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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Общи постановки. Приоритети на общинския план  за развитие 

Настоящото планово задание е продукт от пред-проектните проучвания за 
изработване на нов Общ устройствен план на  Община Димово. По същество, плановото 
задание е методическа и информационна основа за разработването на предварителния 
проект. С него се формулират следните указания, препоръки и задачи: 

• Препоръчва методическия подход за разработване на ОУП; 
• Определя целите и задачите на ОУП; 
• Осигурява основната информация за състоянието и тенденциите в 

икономическото, социално, техническо и пространствено развитие; 
• Предоставя кратка справка за историческото развитие и настоящото състояние на 

града и съставните селища; 
• Представя регионалната структура и мястото на града и селищата  в нея; 
• Представя актуална агрегирана информация за основните системи – труд, 

обитаване, отдих и техническа инфраструктура; 
• Характеризира екологическото състояние на града и селищата от общината и 

очакваните негативни изменения; 
• Определя състоянието на планово-пространствената структура на града и 

селищата от общината и насоките за пространственото му развитие във варианти. 
Одобреният от общината вариант става основа за разработване на ОУП; 

• Определя фазите и етапите за разработване на ОУП. 
 
Изработването на Общият устройствен план трябва да бъде съобразено с 

Приоритетите на общинския план за развитие 2007-2013 г.  
Визията, определена в Общинския план за развитие съгласно извършена 

Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво интегрирано развитие 
на Община Димово – Общински план за изпълнение на общинския план за развитие на 
община Димово за периода 2007-2013 г. е:  Община Димово – община с висок жизнен 
стандарт, модерно селско стопанство, атрактивна икономическа среда, развита 
техническа и социална инфраструктура, съхранено културно и историческо 
наследство. 

 
Стратегията за развитие на община Димово през периода 2007-2013 г. е ориентирана 

към постигането на следните стратегически цели и приоритети: 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА  

ИНФРАСТРУКТУРАТА 
Приоритет 1.1 Подобряване на техническата инфраструктура; 
Приоритет 1.2. Развитие на трансграничното сътрудничество. 
Приоритет 1.3 Достигане на европейския опит в опазването на околната среда 
Приоритет 1.4 Подобряване на социалната и образователната инфраструктура. 
Приоритет1.5 Усъвършенстване на административната среда 
Приоритет 1.6 Развитие на културата и подобряване състоянието на културно - 

историческото наследство. Създаване на условията и предпоставки за развитие на 
туризма; 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА ОБЩИНСКАТА 
ИКОНОМИКА И СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА 

АКТИВНОСТ; 
Приоритет 1.1 Създаване на условия подпомагащи стопанския сектор с цел 

повишаване на производителността и конкурентно способността. 
Приоритет 1.2 Развитие на устойчиво и ефективно селско топанство, отговарящо на 

изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на 
пазарите на Общността. 

 
Общият устройствен план на община Димово ще се съобрази и  с Целите и 

Приоритетите новият  Общински план за развитие 2014-2020 г., които трябва да бъде 
приет до края на 2013 г.  
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1.2.Мотиви за изработване на но Общия устройствен план 
 
Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на 

прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 
пространствено планиране и развитие на община Димово. С възстановяването на 
частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и 
одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината получи 
значително развитие.  

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 
националната и в частност новозагорската икономика, доведоха до остър финансов 
дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и 
прекратяване на инвестициите в обществения сектор. 

За територията на община Димово няма изработен Общ устройствен план 
В същото време Застроителните и регулационни планове на отделните части на 

града и селищата от общината, правени при абсолютни права на държавата за 
разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на инвестициите, са 
неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) за управлението на 
процесите, които протичат в селищната територия. 

За всички населени места е наложително изработване на кадастрални карти и 
кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, 
след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба. 

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. С 
частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се 
установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на 
преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и 
неадекватна наследена планова основа. Най-уязвими се оказаха социалната 
инфраструктура и зелената система.  

През гр. Димово преминава международен път Е - 79, по трасето на Европейски 
коридор № 4, на 30 км от града се намира Дунав мост 2 и КПП Връшка чука, а на 50 км 
КПП – Брегово.  

Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват 
със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на 
свободното време налага нови подходи в планирането на градовете и околоградските им 
територии, променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква 
създаването на нови структури (селищни образувания), в които се реализира свободното 
време.  Тази тенденция все още не е категорично изявена в Димово, но трябва да намери 
място в една нова устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 
транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, 
проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава 
една картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на 
селищата от община Димово. 

Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на община Димово. 
 
1.3. Съвременни изисквания към устройственото планира 
 
Главните фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в 

началото на 21 век са: 
- Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и селата в 

конкурентни условия; 
- Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните връзки и 

възприемането на европейските критерии и изисквания за качеството на градската и 
селищна среда; 

- Развитието на информационните технологии и произтичащата от това глобализация 
и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на промяната на начина на живот и 
устройството на жизнената среда; 
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- Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на 
гражданското общество, както и появата на нови “актьори” – фактори в градското и 
селищно  развитие; 

- Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие на селищните 
общности. 

- Отчитане на значението и баланса между двете сфери на управление на 
развитието на града и селищата - бюджетна и пазарна; 

 
1. 4. Цели и задачи на общия устройствен план на общината 
 
Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 

икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на коренните 
промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други 
области на стопанството и обществения живот. 

Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и 
селищно устройство и развитието на населените места1, както и едни съвсем различни 
от досегашните механизми за регулиране на процесите в територията. 

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може 
да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички 
участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, 
общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно 
задължително изискване е създаването на оптимална пространствена и функционална 
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града и съставните 
селища  в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 
природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при 
отчитане и на регионалните компоненти. 

За осъществяване на тази цел и условие,  освен типично присъщите и традиционни 
задачи2, общият устройствен план следва да реши и някои нови: 

- Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси. 
Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и 
гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за 
реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и 
балансът между отделните и различни частни интереси. 

                                                 
1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, 
работилници, складове и ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по 
Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места; Закон за 
държавната и общинска собственост; Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински 
предприятия; 

 
2 а) определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на града до 2035 
г. и неговото демографско развитие; 
б) определяне на функционалното предназначение на градските терени по структурни единици и 
извеждане на пространствени и социални параметри; 
в) определяне на вътрешната структура на елементите на функционалните системи "обитаване", "труд" и 
"отдих"; 
г) организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата 
сфера; 
д) определяне  йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и 
тесните места в действието й; 
е) създаване на условия за оптимизиране на масовия градски транспорт и неговото функциониране; 
ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 
з) организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система; 
и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от 
неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че градът има епизодични проблеми в 
екологично отношение; 
к)разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП. 
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- Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на функционалните 
зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът трябва да 
равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от обществен 
интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези мероприятия 
следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, включително и 
частни. 

- Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на града 
извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето. 

- Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация. 
Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете на 
общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази 
цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за 
бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата. 

Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в 
икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на 
непредвидимост (дори и в по-близко бъдеще). Много бързо изменящите се условия могат 
да направят и най-добрият план неприложим, ако той не съдържа в себе си възможности 
за развитие и промяна. 

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община Димово 
трябва да съдържа мотивирани проектни решения за: 

• Структура на територията – устройствените зони за обитаване, производство,  
рекреация,  природозащита, природо-възстановяване,  комуникация и 
инфраструктура. 

• Строителните граници, в т.ч. и терените за ново градско развитие, при 
отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за 
териториално развитие. 

• Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни 
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.) 

• Главната и обслужваща улична мрежа. 
• Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура. 
• Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на 

културата. 
• Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура", 

"здравеопазване", "спорт", култура и др., които се изграждат със средствата на 
общината и държавата и са от особена важност за града. 

• Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта 
и качествата на околната среда. 

• Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на града, прилежащите 
квартали и крайселищната територия. 

• Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и 
съпътствуващите ги устройствени условия. 

• Разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели. 
• Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със стопанско 

предназначение. 
По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които 

произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в 
настоящото развитие на града и селищата от общината. 

ОУП – на община Димово да се разработи за перспективен срок от 20 години, т.е. 
планов хоризонт 2035 година. Урбанистичната хипотеза да се разработи с планов 
хоризонт 2040 година. 

 
1.5. Информационно осигуряване  

Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи системи, е 
гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на определените за решаване 
проблеми. 

Информационното осигуряване на проекта да се обезпечи по две направления: 
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Агрегирана информация за община Димово от  данни на Националния 
статистически институт  (НСИ ): 

 - население – брой, полова структура, възрастова структура,  естествен и механичен 
прираст,  и др; 

- обитаване – жилищен и сграден фонд- брой, площи (кв.м.2),етажи и т.н.; 
- икономика – брой фирми, фирми по брой на заетите, продукция, основни стопански 

показатели; 
- социална инфраструктура 
 -  образование -брой учебни заведения по вид,  брой учащи   се по вид учебни 

заведения; брой класни стаи и кабинети и др.;  
-   здравеопазване - брой здравни заведения по вид; брой болнични  легла; брой 

лекари и стоматолози и др.; 
-   култура - брой обекти по вид, капацитет но обектите и др.) 
- техническа инфраструктура :   дължина на пътната /уличната мрежа - (км); 
 - дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа;  (км. и   % от 

общата дължина); брой АТЦ  и др.  
- околна среда – емисии на вредни вещества в атмосферата и т.н.; 
- туризъм - средства за подслон (бр.), легла (бр.), легладенонощия в експлоатация, 

реализирани нощувки, приходи от нощувки (хил.лв.); 
- заетост и безработица; заети/наети лица -  безработни лица (бр.); коефициент  

(равнище)  на заетост – (%); коефициент (равнище) на безработица – (%);  
- териториални ресурси - размер (площ) на територията -   (км2), баланс на 

територията -земи по вида на тяхното,  ползване -  (км2) и % от общата площ на 
територията 

 
Допълнителна статистическа информация 
Информация по отрасли и функционални системи и планировъчни райони, 

представена от съответните отдели и служби на общинската администрация, 
Териториалното статистическо бюро – град Видин (ТСБ), Общинска служба “ Земеделие ” 
– гр. Димово,  Бюрото на труда и безработицата – гр. Видин,  Регионален инспекторат по 
образование – гр. Видин, Регионална инспекция по здравеопазване;  Регионална служба 
“Социални дейности”, Браншови структури (Туризъм, Търговия и др.) и  служби и 
институции, разполагащи с информация, необходима за разработването на ОУП според 
оценката на проектантския екип и със съдействието на общинската администрация. 

Приложената информация в текстовите и таблични материали към ОУП да се 
придружава от данни за източника, от който е представена. 

Източници за информация със стратегически, планов и друг оперативен характер са 
съществуващите Национална концепция за пространствено развитие на Република 
България (2013-2025 г.), национални Оперативни програми  и секторни стратегии, 
Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране (2014-2020 г.), 
Областната стратегия за развитие на област Видин (2014-2020 г.) и Общинския план за 
развитие на община димово (2014-2020 г.) . 

 
1.6.Регионална характеристика и връзки 
 
През гр. Димово преминава международен път Е - 79, по трасето на Европейски 

коридор № 4, на 30 км от града се намира Фериботната връзка Видин – Калафат и КПП 
Връшка чука, а на 50 км КПП – Брегово. Предстои откриването на ГКПП - Салаш. Общата 
дължина на функциониращата пътна мрежа е 154,9 км. Разстоянието между крайните 
селища в общината е 63 км (от с. Ярловица до с. Яньовец ). Центърът на общината се 
намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана. През територията на 
общината преминава ж.п. линията Видин-София- Видин с дължина 38 км. Обслужването 
се извършва от две ж.п. гари – Димово и Орешец и 4 спирки – Бела, Карбинци, Воднянци 
и Скомля. 

 
По новото териториално деление община Димово е в състава на Северозападния 

район. Новият териториален обхват на Северозападния район, определен в съответствие 
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с изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003  се формира от областите Видин, Враца, 
Ловеч, Монтана и Плевен (ниво NUTS 3) 3 с общо 51 общини. 

