на пазара 

на труда;

# слабо изградените междуселищни автобусни линии;

# демографски срив -  висока степен на безработица -особено сред ромското 

население и жените;

# липса на инвестиции във всички отрасли  слаба местна икономика;

# ниско равнище на паричните доходи.

# недостатъчно използване на наличната МТБ;

# неводоснабдени селища и неизградени канализации в селищата.

# незавършен производствен цикъл;

#  намаляване  на  производството  и  затваряне  на  структуроопределящите 

предприятия;

#  недостиг на средства за реинвестиране и разширяване на бизнеса от страна на 

стопанските субекти;

#  ограничен достъп на МСП до кредити, което спъва тяхното развитие;

#  липса  на  добре  разработена  маркетингова  стратегия  за  по  –  ефективно 

пласиране продукцията на местните фирми;

#  висока безработица с голям брой дълготрайно безработни;

#  недостатъчен брои квалифицирани преподаватели;

#  незайнтересованост  от  страна  на  учебните  заведения  за  привличане  на 

финансиране по международни и национални образователни програми;

#  ниска здравна култура на ромското население 

#  силно  амортизирани  ВиК  мрежи  и  липса  на  пречиствателни  станции  за 
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питейни и отпадни води. Няма изградена канализация в повечето населени места;

#  унищожени  значителни  количества  горски  масиви  вследствие  на 

бракониерска сеч;

#  липса на регионално депо за битови отпадъци ,отпадъците не се събират 

разделно. 

Заплахи

#  амортизиране  на  съществуващата  пътна  инфраструктура,  поради липса  на 

средства за възстановяване на транспортната система;

# финансова необезпеченост на инвестиционните регионални проекти;

#  ниска  платежоспособност и  собствени приходи на  общината  не  позволява 

значими инвестиции и затруднява изпълнението на услугите по управление на отпадъците 

и др;

# наличие на централизирана система за финансиране и правила за изготвяне на 

общинските бюджети

# слабо търсене породено от ниски доходи

# увеличаваща се зависимост от централното бюджетно финансиране.

# миграция и емиграция на населението.

# увеличаване на безработицата.

# промяна в политическата обстановка;

# замърсяване на почвите с твърди битови отпадъци

     #  запазване на демографската тенденция към увеличаване на емиграцията на 

младите хора извън общината;

   #  обезлюдяване на селата;

   # незаинтересованост от страна на по – крупни национални и чуждестранни 

инвеститори да развият бизнес;

      # забавяне на приемането на Б ългария в Европейския съюз и невъзможност за 

ползване на средства от структурните и кохезионния фондове;

    #  запазване на тенденцията за изостанал в развитието си Северозападен район 

за планиране;

   #   несъвършенство в  правната  рамка и  ограничени финансови средства за 

провеждане на адекватна образователна реформа;

   #  занижена мотивация и липса на стимули сред преподавателите, демотивация 
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на усилията на добрите учители поради неефективната система за измерване, нормиране 

и заплащане на труда;

    #  неефективна здравна политика на национално ниво;

    

        # ограничаване средствата за дейността на културните институции;   

   #  забавено изграждане на регионалното депо за ТБО;

    #  силна конкурентна среда при кандидатстване за финансиране на местни и 

регионални  инвестиционни  проекти  с  сферата  на  опазване  на  околната  среда  и 

водоснабдяването.

  

    Възможности

    #  Социално  интегриране  на  малцинствата  и  на  групите  в  неравностойно 

положение на пазара на труда;

     # Развитие на разнообразни форми на туризъм / екотуризъм, селски и културен 

и др./

   #  Съществуват  външни  финансови  източници  по  предприсъединителните 

европейски фондове с благоприятни условия за финансиране

  # Ремонт на Е-79 и близост до Дунав мост2

   # Отдаване на концесия на общински язовири – с. Гюргич и с. Дражинци

# Създаване на заетост чрез стимулиране на бизнеса;

#  Развитие  на  преработвателната  и  хранително-вкусовата  промишленост. 

Изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция. Преработка 

на селскостопанската продукция в екологично чисти продукти;

#  Внедряване  на  нови  сортове  и  породи  в  областта  на  растениевъдството  и 

животновъдството;

# Развитие на екологично земеделие;

# Подобряване на водоснабдяването и качеството на водата;

# Подобряване и възстановяване на напоителни системи;

# Развитие на човешките ресурси чрез квалификация и преквалификация;
#  Изграждане на регионално депо за ТБО и въвеждане на система за разделно 

събиране на отпадъците;
#  Изграждане  на  пречиствателни станции за  питейна  вода  и  отпадни води  и 

привличане на инвестиции за подмяна на водопроводната мрежа;
#  Възстановяване  на  традиционните  културни  инициативи  и  обогатяване  на 

културния календар;
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#  Национална политика за стимулиране на инвестициите в здравеопазването;
#  Нарастване  на  възможностите  за  кандидатстване  пред  международни  и 

национални програми в сферата на образованието;

#  Внедряване  на  специализирани  програми  за  образование  и  квалификация 
насочени към нискоквалифицираните лица, младежите и ромите;

#  Привличане на НПО при решаване на социалните проблеми;
#  Осигуряване на качествени грижи в семейна среда на хора с увреждания;
#  Функционираща пазарна икономика и подобряване на инвестиционния климат.
#  Разкриване на ракетни площадки.
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В И З И Я
Община Ружинци – обновена и привликателна за 

живот европейска община с модерна инфраструктура,  

икономически растеж и заетост, подобрено качество на 

живот и устойчиво развитие.

62



IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

Изхождайки от данните и изводите за социално – окономическото състояние на 

община Ружинци, състоянието на инфраструктурата и околната среда, SWOT анализа и 

след  приоритизиране  на  проблемите  и  задачите  които  стоят  за  решаване,  бяха 

формулиране Визията, целите, приоритетите и мерките на Общинския план за развитие.

Разработването  на  насоките  за  бъдещето  развитие  на  община  Ружинци  е 

съобразено с Националната стратегия за регионално развитие, както и с приоритетите 

заложени в областната стратегия на област Видин. При изготвянето на настоящият план 

са  отчетени целите  и  принципите залегнали  в  ключовите  документи  на  Европейския 

съюз – Стратегията от Лисабон / Приложение № ./ и Стратегията от Гьотеборг. Взети са 

под внимание и особеностите на финансовата политика на структурните фондове на ЕС, 

съответно направленията по които се отпускат средства / Приложение №.../

Плана за развитие е съгласуван и с приоритетите на националните и регионални 

секторни стратегии,  като  Националния  план  за  развитие,  Стратегията  по  заетостта, 

Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП, Националната стратегия и 

регионалния план за развитие на екотуризъм, Националната стратегия по опазване на 

околната  среда  ,  Общинската  програма  за  опазване  на  околната  среда  и  Общинска 

програма за управление на отпадъците.

1. Визия

Община Ружинци – обновена и привликателна за живот 

европейска  община  с  модерна  инфраструктура, 

икономически растеж и заетост,  подобрено качество на 

живот и устойчиво развитие.

Благоустрояване на всички населени места на територията на Община Ружинци. 
Подобряване качеството на живот на местните жители и изграждане на достъпна 
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среда чрез цялостна реконструкция и доизграждане на елементите на техническата 
инфраструктура – транспортна, ВиК, комуникационна, жилищна, сградна, паркова 
и  др.Осигуряване  на  финансови  средства  за  обезпечаване  на  реализирането  на 
дейностите, 
свързани с тях.

Повишаване  на  трудовата  заетост  и  насърчаването  й  чрез  проекти  е  една  от 
определящите дейности за развитието на общината.Подобряване и създаване на 
условия  за  ускорено  развитие  на  бизнес  средата,  стимулиране  на 
предприемачеството  и  привличане  на  инвестиции  за  по  –  голяма  отраслова 
диверсификация на местната икономика в рамките на принципите за устойчиво 
развитие.Внедряване  на  ефективни  технологии,  сортове  и  породи  в  селското 
стопанство.

Стабилизирането и увеличаването на трудовата заетост, подобряване качеството 
на здравното обслужване на населението и достъпа до него както и привеждането 
на  образователната  система  в  съответствие  с  потребностите  и  структурите  на 
местната икономика са част от задачите, които си поставяме в плана за развитие на 
общината.  Не  на  последно  място  са:  опазването  на  културно  –  историческото 
наследство  и  рехабилитацията  на  съществуващата  и  изграждане  на  нова 
инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт.

Тук  е  включено  изготвянето,  отпечатването  и  разпостранението  на  рекламни 
материали, изготвянето на интернет страница, както и установяването на контакти 
с  представители  на  чуждестранни  посолства  и  Агенцията  за  чуждестранни 
инвестиции.

За  реализирането  на  това  е  необходимо  възстановяването  и  подобряването 
състоянието  на  културно  –  историческите  паметници,  забележителности  и 
културни  традиции  в  община  Ружинци,  разнообразяване  на  туристическото 
предлагане.  Това ще се постигне чрез подобряване и развитие на материално – 
техническата база и рекламно – информационно осигуряване на туристическата 
дейност и повишаване квалификацията на заетите в туристическата индустрия.

Съхраняване и подобряването качеството на компонентите на околната среда и 
опазване на богатото биологично и ландшафтно разнообразие на района.Развитие 
на  екологични  производства  и  внедряване  на  екологични  технологии  на 
производство, незамърсяващи атмосферата. Обучаване на специалисти по оценка и 
управление  на  здравния  и  екологичен  риск,  свързан  с  качеството  на  въздуха. 
Намаляване  замърсяванията  на  почвите  и  възстановяване  на  вече  увредени 
почви.Осигуряване  на  безвредно  и  безопасно  третиране  на  битови  и 
производствени отпадъци.Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие.
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Изграждане  на  административен капацитет,  ефективно функционираща местна 
администрация.  Повишаване  качеството  на  обслужване,  квалификация  и 
преквалификация  на  служителите  в  администрацията.  Внедряване  на  добри 
практики в 

сферата на административното обслужване.

Създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици 
и  младежи,  осигуряване  на  правни  гаранции  и  институционални  механизми  за 
пълноценна интеграция на ромските деца чрез промени в нормативната уредба са 
само част от  приоритетите  и мерките,  които си поставяме за  реализация.Не на 
последно място е и формирането на подходящ социално – психологически климат, 
който да благоприятства реализацията на образователната интеграция на децата и 
учениците от ромското малцинство.

Създаване на работни групи с представители на НПО, местна влас и държавни 
институции от българска, сръбска и румънска страна за съвместно разработване на 
проекти  свързани  с  подобряването  на  транспортната  и  комуникационна 
инфраструктура.