Той е част от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който 
включва още Северозападния, Северния централен и Югоизточния район,съответстващи 
на нивото NUTS2. В териториалния обхват на Северозападния район (ниво NUTS 2) са 
включени областите: Видин, Враца, Ловеч, Монтана  и Плевен (ниво NUTS 3) с общо 51 
общини.  

Периферното положение на Северозападния район и неговите съставни части се 
оценява от два аспекта: транспортната му достъпност (по отношение на останалите 
региони в страната); броя, капацитета и значимостта на трансграничните преходи. 
Оценките за транспортната достъпност на района се базират на гъстотата на пътната 
мрежа, наличие на висококласни пътища, наситеност с линейни и точкови елементи на 
ж.п. инфраструктура, наличие на пристанища и летища и т.н.  

Делът на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и 
пътища І-ви клас е съответно 0,2% и 11,4% от общата дължина на пътищата в района. По 
отношение осигуреността с висококласни пътища (387 км) СЗР е с по-ниски стойности от 
средните за страната.  

Индикатор за транспортната достъпност е “средната отдалеченост на населените 
места, мерено по пътна мрежа” (км). При средна за страната стойност на показателя за 
2010 г.  – 7,9 км, за СЗР същият е 8,5 км. За области Враца средната отдалеченост е 10,4 
км, Видин – 9,7 км и Ловеч – 9,6 км. С по-добра транспортна достъпност са области 
Плевен – 6,7 км и Монтана – 7,9 км. 

Железопътната мрежа на територията на района е с обща дължина  642 км, или 
15,7% от жп мрежата на страната. Като индикатор за обслужеността на територията със 
ж.п. мрежа се използва “средната отдалеченост на населените места, мерено по ж.п. 
линии” (км). При средна стойност на този индикатор за страната– 6,0 км, за СЗР тя е 6,1 
км.  По области в района тя варира от 7,3 км (област Плевен) до 4,5 км. (област Враца). 

Като крайдунавски район, на територията му функционират 2 по-големи пристанища 
– Лом и Видин и няколко по-малки, с локален характер – Оряхово, Сомовит и Никопол. 
Някои от пристанищата са и гранични “вход-изходи” с фериботни връзки с румънски 
пристанища Видин-Калафат, Оряхово-Бекет и Никопол-Турну Мъгуреле.   

Принадлежността на СЗР към Дунавското крайбрежие е фактор за преодоляване на 
негативите на периферното му положение. Реката, чрез съществуващите и 
потенциалните външни “вход-изходи”, дава възможности за отварянето на територията 
към останалите европейски крайдунавски региони. Потенциалът в това отношение все 
още не е напълно осъзнат и използван, независимо, че по линия на трансграничното 
сътрудничество се реализират редица проекти. Дунавската стратегия на ЕС е друг 
инструмент за отключване на потенциала на района.    

Потенциалните измерения на транспортната достъпност на СЗР следва да бъдат 
оценявани  положително от стратегическа гледна точка благодарение на това, че той се 
явява пресечна точка на два трансевропейски транспортни  коридора - № 7 и № 4. 
Позитивите от това също са с бъдещи измерения, тъй като и двата еврокоридора към 
момента са повече намерения отколкото реалност.     

Периферното положение на части от района ще губи от отрицателните си 
характеристики след предстоящото  откриване на “Дунав мост ІІ” (Видин-Калафат), с 
което ще се разширят възможностите да допълнително “отваряне” на националната 
територия към съседни страни. В това отношение периферността на района има своите 
потенциални дивиденти с национално значение. Този мост е предпоставка за 
реализацията на Еврокоридор № 4, пресичащ територията на СЗР.   

Област Видин е разположена в Северозападния район. Със своите 3 042  км2 
Видинска област обхваща 2.7 % от територията на страната. Област Видин обхваща 142 
населени места (7 града и 145 села), които са включени в 11 общини – Белоградчик (с 
площ 413 км2), Бойница (164 км2), Брегово (180 км2), Видин (518 км2), Грамада (178 км2), 
Димово ( 408 км2)), Кула (283 км2), Макреш (228 км2), Ново село (107 км2), Ружинци (234 
км2), Чупрене (327 км2). 

                                                 
3 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 
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Областен център e град Видин, които е важен опорен център в Северна България и 
трети по големина град в Северозападния район за планиране.  

Община Димово е една от големите общини по територия в областта. Територията й 
е 409 км2 и е четвърта по втората по големина община във Видинска област.  Граничи с 
шест други общинни от областта – Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Макреш и Видин и 
община Лом от област Монтана.Гранично положение на общината се оценява като 
благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма 
степен ще зависят от възможностите за интегриране на община Димово със съседните 
области и общини и създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и 
потенциали за развитие. 

Постоянното население към 01.02. 2011 г. наброява 6 514 души, което е 6.4 % от 
населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината през 
последните 10 години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с  влошаване 
на режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на 
населението. Този процес се продължава да се задълбочава с всяка изминала година.  

Община Димово обхваща  23 населени места, от които 1 града и 22 села. В 
структурата й главно място заема град Димово, който изпълнява функции на 
икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на гр. Димово в миналото и 
сега, е формирала територия, в която неговото влияние и връзки с населените места, се 
проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на общината и постепенно 
намаляват в границите на областта. Принос за това има и транспортно-комуникационната 
система в тази част на страната, която улеснява достъпа до града и обслужването на 
населението.  

Община Димово е разположена в Северозападния район за планиране.  
Местоположението на град Димово предлага удобен достъп до Видин,Враца, Монтана, 
София. 

Град Димово е общински център, което определя редица предимства за развитието 
на града по линия на представена местна администрация и деконцентирани държавни 
служби. Те са свързани с възможности за по-бързо обслужване на бизнеса и по-добър 
достъп до информационно и проектно обслужване, свързано с европейски програми и 
фондове 

Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи фактори, 
които са трябва да се отчетени при разработването на ОУП на общината, а именно: 

• икономически фактори – потенциалите за развитие на града и селищата  са 
многостранни и създават възможност за развитието на селско стопанство 
базирано на агроекологичен потенциал на традициите и на производствения опит 
на населението и производствените мощности. 

• важни импулси за развитието на града и съставните села  ще даде 
валоризирането на богатия туристически потенциал и културно-историческото 
наследство; 

• социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и епизодичното 
обслужване в рамките на общината, са изградени в града. В най-голяма степен 
това се отнася до подсистемите образование, здравеопазване, административно и 
правно обслужване, култура и др. Развитието на професионалната гимназия по 
икономика е от съществено значение за икономическото, културното и социалното 
развитие на града и общината; 

• технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта; 

• демографски потенциал – общинския център попада в категорията много малки 
градове с население около 1200 хил.души, което покрива необходимата критична 
демографска маса за развитието на града.  

• При съвременните условия регионалните връзки на общината  придобиват нов 
характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, 
липса на централизирано планиране и нови пазарно-икономически отношения.  

• Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на 
единната техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали. 
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Поради недостиг на общински терени в регулационните граници на града, някои 
обекти на комуналното стопанство могат да се изнесат или да се локализират нови 
в други части на общината и крайградската зона на града.  

ОУП определя най-общо номенклатурата на тези обекти от градското стопанство, 
които ще бъдат локализирани извън регулацията на гр.Димово и тяхното приблизително 
местоположение, а така също и развитие на транспортно-комуникационната система, 
която ще осигури регионалните и локални връзки.. 

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от 
Европейските фондове за развитието на града и селищата от общината. Концепцията на 
новия устройствен план на общината трябва да се базира на варианти на социално-
икономическо развитие, които отчитат предизвикателствата на членството на България в 
ЕС и възможността за ползване на средства по различните оперативни програми, 
включително Националната оперативна програма за регионално развитие. 
Възможностите за ползване на Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни 
проекти, имащи отношение към развитието на града и селищата от общината, ще бъдат 
важен елемент на градоустройствената концепция. 

 
1.8. Културно - историческо и архитектурно наследство 
 

Община Димово е богата на културно – историческо и архитектурнонаследство. 
Открити и проучени са около 6 пещери, всяка, от които уникална по своя произход и 
вътрешни образования. Пещера “Венец”, е била отворена за посетители в края на 
миналия век, но поради липса на финансови средства за нейното поддържане и 
експлоатация тя е консервирана. Нейната дължина по главната ос е около 200 м. Тя е 
изключително красива и богата на образования с висока художествена стойност. Друга 
пещера е “Козарника” също разположена в землището на с. Орешец. Открити са в нея 
находки от лагери на първобитния прачовек, датиращи от преди 1 300 000 г. Това са най- 
ранните следи от човешко присъствие в Европа. Пещерата отговаря отлично на 
изискванията за включването и като първокласен обект на международния туризъм. 
Пещера “Миризливка” - трудно достъпна. Преди милиони години пещерите “Миризливка” 
и “Козарника” са били една пещера, но поради разместване на земните пластове са се 
обособили две отделни пещери със срещуположни входове. Тя притежава сходни 
спелеологични характеристики. Друга пещера от района на с. Орешец е пещера 
”Пропаст”. Тя е трудно достъпна и слабо проучена. Влизането е възможно само с водач и 
специализирана екипировка, защото е с отвесна гърловина дълбока около 13 м. 

Село Орешец, община Димово е разположено в карстов район и е запазило своята 
уникална архитектура, а малкото останали хора своя бит и култура. Там могат да се 
видят къщи строени в средата и края на ХVІІІ век със специфичните каменни зидове, 
изнесени дървени чардаци и арки, останали непокътнати да ден днешен. В центъра на 
селото се издига многовековната селска православна църква от ХVІ в. съхранила се в 
относително добро състояние, тя е паметник на културата и извор на богата история и 
култура. Нейната камбанария се издига високо в небето завършваща с характерния за 
православната вяра кръст и камбана. Около църквата се помещава едно от първите 
килийни училища. Двора й е обграден от големи ръчно изсечени камъни. 

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи 
век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е 
естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното 
си пристанище. През ІІ - ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на 
романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още 
към края на ІІІ в. Тя е опожарена от аварите през 586г. Първите сериозни археологически 
проучвания на града са проведени през 1952 г. и 1958-59 г. През периода 1976-1990г. 
българоиталиански екип провежда редовни археологически разкопки. Началният етап на 
археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат 
градски център в долнодунавския басейн. 

Манастирът при с. Извор манастир “Св. Богородица” се намира на 2 км. южно от с. 
Извор. Преди това се е наричал “Сухото поточе”. Според преданията е съществувал още 
по времето на Цар Срацимир, но бил разрушен. По сведения от 1767г. той вече бил 
действащ, благоустроен манастир. 
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Природни забележителности: . 
Пещера “Венец” 
Археологически забележителности: 
«Рациария», пещера “Козарника” 
Паметници на културата: 
Църка “Св. св. Константин и Елена” град Димово. 
 

 
1.9. Селищна мрежа 
 
Община Димово е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. които 

определя седалищата и състава на общините в Република България.  Селищната мрежа 
в територията на общината се е формирала в зависимост от природните и теренни 
условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 23 селища, 1 
града и 22 села.  

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за 
устройство на отделните видови територии и устройствени зони селищата от община 
димово попадат в следните категории4:  

• в категорията “ много малки градове” - гр. Димово 1202 жители; 
• големи села (с население от 2000 до  3000 жители) – 1 село Арчар с 2370 жители 
• малки села (с население от 250 до  1000 жители)  - 3 села ; 
• много малки села (с население  до  250 жители) - 18 села .  

 
Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло селищната мрежа 

може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията.  
Високият брой на населените места в общината, обуславя и високата стойност на 

показателя „гъстота на селищната мрежа” – 5.6/100 км2 (при 4.7/100 км2 средно за област 
Видин и 4,8/100 км2 за страната).  

Градското население (степента на урбанизация) в област Видин е 63.3 % - много по-
ниска от средното за страната (72.5%), но съвпада с това  на СЗ район (63.2 %). 