За  да  се  превърне  така  формулираната  визия  в  реалност  са  необходими 
целенасочени усилия на цялата местна общност. Постигането на целите ще бъде 
осъществено  основавайки  се  на  доброто  партньорство  между  местна  власт, 
изграждащото  се  гражданско  общество,  местния  бизнес  и  неправителствения 
сектор,  както  и  на  ангажираното  отношение  на  държавната  власт  и  нейните 
регионални структури. За изграждането на едно по – добро бъдеще за жителите на 
община Ружинци ще се разчита както на местни финансови и кадрови ресурси, 
така  и  на  привличане  на  средства  по  национални  програми,  европейските 
структурни и международни фондове.

Визията  за  развитие  на  Община  Ружинци  изисква  осъществяването  на 
целенасочени  мероприятия  в  един  доста  дългосрочен  план.  За  да  се  постигнат 
всички показатели формулирани в нея е необходимо да се набележат средносрочни 
стратегически цели,  които да  очертаят  пътя  за  развитие и  да акцентират върху 
ключовите аспекти на местната социално-икономическа политика през планирания 
период. 
На базата  на  изводите  направени от  социално-икономическия анализ и  SWOT 

анализа са изведени следните стратегически цели:
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1.  Превръщане  на  Община  Ружинци  в  съвременен  транспортен  и 
комуникационен център с национално и международно значение.

2.  Повишаване  на  заетостта  и  осигуряване  на  икономически  растеж  на 
базата  на  конкурентноспособни  малки  и  средни  предприятия,  селско 
стопанство  и  пререботвателна  промишленост,  увеличаване  на  вътрешното 
потребление и експорта на произведената продукция.

3. Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура.

4. Промоциране на Община Ружинци пред потенциални инвеститори.

5. Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия поток.

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

7.  Партньорство  между  институциите,  бизнеса,  местните  власти, 
неправителствените организации и гражданското общество за укрепване на 
институционалния капацитет и сътрудничество.

8.  Гарантиране  правото  на  равен  достъп  до  качествено  образование  на 
децата и учениците от ромското етническо малцинство.

9. Укрепване на ътансграничното и транснационалното сътрудничество.

2. Цели, приоритети и мерки за развитие на Община Ружинци

 За  постигането  на  така  заложените  стратегически  цели  са  разработени 
приоритетни  направления  и  конкретни  мерки  върху  които  да  се  съсредоточат 
усилията на всички партньори имащи отношение към реализацията на общинския 
план за развитие.
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИ     ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Цел  1:  Превръщането  на  Община  Ружинци  в  съвременен  транспортен  и 

комуникационен център с национално и международно значение.

Приоритет  1.1.  Развитие  на  пътната,  енергиината  и  съобщителната 

инфраструктура

Мярка  1.1.1.:  Изграждане,  ремонт  и  рехабилитация  на  транспортната 

инфраструктура на територията на община Ружинци.

Мярка  1.1.2.:  Разширяване  и  модернизация  на  съшествуващата  енергийна 

инфраструктура.  Въвеждане  на  енергоефективни  технологии  и  използване  на 

възобновяеми енергийни източници.

Мярка 1.1.3. : Развитие на съобщителната инфраструктура.

Мярка 1.1.4.:  Осигуряване на актуални кадастрални и регулационни планове и 

цифровите им модели – за селата Черно поле, Гюргич и с. Ружинци.

Приоритет 1.2. Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи.

Мярка 1.2.1.: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната 

и водопреносни мрежи и използване на нови и алтернативни водоизточници за всички 

населени места на територията на община Ружинци.

Мярка  1.2.2.:  Изграждане,  довършване,  реконструкция  и  обновление  на 

системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, водоизточници./  за всички 

населени места/.    

Приоритет  1.3.:  Поддържане  и  почистване  на  речното  корито  на  река  Лом 
преминаваща през населените места в Община Ружинци.

Мярка  1.3.1. Разработване  на  проекти  и  кандидатстване  пред  различни 
инстанции за финансиране на дейностите по почистване на речното корито.

Приоритет 1.4.: Осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на 
стандартите в страната , както и за райони с преобладаващо ромско население.

Мярка 1.4.1.: Разработване на програми и включване на мерки за решаване на 
жилищните потребности и подобряване на условията за живот на ромското население 
по населени места както и на социално слаби и крайно нуждаещи се лица.

Мярка 1.4.2.: Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа 
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и социална инфраструктура./изготвяне на доклади с резултатите от извършена оценка 
на състоянието на съществуващите жилища и прилежащата инфраструктура/.

Мярка 1.4.3.: Определяне на нови терени за жилищно строителство, изготвяне 
на кадастрални карти, в т.ч. използване на налични кадастрални планове, планове за 
земеразделяне  и  др.,  изработване  на  подробни  устроиствени  планове  за  тях  и 
изграждане на техническа и социална инфраструктура,  като подготовка за жилищно 
строителство.

Мярка  1.4.4.  :  Приемане  и  реализиране  на  общински  жилищни  програми  и 
инструменти за социално слаби, включително и ромски семейства с активно участие на 
ромската общност.

Мярка  1.4.5.:  Довършване  на  сгради  общинска  собсатвеност  и  др.  сгради  с 
обществено значение/ Младежки дом – с. Ружинци, жилищен блок “9 апартамента и 
др./

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

ПРИОРИТЕТ 2.1.: Повишаване на трудовата заетост и намаляване на бедността 
и социалния риск.

Мярка 2.1.1. Равни възможности за обучение и квалификация на кадри.
Мярка  2.1.2. Насърчаване  на  заетостта  чрез  проекти  по  международни  и 

национални програми и местни инициативи.

ПРИОРИТЕТ 2.2. : Подобряване на условията за развитие на бизнес-средата, 

стимулиране на предприемачеството и привличане на инвестиции.

Мярка  2.2.1: Въвеждане  и  използване  на  нови  технологии,  повишаване  на 

конкурентноспособността.

Мярка  2.2.2.:  Повишаване  на  предприемачески  познания  и  умения, 

квалификация и преквалификация на заетия персонал.

Мярка 2.2.3. Активиране на местните стопански субекти в икономиката.

Мярка 2.2.4.: Развитие на банковите услуги, подобряване на финансовата среда 

и преференциални кредити.

Мярка  2.2.5.:  Съдействие  на  частните  пртедприемачи  за  осигуряване  на 

свободни  общински  помещения  и  сгради  за  развитие  на  шивашка, 

млекопреработвателна, дървопреработвателна и др. видове производства. 

Мярка 2.2.6.: Съдействие на частните предприемачи за осигуряване на свободни 
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общински терени/земи/ за отглеждане на малини, ягоди, лозя и др.

ПРИОРИТЕТ 2.3.:  Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в 

селското стопанство. 

Мярка 2.3.1. Уедряване на площите за земеделие и създаване на масиви, чрез 

различни форми на сдружаване и комасация.

Мярка 2.3.2.: Създаване на условия за напояване.

Мярка 2.3.3. Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна 

информация за селскостопанските продукти и методично обучение.

Мярка 2.3.4. Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики 

в контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти.

Мярка  2.3.5. Подкрепа  на  традиционни  и  нови  производства,  чрез 

преференциално финансиране.

Мярка 2.3.6. :  Въвеждане и използване на съвременни технологии, сортове и 

породи в агроикономиката.

Мярка 2.3.7.  :  Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови 

организации на производителите и преработвателите.

Мярка 2.3.8.  :  Създаване на технически центрове за диагностика,  технически 

прегледи и ремонт на селскостопанска техника и инвентар на ниво съседни общини.

Мярка 2.3.9.: Изграждане на сдружения на ниво съседни общини за поддръжка 

и рехабилитация на хидромелиоративни съоръжения.

Мярка 2.3.10: Изграждане на земеделски борси и покрити пазари.

Мярка  2.3.11.:  Създаване  на  преработвателни  комплекси  на  местно  ниво  за 

гарантиране реализацията на произведената продукция.

Мярка  2.3.12.  :Създаване  на  условия  за  изграждане  на  местен  капацитет  за 

управление,консултации и анализ на процесите и насоките в развитието на селското 

стопанство и животновъдството.

Мярка 2.3.13.:  Създаване на условия за отглеждане и развитие на пчеларство, 

бубарство и др.

Мярка 2.3.14.: Построяване на животновъдни ферми.

Мярка  2.3.15.:  Съдействие  на  частните  стопани  за  закупуване  на  племенни 

животни и земеделска техника.
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Цел 3.: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура. 

ПРИОРИТЕТ 3.1.: Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост.

Мярка 3.1.1.: Институционална подкрепа на предприятия със стабилилизирана 

/постоянна/ заетост.

Мярка  3.1.2.:  Повишаване  възможността  за  участие  в  програми за  временна 

заетост, мотивация за обучение и прилагане на гъвкави форми за заетост.

Мярка 3.1.3.: Подкрепа на малки и средни предприятия в процеса на развитие.

Мярка 3.1.4. Участие в програми за обучение през целия живот.

Мярка 3.1.5. Наемане на работа на безработни лица в предпенсионна възраст.

ПРИОРИТЕТ  3.2.  Подобряване  качеството  на  здравното  обслужване  на 

населението и достъпа до него.

Мярка 3.2.1. :  Подобряване състоянието на  материално-техническата  база  на 

лечебните заведения.

Мярка 3.2.2.: Подобряване координацията между различните равнища и нива на 

системата и най-вече между болничната и доболнична дейност.

Мярка  3.2.3.; Разработване  на  програма  за  профилактика,  лечения  и 

организация на диспансерно наблюдение за болни със злокачествени заболявания.

Мярка 3.2.4. Изграждане на Домове за стари хора с отделения за лежащо болни .

Мярка  3.2.5.: Организиране  на  консултативни  кабинети  в  кварталите  с 

предимно  ромско  население  по  въпросите  на  редуктивното  здраве  и  семейно 

планиране, начините за предпазване от полово предавани инфекции

Мярка  3.2.6.:  Стимулиране  създаването  на  извънкласни  форми  на  здравно 

образование за ромските деца – клубове, скаут групи, спортни секции.

Мярка  3.2.7.:  Организиране  на  беседи,  разговори  и  прожекции  на  филми  с 

ученици от 5-8 клас и младежи, отпаднали от училище за спецификата на пубертета и 

полово предаваните инфекции.

ПРИОРИТЕТ  3.3.  Привеждане  на  образователната  система  в  съответствие  с 

потребностите и структурите на местната икономика.

Мярка  3.3.1.:  Подобряване  на  материално-техническата  база  на  училищните 

заведения в община Ружинци и осигуряване на автобуси за превоз на учениците.

Мярка  3.3.2.  Привличане  и  задържане  на  децата,  отпаднали  от  училищната 

система.
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Мярка 3.3.3. : Запазване и развитие на професионалните училища.

Мярка 3.3.4.:Въвеждане на здравно-образователни часове и лекции

Мярка  3.3.5.:  Създаване  на  условия  за  прилагане  на  информационни 

технологии.

Мярка 3.3.6.:  Съдействие и засилване на контактите на учебните заведения и 

обслужващи звена с български и чуждестранни НПО, разработване и кандидатстване с 

проекти.

ПРИОРИТЕТ 3.4. : Опазване на културно-историческото наследство.