По степен на урбанизация, община Димово е на последно място в областта с 18.4 % 
градско население (на първо е община Белоградчик 78.3 %) и много по- ниска от 
средната стойност за страната - 72.5 %  и средната стойност за областта – 63.3 %. Това 
определя урбанистичната структура на общината като моноцентрична. Останалата 
демографска маса 81.6 % е разпределена в сравнително равномерна мрежа от села. 
Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се 
производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, 
обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. 

Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази 
категория селища и възрастовия профил на населението им. Само в 2 от общо 22 села 
има функциониращи училища. В повечето села няма лекарски практики. Центърът 
компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно и общинско ниво. 

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните 
си функции се откроява общинския център гр. Димово. Интегриращите му възможности са 
основно по линия на административните и някои от социално обслужващите му функции - 
здравеопазване и социални дейности. По отношение на икономическите и на другите 
обслужващи функции и влиянието им върху останалите селища в общината гр. Димово 
изпитва силното конкурентно влияние на гр. Видин. Това е обективна даденост, която 
следва да се отчита при разработването на Общия устройствен план на общината.  

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 
електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация. 

Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана  
върху цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на 

                                                 
4 По населени места населението е представено в точка 3 

 11



демографските и функционални характеристики. Общината има нужда от целево 
създаване на един или два допълващи центъра - с. Арчар и с. Орешец/гара.   

 
 
 
 
2. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРИРОДНА СРЕДА  
 
2.1. Релеф 
 
Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. 

Територията и е с преобладаващ хълмисто-равнинен характер, включваща части от 
Дунавската хълмиста равнина, в която попада Арчарския район, до полупланински в 
района на град Димово и село Гара Орешец, с надморска височина от + 42 м до + 900 м. 
Характерът на релефа в по-голямата си част от територията благоприятства за развитие 
на селскостопанско производство с всичките му разновидности, в изграждането на много-
добри комуникативни връзки и инженерна  инфраструктура. 

 
2.2. Климат 
 
Община Димово попада в умерено-континенталната климатична област – под област 

на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на 
Предбалкана. Средногодишните температури са 12.2оС. Абсолютните максимални 
температури достигат доста високи стойности – най-високата измерена абсолютна 
максимална температура достига 42оС (август), а най-ниската максимална достига – 
22.1оС (януари и декември). 

 
2.3. Води 
 
Територията на общината се отводнява от притоците на река Дунав – река Арчар, 

река Скомля, река Белщица и река Лом. Преминаването на тези реки, през територията 
включително река Дунав в Арчарския район и наличието на 6 микроязовири (Върбовчец, 
Медовница – 2 бр., Шипот, Скомля и Ярловица ) предполагат и дават възможност за 
развитие на зеленчукопроизводството и рибовъдството. По поречията на реките и 
районите около язовирите няма изградена канализационна мрежа, а там, където има 
такива съоръжения, те са неизползваеми. Чести са случаите на заливане от водите на 
река Дунав на териториите около тях . 

 
2.4. Почви 
 
Преобладаващи за територията на общината са черноземните, тъмни и светло 

сивите горски и алувиални почви. Силно излужените черноземи са основен почвен тип с 
мощност на хумусния хоризонт 65-80 см. и съдържание на хумус 3 -3.9 %, средно 
запасени с азот и фосфор. От тях по-особено внимание заслужават площите, 
разположени на изток - североизток от гр. Димово и границата с община Макреш и с. 
Рабиша от община Белоградчик, при които е възможно прилагането на поливно 
земеделие. Съществуват относително запазени хидро-мелиоративни съоръжения. 

Тъмно-сивите горски почви заемат площите западно от приблизителната линия, 
минаваща край град Димово, село Бела и в района на с. Върбовчец, с мощност на 
хумусния пласт 30-40 см. и хумусно съдържание до 3 %.  

Светло сивите горски почви заемат високите части на територията на общината, 
главно в района на село Гара Орешец. 

Алувиалните почви са разположени главно по поречията на реките и в района на с. 
Арчар около река Дунав, с мощност на хумусен слой около 40 см и съдържание на хумус 
до 5 %. 

 
2.5. Минерални ресурси 
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По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно 

бедна, с изключение на находищата на кариерни строителни материали в района на село 
Гара Орешец и по поречието на река Арчар. В последните  години тяхната експлоатация 
е спряна. Все още не е изяснен статута им по отношение на собствеността. С 
изграждането на Дунав мост – 2 и строителството и реабилитацията на Международен 
път Е-79, тяхната непосредствена близост до ж.п. линия и изградена пътна връзка, се 
разкриват големи възможности за разработването и на двата обекта.  

 
2.6. Горски фонд 
Горския фонд заема около 22 % от територията на общината.  

Преобладаващите широколистни дървесни видове са благун и цер, а от иглолистните – 
черен и бял бор. Над 70 вида билки и лечебни растения виреят на територията на 
общината, част, от които с търговско значение.  В общината са разпространени шипка, 
трънка, глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, бял 
равнец, жълт кантарион, мащерка, липа, орех. Те намират приложение във 
фармацевтичното производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение 
имат манатарката и пачият крак. 

 
Изисквания към ОУПО по отношение на горските територии: 

• Отразяване на актуалните границите на горите с различно предназначение, в 
т.ч. на вододайните зони, както и устройствения им статут, съгласно Закона за 
горите.   

• В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи 
функции организацията на стопанисването е насочена преди всичко към 
разширеното възпроизводство на главния продукт – дървесината, при пълно 
запазване на водоохранните и почвозащитни функции на гората.  

• Борбата с водната ерозия ще се води със залесителни мероприятия и 
правилно извеждане на сечите за подмладяване.  

• В мелиоративните гори и земи основната цел е запазване на съществуващата 
растителност и почвата, влагозапасяване на почвата.  

• Режимът на устройство на горските територии да бъде без право на 
застрояване. 

 
 

 
2.7. Защитени територии 
 
На територията на общината няма защитени видове растения и животни. Няма 

защитени територии.  
В района на с. Бела и с. Върбовчец има два вековни дъба, обявени за  защитени. 
 
 
 
 

3. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ 

3.1.  Демографско развитие  
 
Методика на изследването. Демографската характеристика на община Димово е 

изготвена, съгласно изискванията на нормативната уредба за разработване на ОУП. 
Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и 
структури, основни проблеми и тенденции.  

Източници на информация: Национален статистически институт (НСИ),  
Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. Видин,  Дирекция «Бюро по труда”  (ДБТ) гр. 
Видин.  
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Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социално-
икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните 
общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените 
планове. С броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните 
потребности на населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, 
зелената система и др.  

Основните демографски показатели, които се използват за анализ и оценка на 
демографските характеристики и за човешкия ресурс (оценяван като работна сила) са: 

брой на населението; полова и възрастова структура;образователна структура и др. 
За целите на устройственото планиране са се утвърдили и някои  демографски 

показатели, които се използват за конкретни аналитични и прогнозни проучвания. Такива 
са някои специфични възрастови групи от населението, за които се правят целеви 
проучвания. Това са  контингентите от населението във възрастовите групи от 0-2 
годишна възраст, от 3 до 6 годишна възраст, от 7 до 14 годишна възраст и от 15 до 18 
годишна възраст. С броя на лицата от посочените възрастови контингенти се оценяват 
възможностите на образователната инфраструктура (детски заведения,, училища) и се 
определят прогнозните потребности от такава инфраструктура. 

За анализите и прогнозите на функционална система “Труд” (броя на работната сила,  
броя на заетите лица и др.) се използват специфични контингенти от населението и  
коефициенти  като “брой на икономически активното население”, “брой на заетите”, 
“коефициент на икономическа активност”, “коефициент на заетост”, “коефициент на 
безработица” и др. 

Посочените потребности на устройственото планиране от информация за 
демографското състояние и за демографската прогноза изискват да се осигури 
официална статистическа информация за населението на съответното населено място. 
Планово задание конкретно  за община Димово са използвани официални данни на НСИ 
– от Преброяване 2011 и текущата демографска статистика на НСИ. 

 
3.1.1. Динамика на населението 
 
Характерно за демографското развитие на страната е намалението на населението 

след 1990 г. което продължава и понастоящем. По данни от преброяването проведено на 
1.02.2011 г.  изчисленото постоянно население на България възлиза на 7 364 570 д. В 
сравнение с преброяването от 2001 г. населението е намаляло с 564 570  души, или с (–
7.1 %).  В основата на демографските загуби е отрицателният естествен прираст и 
миграциите. Тези негативни процеси засягат и населените места от община Димово, 
където на 01.02.2011 г. г. изчисленото налично население на общината е 6 514  д. В 
периода между двете преброявания е намаляло населението във всичките 23 селища на 
общината в резултат на отрицателен естествен и механичен прираст  с  2 269 д., или с 
25.8 % (с около 2.6 % средногодишно). В общината процесът на намаляване на 
населението е много силно изразен. 

По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на общината 
продължава да намалява и към 31.12. 2012 г. населението наброява 6 284 души, или за 
около 2 година намалява с 230 д.(3.5 %) 

 1. Динамика на населението в община  Димово - брой 
Година на 

преброяване 
Общо 

население 
Град 

Димово 
Села % на 

градското 
население 

31.12. 1934 23011 1435 21576 6.2 
31.12. 1946 23402 1466 21936 6.3 
01.12. 1956 21962 2066 19896 9.4 
01.12. 1965 18500 2334 16166 12.6 
02.12. 1975 14925 2462 12463 16.5 
04.12. 1985 12136 2065 10071 17.0 
04.03. 1992 10644 1653 8991 15.5 
01.03. 2001 8783 1506 7277 17.1 
01.02. 2011 6514 1202 5312 18.4 
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Текуща 
статистика 

    

31.12. 2011 6440 1193 5247 18.5 
31.12. 2012  6284 1175 5109 18.7 

Източник: НСИ 
Забележка: през 1964 г. с. Димово е признато за селище от градски тип с Указ 

546/обн. 15.09.1964 г., а през 1974 г. е признато за град с Указ 1942/обн. 17.09.1974 г. 
 
От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението в 

общината:  
Период на нарастване по естествен път 1934 – 1946 г.  
Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени 

структури след 1946 г. 
Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В община Димово те 
са:  

 
2.  Естествено и механично движение на населението в община Димово –  
в брой 

Години Родени Умрели Естеств
ен 
прираст 

Заселен
и 

Изселен
и 

Механиче
н прираст 

Общ 
прираст 

2008 72 213 -141 163 234 -71 -212 
2009 75 217 -142 188 190 -2 -144 
2010 81 192 -111 217 215 2 -109 
2011 67 188 -121 148 119 29 -92 
2012 51 188 -137 116 135 -19 -156 
На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели Естеств
ен 
прираст 

Заселе
ни 

Изселени Механиче
н прираст 

Ср. год. 
населен
ие 

2008 9,7 28,7 -19,0 22,0 31,5 -9,6 7425 
2009 10,3 29,9 -19,6 25,9 26,2 -0,3 7248 
2010 11,4 27,0 -15,6 30,5 30,2 0,3 7120 
2011 10,3 29,0 -18,7 22,8 18,3 4,5 6486 
2012 8,0 29,6 -21,5 18,2 21,2 -3,0 6362 
Източник: НСИ 
 
Раждаемост. В общината през 2008 г. са родени 72 (9.7 ‰), а през 2012 г.  51 деца 

(8.0 ‰). В област Видин  коефициентът на раждаемост през 2008 г. е (7.3 ‰) , а през 2012 
г. (7.2 ‰).  Коефициентът на раждаемостта в страната през 2008 г. е (10.8 ‰) и 2012 г.(9.5 
‰), или по този показател  общината има по-неблагоприятни позиции от средните за 
страната с 2.8 п., но е по-добра ситуация от област Видин с 0.8 п. за 2012 г.  

За общината е характерно  сравнително ранното реализиране на раждаемостта през 
2012 г. – 17.6 % от ражданията са от майки под 20 г. при средно за страната 10.7 % и на 
майки от 20-24 години -39.2 % от ражданията при средно за страната 23.0 %.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 
последната години в общината е налице тенденция за слабо понижаване на общата  
общата смъртност изразено в абсолютни числа.  През 2012 когато са умрели 188 д., а 
коефициента на общата смъртност е ( 29.6 ‰). През 2011 г. са умрели 188 д. ( 29.0 ‰), 
2010 г. са умрели 192 д.( 27.0 ‰). По отношение на смъртността през 2012 г. община 
Димово е с по-неблагоприятни коефициенти от средните за страната   (15.0 ‰) и на 
област Видин (23.2 ‰). 

Естествен прираст 
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Естественият прираст5 в общината в периода 2008-2012 г. е отрицателен 2008 г. (-
141 души), 2009 г. (-142 души), 2010 г. (-111 души), 2011 г. (-121 души) и 2012 г.  (- 137 
души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 2010  г. е (-15.6 ‰), 2011 
г. е (-18.5  ‰) и 2012 г е (- 21.5  ‰).   

 През 2012 г. в област Видин естественият прираст е (- 16.0 ‰) и в страната (-5.5 ‰). 
Или по този показател общината е с  по-неблагоприятни  показатели от областта и  с 
много по -неблагоприятни показатели от средните за страната.  

Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление, което 
ще оказва въздействие върху социално – икономическото развитие на общината и трябва 
да се вземе под внимание при определяне на демографските прогнози за нуждите на 
ОУП на община Димово.  

Механичен прираст 
Данните за  миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, 

че изселените са повече от заселените, като механичния прираст6 е с отрицателен знак. 
През периода 2008 – 2012 г. са се заселили 832 души, а са се изселили 893 души, или за 
5 години имаме отрицателен механичен прираст (-61 души).  През 2010 г. и 2011 г. 
общината има положителен механичен прираст.       

Аналитичните проучвания на демографското развитие на селищата от община 
Димово, които ще бъдат разширени и допълнени в процеса на изработване на  Общия 
устройствен план  ще дадат да се очертаят по-добре тенденциите в развитието на 
населението и  да служат като основа за разработване на демографската прогноза. 

 
3.1.2. Полово-възрастова структура 
Половата структура на населението на община Димово не се различава съществено 

от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над този за 
мъжете, независимо, че броят на новородените момчета е по-висок от този на 
новородените момичета. Впоследствие под влияние на редица фактори като по-високото 
смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при мъжете, по-
голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова 
структура на населението 

Към 1.02.2011 г. в община Димово жените са 3 311 (50.8 %), мъжете са 3 202 души 
(49.1 %), или на 1000 мъже се падат 1034 жени. Половата структура на общината почти 
съвпада със съотношението за страната 51.3 % : 48.7 %.  

По отношение на възрастовата структура на населението в община Димово се 
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 
страната и най-вече на област Видин като цяло. Налице е продължаващ процес на 
застаряване на населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и 
относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на 
населението на 65 и повече години.   

 3.  Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %) 
 0-14г. 15-64г. 65г. + 
България 13,2 68,3 18,5 
Северозападен район 12,9 63,9 23,2 
област Видин 11,9 62,7 25,4 
община Димово 13,7 54,6 31,7 

Източник: НСИ 
По основни възрастови  групи в общината през 2011 г. преобладава населението в 

групата на 15-64 години  3 555 д, или 54.6 %. По населени места в общината най-голям е 
този дял  в гр. Димово 64.0 % и с.Арчар 61.9 %, а най -малък в с. Орешец 20.0 % и с. 
Ярловица 26.1 %.  

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок  относителен дял в с. 
Медовница 30.9 % и с. Арчар 19.2 % , а най-нисък в селата Върбовчец  - 2.1 % и Бела -3.7 
%, като в 7 села няма население под 15 години.   
                                                 
5 Разликата между ражданията и умиранията 
6 От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната, а и движението на лица 
към и от страната. 
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Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 2 064 д, или 31.7 % и 
непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Яновец 100.0 % и 
Орешец  80.0 %.  

4. Основни възрастови структури на населението към 01.02.2011 г.  

Населени места 
бр.  бр бр бр. % % % 
общо 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

ОБЩИНА ДИМОВО 6514 895 3555 2064 13,7 54,6 31,7 
ГР.ДИМОВО 1202 146 769 287 12,1 64,0 23,9 
С.АРЧАР 2370 455 1468 447 19,2 61,9 18,9 
С.БЕЛА 108 4 45 59 3,7 41,7 54,6 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 65 0 24 41 0,0 36,9 63,1 
С.ВОДНЯНЦИ 245 25 98 122 10,2 40,0 49,8 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 96 2 40 54 2,1 41,7 56,3 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 22 1 6 15 4,5 27,3 68,2 
С.ДЪРЖАНИЦА 117 0 46 71 0,0 39,3 60,7 
С.ИЗВОР 266 25 122 119 9,4 45,9 44,7 
С.КАРБИНЦИ 174 26 82 66 14,9 47,1 37,9 
С.КЛАДОРУБ 43 2 21 20 4,7 48,8 46,5 
С.КОСТИЧОВЦИ 78 3 30 45 3,8 38,5 57,7 
С.ЛАГОШЕВЦИ 60 3 17 40 5,0 28,3 66,7 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 73 10 30 33 13,7 41,1 45,2 
С.МЕДОВНИЦА 288 89 136 63 30,9 47,2 21,9 
С.ОРЕШЕЦ 10 0 2 8 0,0 20,0 80,0 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ) 810 73 442 295 9,0 54,6 36,4 
С.ОСТРОКАПЦИ 77 10 35 32 13,0 45,5 41,6 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 240 21 96 123 8,8 40,0 51,3 
С.СКОМЛЯ 26 0 9 17 0,0 34,6 65,4 
С.ШИПОТ 38 0 13 25 0,0 34,2 65,8 
С.ЯНЬОВЕЦ 14 0 0 14 0,0 0,0 100,0 
С.ЯРЛОВИЦА 92 0 24 68 0,0 26,1 73,9 
Източник НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.  
 
3.1.3. Етно-демографска характеристика на населението  
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 

етническо самоопределение, са 96.3 % от населението към 01.02.2011 г.   
Българската етническа група обхваща 5 393 лица, или 86.0 % от лицата, доброволно 

декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на 
българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-висока с 1.2 п.п. 

Ромският етнос е  вторият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 816 души според 
самоопределянето на лицата, с относителен дял от 13.0 %, при средно 4.9 % за страната.  
Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се самоопределят 
по различен начин7 като българи, турци и роми и т.н. хората от мал;инствените групи 
живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша инфраструктура, коятто на 
места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на 
образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, 
висока безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното 
провеждане. Наличие на лоши санитарно-хигиенни условия, създаващи предпоставки за 
разпостранение на епидемиологични заболявания. Това се дължи на продължителното 
натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели да влошаване на 
условията на живот и социална неравнопоставеност.  Необходимо е да се отбележи, че 
броят на ромското население трудно се обхваща и следи по официален път с помощта на 
статистически данни поради непрекъснатото движение на това население, както и поради 
факта, че голяма част от тях се самоопределят като турци или българи при официалните 
преброявания. Ромите имат специфичен начин на живот, които се различава от начина 
                                                 
7 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска идентичност публично 
декларират друга, не-ромска идентичност). 
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на живот на другите етнически и социални групи в България. Процесите на урбанизация 
не водят до възприемане на универсален начин на живот и поведение в обществото от 
тяхна страна.  

Ромското население е съсредоточено в с. Арчар 17.8 % (461 д.), с. Медовница 168 д. 
и с. Карбинци 57 д.  

5. Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 

 
 
Населени места 

Брой лица, 
отговорили на 
доброволния 
въпрос за 
етническа 
принадлежност  
общо 

Етническа група 

Не се 
самоопределямБългарска Турска Ромска Друга 

ОБЩИНА ДИМОВО 6271 5393 5 816 17 40 
ГР.ДИМОВО 1060 956 - 87 .. .. 
С.АРЧАР 2364 1875 .. 461 14 .. 
С.БЕЛА 103 103 - - - - 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 65 65 - - - - 
С.ВОДНЯНЦИ 239 236 .. .. - - 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 92 92 - - - - 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 22 22 - - - - 
С.ДЪРЖАНИЦА 117 117 - - - - 
С.ИЗВОР 209 180 - 26 - 3 
С.КАРБИНЦИ 171 112 .. 57 .. .. 
С.КЛАДОРУБ 43 41 - .. .. .. 
С.КОСТИЧОВЦИ 78 76 - .. .. .. 
С.ЛАГОШЕВЦИ 60 58 - .. .. .. 
С.МАЛИ 
ДРЕНОВЕЦ 

72 71 - - .. .. 

С.МЕДОВНИЦА 287 115 - 168 - 4 
С.ОРЕШЕЦ 10 10 - - - - 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 
ОРЕШЕЦ) 

803 795 .. 4 .. - 

С.ОСТРОКАПЦИ 73 68 - 5 - - 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 240 238 - .. .. .. 
С.СКОМЛЯ 23 23 - - - - 
С.ШИПОТ 38 38 - - - - 
С.ЯНЬОВЕЦ 14 14 - - - - 

С.ЯРЛОВИЦА 88 88 - - - - 
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 
Забележка: ..Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за 

статистиката 
 
3.1.4. Прогноза за демографското развитие на общината 
Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в 

перспектива през определен период. Информационното им съдържание се състои от 
данни за очакваната обща численост на населението по пол и възраст в края на всяка от 
годините на прогнозния период. По своята същност те представляват едно 
предполагаемо развитие на населението което почива на определени хипотези за 
очаквана фертилност, тотален коефициент на плодовитост (показва средният брой деца, 
които би родила една жена през целия си детероден период), смъртност и миграционни 
движения през определения период. По принцип демографските прогнози са 
многовариантни – и за нуждите на ОУП  се разработват в три варианта:  

I вариант (целеви). Този вариант се определя като реалистичен и съобразен с 
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-
икономическото развитие на страните членки. 
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II вариант (относително ускоряване). При този вариант се предполага, че 
демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически промени 
в страната и в частност в селищата от общината. 

III вариант (относително забавяне). При този вариант развитието на населението е 
прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в 
страната и в частност в селищата от общината. 

Разработените прогнози имат конвергентен характер и отразяват общите тенденции 
в демографското развитие на страните в Европейския съюз. Тяхната реализация 
(ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите за регулиране чрез 
осъществяваната демографска и социално-икономическа политика в страната, а също и 
от международните икономически условия, които в пълна степен ще важат и за 
населените места от община Димово.  

 
3.2. Заетост и безработица 
 
В община Димово всеки четвърти е зает в обществения сектор. В отрасловата 

структура на заетите в обществения сектор най-много са лицата в сферата на 
“Търговията и услугите”, “Образованието” и “Здравеопазването”. В частния сектор 
преобладават ангажираните в отраслите “Селско стопанство”, “Преработваща 
индустрия”, “Търговия” и  “Транспорт”. 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху 
обхвата и структурата на безработицата.  

Според данни на Агенцията по заетостта   -  безработицата в община  се 
характеризира със следните показатели:  

6. Безработни лица в община Димово към 31.12. 
 2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Регистрирани безработни – бр.  893 1037 1069 
Равнище на безработица - % 30,41 35,32 47,66 
Безработни до 29 г. вкл.  244 251 255 
%  безработни до 29 г. 27,32 24,20 23,85 
Продължително безработни >1 г. 482 575 580 
% продължително безработни 53,98 55,45 54,26 
Иконом. активни лица 2936 2936 2242 
Източник: Агенция по заетостта 
 
Коефициентът на безработица в общината е най-виската в областа  – 47,66 % към 

31.12. 2011 г., при средно 9.67 % за страната и 16.34 % за област Видин.  Делът на 
безработните в община Димово превишава значително показателя за страната  и е един 
от най-високите в страната.  