Мярка  3.4.1.:  Разработване  на  проекти  за  извършване  на  ремонтни  и 

реставрационни дейности на културно-историческите паметници, църкви и манастири.

Мярка 3.4.2. : Поддържане на традицията по организиране на събори, футболни 

турнири, Празника на общината, концерти, фестивали, пленери и др.

ПРИОРИТЕТ 3.5.  :  Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова 

инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт.

Мярка  3.5.1.: Поддържане  на  съществуващите  и  изграждане  на  нови  зелени 

паркови зони.

Мярка 3.5.2. :Изграждане на съоръжения и обекти за масов спорт.

Мярка 3.5.3. Изграждане на детски площадки в междублокови пространства и 

други свободни терени – общинска собственост..

Мярка 3.5.4. Изграждане на селищна среда достъпна за хора с увреждания.   

Мярка 3.5.5.: Създаване предпоставки за развитие на спортен риболов и др. 

ЦЕЛ 4: Създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции.  

ПРИОРИТЕТ  4.1.  Промоциране  на  община  Ружинци  пред  потенциални 

инвеститори.

Мярка 4.1.1. Изготвяне, отпечатване и разпостранение на рекламни материали 

Мярка  4.1.2. Установяване  на  контакти  с  представители  на  чуждестранни 

посолства и Агенцията за чуждестранни инвестиции.

Мярка 4.1.3.: Изготвяне на интернет страница / интернет портал/.
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ЦЕЛ 5: Развитие на туризма и културата и увеличаване на туристическия поток

ПРИОРИТЕТ 5.1.  :  Възстановяване и подобряване състоянието на  културно-

историческите паметници, забележителности и културни традиции в община Ружинци, 

разнообразяване на туристическото предлагане.

Мярка 5.1.1.: Привличане на инвестиции за ремонт и реставрация на културно-

историческите паметници, църкви, читалищни сгради и забележителности.

Мярка 5.1.2. Разработване на програми и проекти.

Мярка 5.1.3. Поддържане и развитие на културните традиции –организиране на 

събори, футболни турнири, празници, фестивали, концерти, сезонни изложби и базари, 

пленери и др.

ПРИОРИТЕТ 5.2. : Подобряване и развитие на материално-техническата база в 

туризма.

Мярка 5.2.1.: Стимулиране на частната инициатива в сферата на туризма.

Мярка 5.2.2. :  Изграждане на нови и ремонт на съществуващи туристически 

обекти

Мярка  5.2.3.:  Възстановяване  на  съществуващата  и  изграждане  на  нова 

туристическа  инфраструктура  и  комуникации  до  всички  значими  обекти  на 

територията на общината.

ПРИОРИТЕТ 5.3.: Рекламно и информационно осигуряване на туристическата 

дейност и повишаване квалификацията на заетите в туристическата индустрия.

Мярка 5.3.1.: Изграждане на туристически информационен център.

Мярка 5.3.2.: Изготвяне и разпостранение на рекламни материали.

Мярка 5.3.3.:  Разработване на  програми и проекти  за  обучение  на  заетите  в 

областта на туризма.

Цел 6.: Опазване и подобряване състоянието на околната среда, в съответствие с 

европейските стандарти.

Приоритет 6.1.: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване.

Мярка 6.1.1.: Развитие на екологични производства и внедряване на екологични 

технологии на производство, незамърсяващи атмосферата.
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Мярка 6.1.2.: Обучение на специалисти по оценка и управление на здравния и 

екологичен риск,свързани с качеството на въздуха.

ПРИОРИТЕТ 6.2.: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода:

Мярка 6.2.1:  Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната 

вода.

Мярка  6.2.2.: Стимулиране  на  фермерите  и  частните  стопани  за  безопасно 

приложение на пестициди около питейните водоизточници.

Мярка 6.2.3.: Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа.

Мярка 6.2.4.: Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води.

Мярка 6.2.5.: Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода.

ПРИОРИТЕТ 6.3.: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на 

вече увредените почви.

Мярка 6.3.1.:  Контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна 

защита.

Мярка 6.3.2.:Предотврятяване  на  повърхностното  замърсяване  на  почвите  от 

строителни, битови и промишлени отпадъци. 

Мярка 6.3.3.: Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия.

ПРИОРИТЕТ 6.4.: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови 

и производствени отпадъци.

Мярка  6.4.1.: Изграждане  на  съвременни  съоръжения  за  съхранение  и 

преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища – изграждане 

на  регионално  сметище  за  отпадъци,  общинско  депо  за  отпадъци  и  цялостна 

регионална система за събиране и преработване на отпадъци. Въвеждане на технологии 

за добив на енергия от преработване на отпадъци.

Мярка  6.4.2.:  Създаване  на  система  за  управление  на  отпадъците,  която 

включва: почистване на улиците и поддържане на обществените места; събиране на 

отпадъка  от  всички  замърсители;транспортиране  на  отпадъците;обезвреждане 

/депониране/.

 Мярка 6.4.3.: Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци.

Мярка  6.4.4.: Въвеждане  на  системи  за  разделно  събиране  на  отпадъци  и 

прилагане на методи на компостиране на биоразградимите отпадъци.
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Мярка 6.4.5.:  Закриване на депата за неопасни отпадъци във всички населени 

места на територията на община Ружинци.

ПРИОРИТЕТ 6.5.: Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие.

Мярка  6.5.1.:  Обновяване  и  съхранение  на  защитени  територии  и  природни 

паркове.