От таблицата се наблюдава тенденция на увеличение на безработните лица в 
община Димово. Регистрираните безработни лица през 2011 година наброяват  1069 
души. Техният брой се увеличава с  297 души  спрямо 2010 г. Тревожно висок е делът на 
продължително безработните лица (регистрирани безработни повече от 1 година ) и 
безработните лица до 29 години.  

 
3.3. Икономическа база - отрасли 
 
Община Димово е селски район, който е силно зависим от земеделието и 

животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия 
и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, 
лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. 
Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, 
ечемик и царевица. Утвърденото зърнопроизводство е напълно адаптирано към природно 
климатичните и почвени условия, характерни за общината, които са благоприятни за 
получаване на сравнително добри добиви.  
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Общинската икономика е концентрирана главно в град Димово и двете по-големи 
населени места от общината с. Гара Орешец и с. Арчар. Фирмите от промишленият 
сектор са:  

- РМП " ДИМА" АД гр. Димово -  производството на едностъпални и многостъпални 
помпи за студена и топла вода и метални изделия;  

- ПК " СЪЕДИНЕНИЕ" гр. Димово -  шивашкият цех работи на ишлеме; 
- ЕТ " МС И КОМПАНИЯ" с. Арчар - Втората по големина мелница в областта;  
- "СЛАВИНСКИ - ЕКО ДИЗЕЛ" гр. Димово -  на екодизел и рафинирано олио;  
- Цех за шоково замразяване на плодове - Гара Орешец;  
- Предприятие за производство и преработка на етерично-маслени култури - Гара 

Орешец.  
Шансът за развитието на местната икономика е изграждането на  преработвателни 

предприятия, свързани с производството и преработката на селскостопанска продукция - 
сушилна на зърно, мелници, сиренарски и млекопреработвателни цехове, рафинерии и 
маслобойни, тъй като суровините за тяхното производство са тук. Териториите на тези 
преработвателни предприятия трябва да бъдат определени с изработването на новия 
ОУП на община Димово.  

 
Изисквания към ОУПО, свързани с развитието на селското стопанство: 
• Осигуряване опазването в максималната възможна степен продуктивните 

земеделски земи; 
• Създаване на условия за изграждане на инфраструктура за обслужване на 

селскостопанските дейности, за разширяване и модернизация на 
селскостопанската инфраструктура, вкл. като се вземат предвид вече 
съществуващите локализации на подобна инфраструктура.  

• При локализацията на обекти на селскостопанската инфраструктура да се отчитат 
възможностите на транспортната и друга техническа инфраструктура.  Да се 
вземат предвид вече съществуващите локализации на подобна инфраструктура, 
одобрени към момента подробни устройствени планове или проекти с влезли в 
сила разрешения за строеж.  

• При необходимост да се предвидят устройствени възможности за създаване и 
разширение на съществуващите и изграждане на нови ферми.  

• Правилата за прилагане на плана следва да изискват заедно с проектите по 
изграждане на ферми, в които ще се отглежда добитък, да се предвижда и 
изграждането на съвременни пречиствателни станции.  

• При определянето на съответните устройствени зони следва да се преценят 
възможностите за съвместяване на обекти на инфраструктурата, обслужващи 
земеделието и животновъдството, с преработвателни предприятия на 
селскостопанска продукция. 

• Да се предвидят възможности за запазване на обслужващите пътища от местната 
пътна мрежа и селскостопанските пътища в земеделските територии при 
провеждане на връзките между селищната транспортно-комуникационна мрежа с 
пътищата от регионално и национално значение. 

 
Изисквания към ОУПО по отношение развитие на промишлеността: 

• Да се прецени необходимостта от нови производствени локализации в общината. 
Ако бъдат предвидени нови такива с плана да се определи териториалната 
организация на производствени зони, като в отделни случаи може да се посочи и 
отраслов профил на зоната, с оглед съблюдаване на изисквания от санитарно-
хигиенно естество. За осигуряване на условия за провеждане на общинската 
политика, месторазположението да бъде съобразено с наличието на поземлени 
имоти - общинска собственост. 

• При определяне на нови урбанизирани територии, предназначени за 
производствени и складови дейности, да съобразят вече настъпилите промени на 
предназначението на земеделски земи. Да се ограничи възможна  включването на 
високопродуктивни земеделски земи; 
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• Както за съществуващите производствени терени (производствени зони), така и за 
новоотредените терени, от особена важност е тяхното инфраструктурно 
съоръжаване с оглед привличане на нови инвеститори; 

 Да осигурява пряка връзка с републиканската пътна мрежа, по възможност без 
преминаване през населени места или селищни образувания за отдих. 

 

 

 

4. ОБИТАВАНЕ, ЖИЛИЩЕН ПРОФИЛ НА СЕЛИЩАТА ОТ 
ОБЩИНАТА 

 
4.1. Общи параметри на жилищния фонд 
По данни от последното преброяване (2011 г.), населението на община Димово (6514 

човека) разполага с 5875 жилища с 412 хил.м2 полезна и 337 хил.м2 жилищна площ. На 
база всички жилища, потреблението е далеч над средните европейски стандарти8 – 927 
жилища на 1000 обитатели, около 53 м2 жилищна площ на човек и 1,1 обитатели на 
жилище.  

Жилища – общ брой 5875 
Полезна площ - хил. м 2 412 
В т. ч. жилищна 337 
Жилищна площ на човек – м2 53,2 
Жилища на 1000 души от населението 927 
Среден брой лица на едно жилище 1,1 
Необитавани жилища - брой 3153 

Дял необитавани жилища 53,60
% 

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Отчитайки големия дял необитавани жилища (близо 54% !!), реалното потребление е 

значително по-малко, но над приетия стандарт. Пресмятайки този показател само на база 
обитавани жилища, стойността пада от 612 на само 392 жилища на 1000 обитатели. 
Значително се редуцират и другите параметри на жилищния стандарт. Димово се 
нарежда сред общините с остро обезлюдяване, където обитаваните жилища вече са по-
малко от необитаваните: 

Обитавани жилища - брой 2722 
Полезна площ - хил. м 2 209 
В т. ч. жилищна 170 
Жилищна площ на човек – м2 32,9 
Жилища на 1000 души от населението 429 
Среден брой лица на едно жилище 2,3 
Необитавани жилища - брой 3153 
Дял необитавани жилища 53,6% 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 35% 

спад за последните 10 години), формират и тенденция към рязко увеличаване на дела на 
необитаваните жилища. В селата той варира от около 32% (за с.Владиченци) до над 88% 
(за с.Яновец). Проявяват се изразителни признаци на обезлюдяване в цялата община. 
Само в 4 от общо 22 общински села, необитаваните жилища са под 50%. Дори и в 
общинския център гр.Димово, всяко трето жилище е без постоянни обитатели. 
ЖИЛИЩА ОБЩ ОБИТАВАН НЕОБИТАВАН ДЯЛ.НЕОБИ

                                                 
8 420 обитавани жилища на 1000 човека 
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О И И Т. 
ОБЩИНА ДИМОВО 5875 2722 3153 53,7% 
ГР.ДИМОВО 754 468 286 37,9% 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 56 38 18 32,1% 
С.АРЧАР 1273 817 456 35,8% 
С.МЕДОВНИЦА 193 106 87 45,1% 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 78 41 37 47,4% 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 
ОРЕШЕЦ) 801 366 435 54,3% 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 268 122 146 54,5% 
С.ВОДНЯНЦИ 249 111 138 55,4% 
С.ДЪРЖАНИЦА 146 64 82 56,2% 
С.ИЗВОР 306 127 179 58,5% 
С.ОСТРОКАПЦИ 100 37 63 63,0% 
С.ЯРЛОВИЦА 174 60 114 65,5% 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 173 53 120 69,4% 
С.КАРБИНЦИ 272 82 190 69,9% 
С.БЕЛА 207 62 145 70,0% 
С.КЛАДОРУБ 93 27 66 71,0% 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 54 15 39 72,2% 
С.КОСТИЧОВЦИ 177 38 139 78,5% 
С.ЛАГОШЕВЦИ 175 36 139 79,4% 
С.СКОМЛЯ 86 16 70 81,4% 
С.ШИПОТ 121 22 99 81,8% 
С.ОРЕШЕЦ 42 5 37 88,1% 
С.ЯНЬОВЕЦ 77 9 68 88,3% 

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
4.2. Възраст на фонда 
Най-големият дял на наследения жилищен фонд в община Димово е създаден в 

периода 1950 – 1970 г. (43,1%). Най-активно строителство през този период е имало в 
общинския център (43,2%) и в селата Държаница, Воднянци, Костичовци, Извор, Арчар, 
Орешец, където са създадени дялове от 40% до 74%. Вторият по големина дял (29,8%) 
от наследения фонд е изграден през предходните 2 десетилетия – 1930-1950 г. През 
периода 1970-1990 г. са добавени 17,1%. Фондът отпреди 1950 г. (с възраст над 62 
години), има дял от 7,5%. Възпроизводството на жилищата след началото на прехода 
замира и отчита седем пъти по-малък дял в сравнение с предходния период. След 1990 
г., към фонда са добавени само около 2,5%.  

преди 1930
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1950-70
1970-90

след 1990
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Община Димово - структура на жилищния фонд по възраст, 
2011 г. 

 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
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Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че освен 

с. Арчар (с 8,9% новопостроен фонд) и гр. Димово (със скромните 1,2% новопостроен 
фонд), има и няколко села с относително висока строителна активност след 1990 г. Това 
са с. Скомля (3,5% -), с. Шипот (2,5%) и с.Костичовци – 2,3%. Останалите села са в остра 
демографска и строителна стагнация през последните 2 десетилетия. 
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ОБЩИНА ДИМОВО

ГР .ДИМОВО

С.АРЧАР

С.БЕЛА

С.ВЛАДИЧЕНЦИ

С.ВОДНЯНЦИ

С.ВЪРБОВЧЕЦ

С.ДЪЛГО ПОЛЕ

С.ДЪРЖАНИЦА

С.ИЗВОР

С.КАРБИНЦИ

С.КЛАДОРУБ

С.КОСТИЧОВЦИ

С.ЛАГОШЕВЦИ

С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ

С.МЕДОВНИЦА

С.ОРЕШЕЦ

С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ)

С.ОСТРОКАПЦИ

С.СЕПТЕМВРИЙЦИ

С.СКОМЛЯ

С.ШИПОТ

С.ЯНЬОВЕЦ

С.ЯРЛОВИЦА

Структура на жилищния фонд по възраст и по селища, 2011 г.

преди 1930 1930-50 1950-70 1970-90 след 1990

 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: Селищата на община Димово 

са с относително стар, респективно, амортизиран жилищен фонд. Средната възраст на 
фонда е над 50 години.  

 
4.3. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност 
По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 

категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни 
плочи или гредоред), паянтови. Панелните жилища не са подминали и малкото градче 
Димово. Там те са 13,7% (103 бр.), а като дял от общинския жилищен фонд – 1,8%. 
Стоманобетонните също са с относително малък дял – само 1% и също са предимно в 
града и в селата Арчар, Орешец и Мали дреновец. Категорията «масивни» има дял от 
70,4%. Това е пребладаващият конструктивен тип в повечето селища. Изключително 
висок е делът на паянтовите жилища – близо 27%. Те са с осезателни дялове във всички 
селища на общината, но в 7 села надхвърлят 50%, достигайки близо 73% в 
с.Септемврийци. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, 
че жилищният фонд в селата е силно амортизиран. Над 25% е за снос, а други 73% - за 
обновяване (включително енергийно саниране). 
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Пане
л СТБ 

Масивн
и 

Паянт
а 

ОБЩИНА ДИМОВО 1,8% 1,0% 70,4% 26,8%

ГР.ДИМОВО 
13,7

% 3,2% 61,9% 21,2%
С.АРЧАР 0,0% 1,5% 84,6% 13,9%
С.БЕЛА 0,0% 0,0% 58,5% 41,5%
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 0,0% 0,0% 85,7% 14,3%
С.ВОДНЯНЦИ 0,0% 0,0% 80,7% 19,3%
С.ВЪРБОВЧЕЦ 0,0% 0,0% 72,3% 27,7%
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 0,0% 0,0% 53,7% 46,3%
С.ДЪРЖАНИЦА 0,0% 0,0% 93,8% 6,2% 
С.ИЗВОР 0,0% 0,0% 77,7% 22,3%
С.КАРБИНЦИ 0,0% 0,0% 52,9% 47,1%
С.КЛАДОРУБ 0,0% 0,0% 47,3% 52,7%
С.КОСТИЧОВЦИ 0,0% 0,0% 40,1% 59,9%
С.ЛАГОШЕВЦИ 0,0% 0,0% 42,9% 57,1%
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 0,0% 2,6% 62,8% 34,6%
С.МЕДОВНИЦА 0,0% 0,0% 67,9% 32,1%
С.ОРЕШЕЦ 0,0% 0,0% 95,2% 4,8% 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 
ОРЕШЕЦ) 0,1% 1,6% 97,0% 1,3% 
С.ОСТРОКАПЦИ 0,0% 0,0% 39,0% 61,0%
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 0,0% 0,4% 26,9% 72,8%
С.СКОМЛЯ 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%
С.ШИПОТ 0,0% 0,0% 64,5% 35,5%
С.ЯНЬОВЕЦ 0,0% 0,0% 45,5% 54,5%
С.ЯРЛОВИЦА 0,0% 0,0% 57,5% 42,5%

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Визуализацията на структурата на фонда по конструкция е представена на долната 

графика: 
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Структура на фонда по конструкция, 2011 г.

Панел СТБ Масивни Паянта

 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
По отношение на етажността, почти 100% от жилищния фонд в общината е в 

нискоетажни сгради. Средната етажност (4 и 5 етажа) е част от фонда само на гр.Димово 
– около 120 жилища. В общината няма високи жилищни сгради  

 
4.4. Благоустроеност на жилищата  
Всички жилища в общината са електроснабдени. Но статистиката отчита само 3,2% 

обитавани жилища (88 бр.), свързани с обществена канализация. От тях, 46 са в гр. 
Димово. Масовото решение във всички селища е на попивна яма или директно заустване 
в повърхностни течения. Това е една от основните причини за лошо състояние на 
повърхностните води в почти всички водосбори на общината. 

Макар и в по-добро състояние, относително висока степен на недоизграденост има и 
във водоснабдителните системи. Само 47,2% от жилищата са водоснабдени. Други 39,5% 
имат достъп до питейна вода от външен водопровод, а около 13% са без 
водоснабдяване. В допълнение, над 40% са загубите при пренос на водата поради 
амортизирани мрежи. Положителен факт е, че няма режим на водоподаването. 
Детайлната картина на водоснабдяването и канализацията по селища е представена в 
долната таблица: 

  
КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

КАНАЛ ЯМА БЕЗ ВЪТРЕ ВЪН БЕЗ 
ОБЩИНА ДИМОВО 3,2% 90,2% 6,6% 47,2% 39,5% 13,2% 
ГР.ДИМОВО 9,8% 85,7% 4,5% 84,1% 11,5% 4,4% 
С.АРЧАР 0,9% 97,4% 1,7% 46,1% 42,2% 11,7% 
С.БЕЛА 0,0% 98,4% 1,6% 25,6% 74,4% 0,0% 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 0,0% 100,0% 0,0% 30,4% 69,6% 0,0% 
С.ВОДНЯНЦИ 0,0% 89,2% 10,8 64,7% 20,1% 15,3% 
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% 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 1,9% 96,2% 1,9% 41,6% 56,6% 1,7% 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 0,0% 100,0% 0,0% 96,3% 3,7% 0,0% 
С.ДЪРЖАНИЦА 1,6% 93,8% 4,7% 35,6% 55,5% 8,9% 
С.ИЗВОР 0,0% 96,1% 3,9% 77,1% 21,6% 1,3% 
С.КАРБИНЦИ 0,0% 90,2% 9,8% 21,3% 34,6% 44,1% 
С.КЛАДОРУБ 3,7% 85,2% 11,1% 26,9% 73,1% 0,0% 
С.КОСТИЧОВЦИ 10,5% 81,6% 7,9% 98,3% 1,7% 0,0% 
С.ЛАГОШЕВЦИ 0,0% 72,2% 27,8% 11,4% 86,3% 2,3% 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 2,4% 97,6% 0,0% 19,2% 80,8% 0,0% 
С.МЕДОВНИЦА 0,9% 84,0% 15,1% 34,2% 48,7% 17,1% 
С.ОРЕШЕЦ 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 9,5% 90,5% 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА ОРЕШЕЦ) 6,8% 91,0% 2,2% 56,4% 22,7% 20,8% 
С.ОСТРОКАПЦИ 0,0% 89,2% 10,8% 21,0% 79,0% 0,0% 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 0,0% 46,7% 53,3% 9,3% 58,6% 32,1% 
С.СКОМЛЯ 0,0% 100,0% 0,0% 30,2% 30,2% 39,5% 
С.ШИПОТ 0,0% 86,4% 13,6% 19,8% 79,3% 0,8% 
С.ЯНЬОВЕЦ 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 42,9% 57,1% 
С.ЯРЛОВИЦА 1,7% 96,7% 1,7% 2,9% 90,8% 6,3% 

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Долните графики са визуализации на ВиК системите в селищата на общината: 
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Начин на заустване на отпадните води, 2011 г.

КАНАЛ ЯМА БЕЗ

 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
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ВЪТРЕ ВЪН БЕЗ

 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 

физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 
последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 98% от жилищата се 
отопляват с твърди горива. Други 1,8% са на електричество. Останалите около 0,4% са на 
газ и локални парни инсталации. Прекомерното използване на твърди горива за 
отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, 
особено при неблагоприятни климатични условия. 

  

Дърв
а и 
въглища 

Ток Други 
(парно, газ) 

ОБЩИНА ДИМОВО 1863 35 7 
ГР.ДИМОВО 442 22 4 
С.БЕЛА 62 0 0 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 38 0 0 
С.ВОДНЯНЦИ 109 0 2 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 53 0 0 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 15 0 0 
С.ДЪРЖАНИЦА 62 2 0 
С.ИЗВОР 126 1 0 
С.КАРБИНЦИ 81 1 0 
С.КЛАДОРУБ 27 0 0 
С.КОСТИЧОВЦИ 38 0 0 
С.ЛАГОШЕВЦИ 36 0 0 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 41 0 0 
С.МЕДОВНИЦА 106 0 0 
С.ОРЕШЕЦ 5 0 0 
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С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 
ОРЕШЕЦ) 360 6 0 

С.ОСТРОКАПЦИ 37 0 0 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 120 2 0 
С.СКОМЛЯ 15 1 0 
С.ШИПОТ 22 0 0 
С.ЯНЬОВЕЦ 9 0 0 
С.ЯРЛОВИЦА 59 0 1 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. 

Към 2011 г., само 40 жилища (0,7%) са с топлоизолация, осигуряваща нормативната 
топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Малко повече са жилищата с 
енергоспестяваща дограма – 52 (0,9%). Основен принос за тази картина има общинския 
център гр. Димово и най-голямото селище в общината - с.Арчар. Мерките за енергийна 
ефективност в останалите селата обхващат символичен дял от жилищата, гравитиращ 
към нула. Тези факти са обясними с острото обезлюдяване и преобладаващи дялове 
необитавани жилища. Най-вероятната съдба на този фонд ще бъде събаряне (или по-
скоро, самосъбаряне) и заличаване от статистическите бази. 

 

  Жили
ща 

 С 
ИЗОЛАЦИЯ 

С PVC  
ДОГРАМА 

ДИМОВО 5875 40 52 
ГР.ДИМОВО 754 21 45 
С.АРЧАР 1273 10 1 
С.БЕЛА 207 0 0 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 56 0 6 
С.ВОДНЯНЦИ 249 3 0 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 173 1 0 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 54 0 0 
С.ДЪРЖАНИЦА 146 0 0 
С.ИЗВОР 306 3 3 
С.КАРБИНЦИ 272 0 1 
С.КЛАДОРУБ 93 0 2 
С.КОСТИЧОВЦИ 177 0 0 
С.ЛАГОШЕВЦИ 175 0 0 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 78 0 0 
С.МЕДОВНИЦА 193 0 0 
С.ОРЕШЕЦ 42 0 7 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 

ОРЕШЕЦ) 801 1 1 
С.ОСТРОКАПЦИ 100 0 0 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 268 1 0 
С.СКОМЛЯ 86 0 0 
С.ШИПОТ 121 0 0 
С.ЯНЬОВЕЦ 77 0 1 
С.ЯРЛОВИЦА 174 0 0 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
4.5. Собственост 
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата 

е присъща и на Димово и то в още по-изявен вид. Малко над 99,4% са частните жилища, 
при само 0,6% обществени (на общината и на държавата). Това са само 16 жилища, от 
които 8 са в с. Орешец (гарата) и 4 в града. Останалите са пръснати по по-големите села 
като резервен общински фонд. На фона на растяща бедност, безработица и несигурна 
заетост, символичният обем на социални жилища е в противоречие с потребностите от 
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обществено подпомогнат подслон. Независимо от огромния брой необитавани жилища, 
общината не може да разчита на тях за социални нужди. Тя следва да намери решение 
за придобиване на жилища за социални нужди или да планира изграждането на нови 
социални жилища за маргиналните си групи. 

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост и 
по селища: 

ЖИЛИЩА ПО 
СОБСТВЕНОСТ ОБЩО 

ОБЩЕСТВ
ЕНИ 

ЧАСТ
НИ 

ОБЩИНА ДИМОВО 2722 16 2706 
ГР.ДИМОВО 468 4 464 
С.АРЧАР 817 1 816 
С.БЕЛА 62 0 62 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 38 0 38 
С.ВОДНЯНЦИ 111 1 110 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 53 0 53 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 15 0 15 
С.ДЪРЖАНИЦА 64 0 64 
С.ИЗВОР 127 2 125 
С.КАРБИНЦИ 82 0 82 
С.КЛАДОРУБ 27 0 27 
С.КОСТИЧОВЦИ 38 0 38 
С.ЛАГОШЕВЦИ 36 0 36 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 41 0 41 
С.МЕДОВНИЦА 106 0 106 
С.ОРЕШЕЦ 5 0 5 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 

ОРЕШЕЦ) 366 8 358 
С.ОСТРОКАПЦИ 37 0 37 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 122 0 122 
С.СКОМЛЯ 16 0 16 
С.ШИПОТ 22 0 22 
С.ЯНЬОВЕЦ 9 0 9 
С.ЯРЛОВИЦА 60 0 60 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
4.6. Площни характеристики и жилищна осигуреност 
Жилищният фонд от общо 5875 жилища има 412 хил.м2 полезна и 337 хил. м2 

жилищна площ. Това осигурява един много висок статистически стандарт на жилищно 
потребление – средно по 927 жилища на 1000 човека и над 53 м2 на човек жилищна 
площ. В някои от селата тези стойности са много по-високи, но това не е благодарение на 
реален висок жизнен стандарт, а поради обезлюдяване и много необинавани жилища. 
Реалното жилищно потребление, изчислено само на база «обитавани жилища», е много 
по-ниско, но отново около или над приетия стандарт: 