Мярка 6.5.2.: Изготвяне на планове за управление на защитените територии и на 

програми за устойчиво ползване на природните ресурси.

Цел 7: Създаване на съвременна институционална среда.

ПРИОРИТЕТ  7.1.: Партньорство  между  институциите,  бизнеса,  местните 

власти,  неправителствените  организации  и  гражданското  общество  за  укрепване  на 

институционалния капацитет и сътрудничество.

Мярка  7.1.1.  :Изработване  на  мерки  за  институционално  изграждане  и 

укрепване  на  административния  капацитет  на  местните  власти  ,  институции  и 

организации, които ще работят по усвояване на средствата от фондовете към ЕС.

Мярка  7.1.2.:  Осигуряване  на  публичност  и  прозрачност  при  работата  на 

Общинска администрация.

Мярка  7.1.3.: Повишаване  качеството  на  информационното  обслужване  и 

въвеждане и поддържане на компютъризирана система за обмен на данни /изграждане 

на “Едно-гише”.

Мярка  7.1.4.:  Координация  на  дейностите  по  регионалното  развитие  между 

местните власти, институции и организации.

Мярка 7.1.5. Осъществяване на ефективни механизми за събиране и обмен на 

информация.

Мярка 7.1.6. Насърчаване и укрепване на публично-частното партньорство.

ПРИОРИТЕТ 7.2.:Изграждане на система за квалификация и преквалификация 

на общинските служители.

Мярка 7.2.1.; Участие в обучителни програми, семинари, курсове и форуми за 

разработване и управление на проекти.
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Мярка  7.2.2.  Организиране  и  провеждане  на  обучения  за  разработване  , 

актуализиране и ефективно изпълнение на общинските стратегии за развитие.

  Цел 8:  Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на 

децата и учениците от ромското етническо малцинство.

ПРИОРИТЕТ  8.1.:  Осигуряване  на  правни  гаранции  и  институционални 

механизми за пълноценната интеграция на ромските деца чрез промени в нормативната 

уредба.

Мярка 8.1.1.:  Включване на разпоредби в правилниците на детските градини, 

училищата  и  обслужващите  звена  и  на  клаузи  в  длъжностните  характеристили  на 

училищния персонал за гарантиране на толерантно отношение към ромските деца и 

създаване на подходяща училищна среда.

ПРИОРИТЕТ 8.2.: Създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на 

ромските деца и ученици в новата образователна среда.

Мярка  8.2.1.:  Провеждане  на  дейности  в  детските  градини  и  училищата  за 

изграждане  на  положителни  нагласи  към  образователната  интеграция  на  ромските 

деца.

Мярка  8.2.2.:  Провеждане  на  семинари  и  други  форми  на  обучение  на 

родителите  за  преодоляване  на  негативни  стереотипи  и  изграждане  на  толерантни 

взаймоотношения.

ПРИОРИТЕТ  8.3.:  Създаване  на  предпоставки  за  успешна  социализация  на 

ромските деца, ученици и младежи.

Мярка 8.3.1.:  Осъществяване на форми за ефективна работа с родители, които 

възпрепятстват  децата  си  да  посещават  детска  градина  и  училище.  Изготвяне  на 

програма за съвместна работа на общините и институциите от системата на народната 

просвета с представители на ромската общност.

ПРИОРИТЕТ 8.4.: Формиране на подходящ социално-психологически климат, 

който  да  благоприятства  реализацията  на  образователната  интеграция  на  децата  и 

учениците от ромското малцинство

Мярка 8.4.1.: Промяна на негативните нагласи към ромския етнос в училищната 
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общност чрез извънкласни и извънучилищни дейности:

8.4.1.1.: Изготвяне на календар на ромските етнокултурни празници за учебната 

година.

8.4.1.2.  :  Организиране  на  дискусионни  клубове  на  ромска  и  интеркултурна 

тематика.

8.4.1.3.:  Организиране  на  училищен  вестник,  училищно  радио  и  интернет  – 

страница по ромска и интеркултурна тематика и толерантност.

8.4.1.4.: Тематични екскурзии за опознаване на ромската етнокултура.

8.4.1.5.: Организиране на олимпиади и състезания по майчин език    

Цел  9:  Укрепване  на  трансграничното  и  транснационалното 

сътрудничество.

ПРИОРИТЕТ 9.1  : Развитие на  трансграничното сътрудничество България – 

Румъния, България – Сърбия, Черна гора.

Мярка 9.1.1.: Подобряване на техническата инфраструктура.

Мярка 9.1.2. : Създаване и развитие на трансгранична асоциация на общините.

Мярка 9.1.3.:  Разработване и реализиране на съвместни програми и проекти за 

трансгранично сътрудничество в областта на културата, туризма.

ПРИОРИТЕТ 9.2.: Развитие на транснационалното сътрудничество

Мярка 9.2.1.:  Създаване  на  контакти и  изграждане на  стабилни партньорски 

взаймоотношения с местни власти, НПО и бизнес структури от държавите членки на 

ЕС. “Побратимяване”.

Мярка  9.2.2.:  Насърчаване  изграждането  на  транснационални  мрежи  между 

НПО,  бизнес  –  организации  и  културни  институции.  Подобряване  на 

транснационалното сътрудничество за разработване и осъществяване на партньорски 

проекти.

Мярка 9.2.3.: Насърчаване на транснационален културен обмен.
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4. Съвместни дейности и проекти със съседни общини:

Община Ружинци поддържа традиционно добри взаимоотношения със съседните 

общини.  През  последните  години,  значително  се  активизира  партньорството  при 

разработването и реализацията на съвместните инициативи. През разглеждания планов 

период 2007 – 2013г.   се очертава следното направление , по което Община Ружинци ще 

сътрудничи със своите съседни общини.

 ПРОЕКТ “РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВИДИН”

Проектът  е  във  фаза  предпроектно  проучване  и  предвижда  дейности  свързани  с 

ефективното управление на отпадъците на територията на област Видин и изграждане на 

регионално депо за твърди битови и строителни отпадъци. Проектът цели създаването на 

интегрирана система за управление на отпадъците изградена на регионален принцип и 

обхващане на цялото население на областта в система за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. Предвижда се изграждането на пет центъра за рециклиране на отпадъци, 

изграждане  на  контейнерни  станции  за  разделно  събиране  на  отпадъците  в  малките 

населени  места  /  по  една  за  населени  места  с  под  3000  души/,  за  построяване  на 

съоръжения за компостирането на открито и извеждане от експлоатация и рекултивация 

на  общинските  депа  за  отпадъци.  Към  настоящият  момент  проектната  разработка  е 

насочена за финансиране по програма ИСПА на Европейския съюз.

Община Ружинци е партньор по проекта, заедно с останалите 10 общини от Област 

Видин.  Реализирането  на  този  проект  ще  допринесе  съществено  за  подобряване  на 

екологичното състояние на област Видин и в частност на Община Ружинци. Проектът е 

заложен в приоритетите на Областна стратегия за развитие / Мярка 6.4.1./ и в настоящия 

План за развитие на община Ружинци.

 ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
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6. Мониторинг и актуализация на Общински план за развитие
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За по- ефективното реализиране на целите и приоритетите на Общинския 
план  за  развитие  е  необходимо  създаването  на  специално  звено,  което  да 
осъществява  мониторинг  на  плана  и  програмата  за  неговата  реализация. 
Мониторингът включва наблюдението,  оценката  и  контрола на  стратеги1ческия 
документ  и  има  за  цел  да  анализира  и  оцени  с  подходящи  индикатори 
изпълнението  на  поставените  в  плана  цели.  Тази  оценка  предоставя  обратна 
информация  за  ефекта  от  провежданата  политика  и  дава  възможност  за 
извършване на корекции ако това е необходимо.

6.1. Наблюдение и оценка на Общински план за развитие.

Наблюдението върху изпълнението на целите и приоритетите на ОПР ще 
се  извършва  от  Ексертна  комисия  за  наблюдение  на  Общинския  план  за 
развитие. В нея влизат представители на общинската администрация, общинския 
съвет,  местни  структури  на  държавни  институции  и  местни  неправителствени 
организации.

Задачите на Комисията за наблюдение на ОПР се състоят в следното:
⇒да обсъжда и утвърждава индикаторите за оценка на изпълнението на плана за това 

какво и как ще се наблюдава;
⇒периодично да  извършва преглед на  постигнатия напредък по изпълнението на 

Плана и конкретните проекти от Програмата за реализация на ОПР;
⇒да разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на 

целите;
⇒да разглежда резултатите от междинната и крайната оценки за изпълнението на 

ОПР;
⇒да разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;
⇒да прави предложения за изменения и актуализация на плана с цел подобряване на 

неговото изпълнение;
⇒да изготвя и предоставя на кмета и на Общински съвет годишни отчети относно 

изпълнението на целите и задачите на ОПР.

За периода на действие на Общинския план за развитие ще бъде оценен на два 
пъти – с междинна /  mid – term / и последваща /ex post/  оценка. Тези оценки ще 
бъдат  възложени  на  независима  професионална  организация  по  Закона  за 
обществените поръчки.

Междинна оценка

Междинната оценка ще отчете постигнатото през първите години на Плана, за 
периода от 2007  до 2010 година. тя ще бъде от съществено значение, тъй – като 
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през 
този период се очаква приемането на България в ЕС, с всички произтичащи от този 
акт  промени  в  соьиално  –  икономическия  и  политическия  живот  на  страната. 
Междинната оценка ще включва:
- оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Програмата;
- оценка на степента на постигане на съответните цели;

  -  оценка  на  използването  на  финансовите  ресурси  и  процедурите  за 
управление и наблюдение.
Въз основа на изводите от тези оценки могат да бъдат направени препоръки за 

коригиране на мерки, преразпределяне на средства и дори за преразглеждане на 
някои  от  приоритетите  за  да  се  постигне  съответствие  с  динамиката  на 
икономическата политика на Европейския съюз.

Последваща оценка

Извършва се след изтичане на периода на действие на Плана и включва:
- оценка на ефективността на използваните ресурси за изпълнение на плана;
- оценка на общото въздействие;
-  анализ  на  положителните  и  отрицателните  фактори  при  изпълнението  на 

Програмата;
- оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
- изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за общинско развитие.
Резултатите  от  последващата  оценка  ще  послужат  като  солидна  основа  за 

разработването на нова концепция за следващия период на планиране.

Индикатори  за  измерване  на  ефекта  от  Общинския  план  за  развитие  и 
Програмата за неговата реализация.

При изготвяне на мониторинговите доклади и междинната и последваща оценка 
на  ОПР  и  ПРОПР  се  използват  индикатори,  които  са  съобразени  със 
стратегическия характер на ОПР и съответните стратегически цели, приоритети и 
мерки.
За да бъде направена максимално обективна преценка на това до каква степен са 

постигнати стратегическите цели на Плана са формулирани малък брой основни 
индикатори. Тези показатели са определени поотделно за всяка конкретна цел.