ЖИЛИЩА 
жил./

1000 жил.пл./ч
обит./жи

л. 
ОБЩИНА ДИМОВО 429 26,9 2,3 
ГР.ДИМОВО 400 25,3 2,5 
С.АРЧАР 355 21,4 2,8 
С.БЕЛА 596 30,7 1,7 
С.ВЛАДИЧЕНЦИ 613 37,3 1,6 
С.ВОДНЯНЦИ 468 40,1 2,1 
С.ВЪРБОВЧЕЦ 576 35,9 1,7 
С.ДЪЛГО ПОЛЕ 714 41,9 1,4 
С.ДЪРЖАНИЦА 561 38,8 1,8 
С.ИЗВОР 477 28,8 2,1 
С.КАРБИНЦИ 506 26,6 2,0 
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С.КЛАДОРУБ 628 32,4 1,6 
С.КОСТИЧОВЦИ 507 24,1 2,0 
С.ЛАГОШЕВЦИ 643 35,6 1,6 
С.МАЛИ ДРЕНОВЕЦ 569 35,1 1,8 
С.МЕДОВНИЦА 381 23,7 2,6 
С.ОРЕШЕЦ 500 24,6 2,0 
С.ОРЕШЕЦ (ГАРА 

ОРЕШЕЦ) 455 31,8 2,2 
С.ОСТРОКАПЦИ 481 27,6 2,1 
С.СЕПТЕМВРИЙЦИ 533 33,0 1,9 
С.СКОМЛЯ 615 30,3 1,6 
С.ШИПОТ 595 39,0 1,7 
С.ЯНЬОВЕЦ 750 53,5 1,3 
С.ЯРЛОВИЦА 667 37,2 1,5 
Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Основният извод от площните характеристики и статистическото потребление на 

жилища е благоприятен – Димово има достатъчно жилищен фонд и площи, които могат 
да осигурят добри количествени характеристики на жилищен стандарт. Но вглеждането в 
реалното потребление разкрива голяма неравномерност и наличие на значителен брой 
пренаселени жилища. Обитателите на около 150 жилища живеят по двама и повече от 
двама в стая, което означава, че ползват поне два пъти по-малко жилищна площ от 
средно-статистическото потребление. Близо 40 от тези жилища се обитават от по трима и 
повече човека на стая. Тези обитатели формират групата на крайно-нуждаещи се от 
социални жилища или помощ за подобряване на жилищните си условия. 
  Общо 1 стая 2 стаи 3 стаи 4 стаи 5 стаи 6+ 
ОБЩИНА ДИМОВО 2722 46 448 929 728 328 243 
Собственици 2565 31 413 878 698 315 230 
Едно лице 921 14 150 335 261 101 60 
Две лица 862 13 122 279 239 112 97 
Три лица 352 3 59 106 97 55 32 
Четири лица 212 1 35 78 48 27 23 
Пет лица 103 - 22 36 25 11 9 
Шест лица 47 - 10 16 11 5 5 
Седем лица 30 - 4 11 10 4 1 
Осем лица 12 - 5 4 3 - - 
Девет лица 10 - 2 6 - - 2 
Десет и повече лица 16 - 4 7 4 - 1 

Източник:НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
Община Димово разпознава проблема, но не разполага с цялостна информация за 

хората с остър жилищен проблем. Идентифицирана е и нуждата от нови социални 
жилища, но в момента няма работещ механизъм за създаването им. В новата оперативна 
програма «Развитие на селските райони», вероятно ще има финансируема мярка за тази 
цел. Възможността следва да намери и подходящо устройствено решение в бъдещия 
ОУПО на Димово. 

 
 
 
 
5. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Социални дейности 
Социалните помощи и услуги на територията на общината се предоставят съответно 

от Дирекция “Социално подпомагане”, “Дневен дом за възрасни хора” и “Център за 
рехабилитация и социална интеграция”. 
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Дирекция “Социално подпомагане” предоставя на населението от общината всички 
социални помощи съгластно действащите закони и правилниците за прилагането им. 
/ЗСП; ЗСДП; ЗИХУ; ЗЗД/; “Дневен дом за стари хора” е с капацитет от 20 човека и 
предоставя социални услуги съгластно Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане. Задоволяват се потребностите на възрастните хора от храна, 
социални контакти; образование; ангажиране на свободното им време; рехабилитация; 
консултация с медицински персонал и др. 

“Център за рехабилитация и социална интеграция” функионира съгластно 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и Правилника за 
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Капацитета на центъра е 40 
човека към него са назначени лекар, физиотерапевт и социални работници. Общия брой 
хора на социално подпомагане съгластно ЗСП и ЗИХУ в община Димово са 1842; 

Домашния социален патронаж обслужва 200 човека; 
Ползващите социални услуги съгластно ЗИХУ и ЗСП са 90 човека; 
· Общия брой хора на социално подпомагане съгластно ЗСП и 
ЗИХУ в община Димово са 1842; 
· Домашен социален патронаж обслужва 200 човека; 
· Ползващите социални услуги съгластно ЗИХУ и ЗСП са 90 
човека; 
Практическите модели на социални услуги в Община Димово са съпътствани от 

редица проблеми и несъвършенства: 
· На общинско ниво липсва качествен, социален мениджмънт при предоставянето на 

социални услуги; 
· Голяма част от социалните услуги имат пасивен характер, като не се прилага 

принципът "помощ за самопомощ"; 
· Не са създадени условия за развитието на пазар на социални услуги; 
· Доброволният труд е слабо застъпен в областта на социалните услуги; 
· Недостатъчна целенасоченост на политиката по отношение на стимулиране на 

организациите, предлагащи нови добри практики; 
· Липсва обществен форум на заинтересовани представители на организации на и за 

хора в неравностойно положение, който да създаде информираност по проблемите и да 
предлага начини за решаването им. 

 
Здравеопазване 
Съгласно утвърдените стандарти на Националната здравна карта на територията на 

община Димово функционират предимно частни лекарски практики с лечебна и 
профилактична дейност. В общинския център от 7 години функционира филиал на 
“Спешна медицинска помощ” 

Здравеопазването в голяма степен работи на принципите на пазарната икономика. 
На територията на общината има разкрити следните лекарски практики: 
Амбулатория за първична медицинска помощ – 2 с. Арчар; 1 с. Гара Орешец; 1 град 

Димово; 1 с. Извор; 
Специализирани лекарски практики – четири стоматологични кабинета /с. Арчар; гр. 

Димово; с. Гара Орешец/; Педиатричен кабинет 1 гр. Димово; Гинекологичен кабинет 1 гр. 
Димово; Очен кабинет 1 град Димово. 

Настоящите лекарски практики обслужват населението на цялата община. За 
хоспитализиране се ползва Многопрофилна болница град Белоградчик и Многопрофилна 
болница за активно лечение “Св. Петка” град Видин 

 
Образование 
Община Димово има добри образователни традиции. Мрежата от учебни идетски 

заведения включва всички степени на училищното образование и е адаптивна на 
нововъведения. 

Обучението на учениците от гр. Димово се осъществява в ОУ “Св. св. Кирил и 
Методий” от І до VІІІ клас и Професионална гимназия по икономика от ІХ до ХІІІ клас. 

В с. Арчар учениците се обучават в СОУ “Христо Ботев” от І до ХІІ клас, а в с. Гара 
Орешец в ОУ “Димитър Благоев” от І до VІІІ клас. 
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Детските заведения са: една ЦДГ в с. Гара Орешец и две ОДЗ - в гр. Димово и в с. 
Арчар. 

Намалението на учениците през 2004 г. спрямо 2003 г. е 6 %. Тревожно е 
намалението на учениците от 5 до 8 клас с 5 %, поради преминаване към обучение вград 
Видин, където се предлагат по-големи образователни възможности. 

Образователно квалификационната степен на преподавателите е висока, всички от 
тях са с висше образование и придобита професионално-квалификационна степен по 
специалности, по които преподават. В цялата община има само един нередовен учител 
по английски език. Материалната база дава възможност за провеждането нанормален 
учебен процес. Все още не е напълно решен въпросаът с обучението по информатика 
поради липса на специалисти. Оборудвани са компютърни кабинети във всички училища, 
за да удоволетворят потребностите на учениците и техните преподаватели от новите 
технологии и интернет. В Общината се обучават и възпитават общо 726 деца. 

Физическото състояние на сградния фонд е добро, но за да отговоря на 
съвременните изисквания за спестяване на енергия, училищната мрежа трябва да се 
обследва за нуждата от енергийно-ефективни ремонти. 

Към всички учебни заведения има училищни автобуси, които извозват учениците от 
всички населени места всеки ден до училище и обратно. Пътуващите ученици са 47 % 

Към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Димово има действащо училищно 
настоятелство в което работят съмвестно родители и учители при решаване на 
неотложни задачи касаещи бъдещето и образованието на децата. 

Задължителната предучилищна подготовка на 6 год. деца, преди постъпване в първи 
клас се извършва в подготвителна група към детската градина. За децата, които не 
владеят добре английски език е осигурена допълнителна езикова подготовка. 

Към училищата има организирани полуинтернатни групи / занимални /, които 
предоставят възможност на пътуващите и изоставащи ученици да компенсиратпропуски в 
обучението и възпитанието си. 

Главната цел на този етап следва да бъде стабилизиране на образователната 
система в общината и създаване на предпоставки за запазване на сега действащите 
учебни заведения, които са средищни. Качеството на образованието и възпитателната 
дейност да се приведат в съответствие със социално – икономическото развитие на 
общината. Кадровото обезпечаване на стопанските и социални потребности на общината 
да бъде основополагаща задача на образованието. 

При решаването на тази задача следва да се обърне внимание на : 
- обхващане и задържане на децата в образователната система; 
- увеличаване на обхвата на децата в предучилищна възраст; 
- повишаване относителния дял на ромите, завършили средно 
образование; 
- изучаване потребностите на общината от професионално образование и в тази 

връзка-квалификация и преквалификация на педагогическите кадри; 
- разработване на нов профил на Професионална гимназия по икономика в град 

Димово; 
- съдействие за осигуряване на необходимите средства за привеждане на 

материално-техническата база в съответствие с нуждите и изискванията на новите 
специалности, реконструкция на сградата или ново строителство; 

- стабилизиране на финансовото, материално-техническото, здравно-хигиенното и 
социално-битовото осигуряване на образователната система; 

- повишаване качеството на управление на образователната система, издигане 
професионалния и социалния статус на педагогическите кадри; 

- Осигуряване на възможности за участие на децата в извънкласни и извънучилищни 
форми на занималня, като възможност за ангажиране на свободното им време; 

- Активиране на контактите между институциите с отношение към образованието с 
цел съвмесна работа и подпомагане на развитието и материалното осигуряване на 
учебните заведения – община РИО на МОН, училищни настоятелства, НПО и други;  

- Интеграция в училище на деца и ученици със специални образователни 
потребности, както и на деца и ученици от етнически и малцинствени групи 

 
Култура и образование 
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Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и 
библиотеките към тях. С богата материална база и много добре развита читалищна 
самодейност е читалище „Паисий Хилендарски” в гр. Димово. Създадените 
художествено-творчески състави и школи спомагат за разширяването на културния 
мироглед на населението от Общината. 

В община Димово функционират 1 техникум, 1 СОУ, 2 ОУ. 2 ОДЗ и 1 ЦДГ, което 
позволява осигуряването на задължително училищно обучение, както и отглеждането на 
децата в детските градини. За учениците и децата са създадени добри условия за 
обучение и труд. 

 
Визията за развитие на културните процеси в Община Димово се основава на 

разбирането за културата като важен фактор за развитието на общината. Процесите на 
глобализация изискват от нас адекватни на съвременната социокултурна среда, подходи 
и решения във всички области на културното ”производство”. Основни приоритети в 
сферата на културата са: създаване на Обществен съвет по културата за ангажиране и 
демократично участие на обществото в проблемите на културата; провеждане на 
действена реклама на културните, историческите и природни дадености на общината, 
издаване на каталози, пътеводители и др. рекламни материали; запазване и развитие на 
културните традиции и сградния фонд на културните институции. 