По цел 1:  Превръщане на Община Ружинци в съвременен транспортен и 
комуникационен център с национално и международно значение. 

⇒ремонтирана и новоизградена пътна мрежа в км;
⇒достъп до широколентови комуникации в %;
⇒кадастрални и регулационни планове – брой;
⇒брой осъществени проекти относно почистване на речното корито на река Лом;
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⇒ремонтирани и довършени сгради общинска собственост – брой;
⇒брой отредени терени за жилищно строителство .

По цел 2: Повишаване на заетостта и осигуряване икономически растеж на 
базата  на  конкурентноспособни  малки  и  средни  предприятия,  селско 
стопанство  и  преработвателна  промишленост,  увеличаване  на  вътрешното 
потребление и експорта на произведената продукция.

⇒равнище на безработица:общо, мъже, жени, младежи;
⇒равнище на заетост : общо, мъже, жени,равнище на доходите;
⇒БВП на човек от населениетотемп на нарастване на БВП;
⇒обща сума на инвестициите в общината;
⇒инвестиции на човек от населението;
⇒брой разработени и реализирани проекти;
⇒изградени стокови борси и пазари;

По Цел 3: Изграждане и развитие на съвременна социална инфраструктура.
⇒предоставени услуги на МСП;
⇒изградени консултативни кабинети в кварталите с предимно ромско население;
⇒брой на привлечени и задържани деца, отпаднали от училищната система;
⇒брой детски площадки ;
⇒брой изградени нови зелени паркови зони.

По  Цел  4:  Създаване  на  условия  за  привличане  на  чуждестранни 
инвестиции.

⇒изготвянето на интернет страница;
⇒брой чуждестранни и наши инвеститори.

По  Цел  5:  Развитие  на  туризма  и  културата  и  увеличаване  на 
туристическия поток.

⇒брой проекти привлекли инвестиции;
⇒брой обучени в сферата на туризма;
⇒брой на посещенията в туристическите обекти и църкви- годишно.

По  Цел  6:  Опазване  и  подобряване  състоянието  на  околната  среда,  в 
съответствие с европейските стандарти.

⇒брой на проведени еко кампании;
⇒достъп  на  населението  до  непрекъснато     водоснабдяване  и  питейна  вода  с 

необходимото качество в %;
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⇒обслужени домакинства по събиране на ТБО – брои и % от населението;

⇒брой населени места със съхранени негодни за употреба пестициди в контейнери 
“Б-Б куб” – ове.

По Цел 7: Създаване на съвременна институционална среда.
⇒брой държавни и общински служители преминали през курсове за повишаване на 

квалификацията;
⇒брой услуги предоставени на гражданите и бизнеса;
⇒изградено звено за разработване и управление на проекти;
⇒брой на съвместните проекти между институции и неправителствени организации.

По Цел 8: Осигуряване на правни гаранции и институционални механизми за 
пълноценна  интеграция  на  ромските  деца  чрез  промени  в  нормативната 
уредба.

⇒брой мероприятия заложени в календар на ромските екокултурни празници;
⇒брой организирани олимпиади и състезания;
⇒брой организирани дискусионни клубове на ромска и интеркултурна тематика.

    По  Цел  9:  Укрепване  на  трансграничното  и  транснационалното 
сътрудничество 

⇒брой проекти  съвместно реализирани  със съседните държави;
⇒брой “Побратимени общини”;
⇒брой организирани изложби, културни мероприятия и др.

6.2. Актуализация на общинския План.

Актуализацията на Общинският план за развитие се налага при настъпване на 
един или повече от изброените по-долу фактори;
- съществени изменения в созиално-икономическата ситуация;
- значителни промени в националното законодателство и Регламентите на ЕС;
- промени в НПРР, НСРР, НОПРР, съответните Областна стратегия за развитие, 

РПР и ОПР на съседните общини;
-  големи  природни  катаклизми  или  промишлени  аварии  със  сериозни 

последствия;
-  изводи,  констатации  и  препоръки  от  междинната  оценка,  който  надхвърлят 

нуждата от обичайни коригиращи дейности и др.

Актуализацията  на  ОПР  се  осъществява  по  реда  на  неговото  разработване, 
съгласуване и приемане. Общинския съвет инициира обсъждане по предложение 
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на  кмета.  Промените  в  гореизброените  фактори  трябва  да  се  обсъдят  от 
компетентни  лица  –  общински  служители  и/или  външни  експерти  –  и  при 
основания за това, общинския 
съвет дава мандат за започване на актуализацията.

7. Мерки за публичност и прозрачност.

Информираността  е  предпоставка  за  оказване  на  широка  обществена  и 
институционална подкрепа за Общинския план за развитие във фазата на неговата 
реализация.  за  осигуряване  на  по-широка  публичност  на  плана,  ще  бъдат 
предприети мерки за неговото масово популяризиране.
Той  ще  бъде  раздаден  на  всички  кметове  и  кметски  наместници,  с  цел 

запознаване на гражданите на община Ружинци.
При  възникване  на  нужда  от  актуализация  на  ОПР,  ще  бъде  проведено 

обществено обсъждане на евентуалните изменения и предложения и бележките от 
страна на местната общественост ще бъдат взети под внимание при извършване на 
необходимите промени.
През периода на реализация на Плана за развитие ще се търсят и други начини за 

повишаване  на  общественото  участие  в  процеса  на  мониторинг  на  дейностите 
заложени в него. копия от Плана ще бъдат раздадени на всички местни държавни 
институции.  Екземпляр от  ОПР ще бъде на  разположение на  обществеността  в 
Общинска администрация и общински съвет.
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