Община Димово успява не само да съхрани, но и да развие своите културни 
институти и традиции. На територията на общината има действащи седем броя 
читалища. С най-организирана читалищна дейност се откроява читалище “Паисий 
Хилендарски” град Димово. Към него функционира компютърен кабинет за обучение, два 
самодейни състава за народни песни и танци и кръжоци по краезнание и литература. 

 
Спорт 
В община Димово съществуват богати спортни традиции. Спортните обекти и 

съоръжения са недостатъчни за потребностите на младите хора – градски стадион –
нуждаещ се от неотложен ремонт, училищни физкултурни салони и площадки, 
съсредоточени в центъра на общината. В общината функционират два футболни клуба, 
клуб по шахмат: 

Спортната дейност се оценява от Общината като важен фактор за укрепване на 
здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и 
най-ефективна алтернатива за борбата с наркоманите, алкохолизма и тютюнопушенето. 

Основните приоритети на Община Димово в спорта са:  
• подкрепа и контрол по поддържане на наличната спортна база; основен 

ремонт на стадиона в град Димово; 
• повишаване ефективността на влагания финансов и материален ресурс; 
• подобряване координацията между спортните клубове, младежките и 

граждански структури чрез изграждане на Обществен съвет по младежта и 
спорта с цел постигане на ползотворен тренировъчен и състезателен процес; 
създаване на 

• условия за развитие на масовата физкултура и спорт, съгласно с 
Европейската харта ”Спорт за всички”. 

 
 
 
 

6. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
6.1. Пътна мрежа 
 
Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни 
пътища. През гр. Димово преминава международен път Е - 79, по трасето на Европейски 
коридор № 4, на 30 км от града се намираФериботната връзка Видин – Калафат и КПП 
Връшка чука, а на 50 км КПП – Брегово. Предстои откриването на ГКПП - Салаш. Общата 
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дължина на функциониращата пътна мрежа е 154,9 км. Разстоянието между крайните 
селища в общината е 63 км (от с. Ярловица до с. Яньовец ). Центърът на общината се 
намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана. 
 
Като цяло гъстотата на изградената пътна мрежа в община Димово е сравнително 
висока, но качеството на повечето пътища е незадоволително. Голям е делът на IV-
класните пътища, които са в лошо състояние. От 1999г. стопанисването на ІV-то класната 
пътна мрежа е възложено изцяло на общините. Причина за лошото й състояние е 
липсата на средства в общинският бюджет и високите разходи за ремонт и ново 
строителство. 
 
Пътната мрежа на територията на общината възлиза на 154,9 км. в т.ч.: 
- пътища І клас – 27,5 км; 
- пътища ІІ клас – 12,7 км; 
- пътища ІІІ клас – 49,5 км; 
- пътища ІV клас – 65,2 км. 
 
Според областната стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.  са 
предвидени следните проекти касаещи община Димово:  
 
Изготвени са технически инвестиционни проекти за следните обекти: 
- Рехалибитация и ново строителство на Път ІІІ-1102 (Арчар-Мали Дреновец- 
Димово - Острокапци-Кладоруб-Салаш), уч-к от км 45+000 до 50+075.52.  
 
- Рехалибитация на Път ІІІ-1102 (Арчар - Мали Дреновец - Димово - Острокапци-Кладоруб 
- Салаш), участък от км 20+612 до км 27+594. Пътят е важна транспортна връзка на 
прилежащите населени места с общинските центрове и първокласен път І-1 / Е-79 /. 
Същият е важен за развитието на туризма с обявената за природна забележителност 
пещера „Матурата” и Рабишкото езеро. 
 
Участъците и съоръженията от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-
Видин с необходимост от ремонтно-възстановителни работи / аварийна програма /, 
включени за изпълнение в краткосрочен план са, както следва:  
Ремонт подпорна стена и възстановяване пропадане при км 47+698 на път І-1/Е-79 
о.п.Видин-Димово-Ружинци-Белотинци-Монтана. Индикативна стойност 200 хил. лв. с 
ДДС. Ремонт свл. участък на път ІІ-12 „о.п. Видин- Брегово-граница РБ” в участъка от км. 
9+300 до км. 9+800 в дясно . Индикативна стойност 300 хил. лв. с ДДС. Ремонт ст.бетонов 
мост с L=33,60 на път ІІІ-102 (Димово-Ружинци) Бела-Белоградчик-Долни Лом-Монтана на 
км 30+170 при с.Фалковец. Индикативна стойност 500 хил. лв. с ДДС. Ремонт ст.бетонов 
мост с L= 21,90 на път ІІІ-114 Дондуково-Дреновец-Ружинци-Чупрене на км 58+911 при 
с.Търговище. Стойност 400 хил. лв. с ДДС. Ремонт плочест водосток 3,0 L=6,80м. на Път 
ІІІ-1401 (Кула-Връшка чука) – Киряево – Раковица – Подгоре – Раяновци – Ошане – 
Белоградчик. Индикативна стойност 30 хил. лв. с ДДС. 
117 
Ремонт стоманен мост на км 19+622 с L=20,80 м на път ІІІ-1102 -Арчар-Мали Дреновец-
Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш – гр. Р България . Индикативна стойност 300 хил. 
лв. с ДДС. Ремонт стоманен мост на км 19+827 с L=41,60 м на път ІІІ-1102 -Арчар-Мали 
Дреновец-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш – гр. Р България . Индикативна стойност 
600 хил. лв. с ДДС. Преасфалтиране с плътна асфалтова смес (4 см) на Път ІІІ – 112 
Добри дол-Дреновец, участък от км. 0+000 до км. 2+000. Индикативна стойност 250 хил 
лв. с ДДС. Възстановяване пропадане път ІІІ-121 (Иново-Градец-Периловец-Бойница-
Кула) при км 26+500. Индикативна стойност 300 хил лв. с ДДС. 
 
При изработването на Общият устройствен план на община Димово ще се съобрази с 
Изменението на трасето на път I – Е -79.  
 
 
6.2. Железопътна мрежа  
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През територията на общината преминава ж.п. линията Видин-София- Видин с дължина 
38 км. Обслужването се извършва от две ж.п. гари – Димово и Орешец и 4 спирки – Бела, 
Карбинци, Воднянци и Скомля. 
 
От особено значение за общината е строителството на нова ж.п. линия София-Видин 
Нова ж.п. линия София - Видин ще се строи евентуално след 2015 г Проектът за 
строителство на нова железопътна линия между София и Видин се предвижда да 
започне да се реализира през програмен период по оперативна програма (ОП) 
„Транспорт“, който обхваща периода 2014-2020 г. - въпреки че названието на проекта е за 
"модернизацията" на ж.п. линията, всъщност според предварителния план по по-голямата 
част от посочения ж.п. маршрут ще се строи изцяло нова линия. 
Дължината на цялата ж.п. линия е 252 км, а индикативната стойност на целия проект е 
2,68 млрд. евро. 
Целта е след евентуалното реализиране на проекта след години по линията влаковете да 
се движат с максимална скорост не от 80 км в час, както е сега, а с до 160 км/ч и 
разстоянието между София и Видин да се изминава с влак за малко над 3 часа. 
От Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ)  информираха още, че 
докладът за Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) за проекта за ж.п. 
линията София-Видин е готов. Във връзка с него започва изготвяне на окончателния 
проект за маршрута на ж.п. линията, започват и съответните отчуждителни процедури на 
терени, като този процес се очаква да приключи до 2014-2015 г. 
 
 
6.3. Водностопанска инфраструктура 
 
Водоснабдяване 
Като елемент на техническата инфраструктура, водоснабдителните мероприятия са 
показател за съвременно и цялостно функциониране и развитие на урбанизираните 
територии.  
Водоснабдяването на населените места в община Димово се осъществява от три 
водоснабдителни групи – “БЕЛА”, “РЕПЛЯНА – ЧУПРЕНЕ”, подгрупа Търговище и група 
“ЛОМ”. 
Група “БЕЛА” от каптиран карстов водоизточник “БЕЛСКО ВРЕЛО” с дебит 150- 
200 л/сек. От водоизточника се снабдяват десет населени места на общината – Скомля, 
Дълго поле, Бела, Димово, Костичовци, Шипот, Извор, Лагошевци, Мали Дреновец и 
Владиченци. Дебитът на водоизточника често се колебае в много големи граници, като в 
поредни сушави години пада до 25-30 л/сек, което създава изключително големи 
проблеми. Изградените два сондажа в Димово, каптирани и включени към 
водопреносната мрежа решават частично проблемите при аварийни ситуации само за 
града , докато за останалите населени места за сега няма друга алтернатива. 
Подгрупа “Търговище” снабдява шест населени места – Яньовец, Върбовчец, Гара 
Орешец, Медовница, Воднянци и Карбинци. Тук алтернативен водоизточник има само за 
с. гара Орешец, но той е с много малък дебит и ниска степен на използваемост. 
Извършените сондажи в районите на с. Карбинци и Воднянци за наличие на подпочвени 
води не дадоха очакваните резултати. Сондажните кладенци не са каптирани, поради 
изключително малкия им дебит. 
В района на с. Гара Орешец съществува възможност за каптиране на карстови извори, но 
засега те не са проучени и не се знае тяхното поведение във времето и количествата. 
Наличието на тези водоизточници и затрудненията във водоснабдяването на района, 
особено през летните месеци, заслужават внимание и налагат предприемане на 
адекватни действия. 
От група “ЛОМ” се снабдява само селата Арчар и Септемврийци. Водоизточника е с 
практически неизчерпаеми количества. 
Със самостоятелни водоизточници са селата Ярловица и Държаница. Този 
за с. Ярловица е с малък дебит и трудно захранва населеното място, което налага в 
бъдеще търсене на алтернативен такъв. 
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Основен проблем на водоснабдителната мрежа е високата степен на износеност, което 
води до почти ежедневни аварии както по външните, така и по вътрешните трасета на 
водопровода. Частичната смяна на отделни участъци от етернитовия водопровод с тръби 
от друг по-надежден материал ( стомана и полиетилен ) засега не решава проблема. 
Наложително е след задълбочената експертна оценка от специалисти на В и К да се 
пристъпи към поетапна подмяна на най-невралгичните участъци от външните и 
вътрешните трасета. Като такива би следвало да се имат предвид следните приоритети: 
- външен и вътрешен водопровод за с Арчар;  
- вътрешен водопровод на с. Гара Орешец 
- вътрешен водопровод в селата Медонвица, Воднянци и Карбинци; 
- вътрешен водопровод с. Извор 
- външен водопровод Бела-Костичовци, Лагошевци и Извор; 
- външен и вътрешен водопровод с. Костичовци.. 
- вътрешен водопровод с. Лагошевци 
- външен водопровод – Бела -Димово- Острокапци 
- външен водопровод – Бела – Кладоруб 
- вътрешен водопровод – с. Бела. 
 
Канализация  
 
На територията на общината няма изградена канализационна мрежа. 
Частично изградените съоражения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар и с. 
Костичовци, обслужват отделни квартали, махали и блокове. Отпадните и дъждовни ( 
повърхностни ) води, които тези съоражения поемат, се изхвърлят в преминаващите през 
населените места реки и долове, което води до тяхното замърсяване. 
Наложително е в близките години изграждане на цялостна канализационна мрежа с 
пречиствателни станции в гр. Димово, с. Арчар и с. Гара Орешец за които има изработени 
работни и идейни проекти.  
 
Хидромелиорации 
На територията на общината има изградени шест микроязовира в относително добро 
техническо състояние. Използваеми за напояване и рибовъдство, с достатъчно воден 
обем са яз. “Скоомля”, яз. “Върбовчец”, яз. “Ярловица” и двата микроязовири в с. 
Медовница.Хидромелиоративните съоражения около тях са амортизирани и практически 
неизползваеми. 
В много малка степен се използват и съществуващите съоражения на напоителна 
система Рабиша, чрез които има възможност да се поливат около 15 000 дка в 
землището на Димово, Острокапци и Кладоруб. 
 
6.4. Енергийна инфраструктура 
 
Енергиини мрежи и системи  
На територията на общината има 145 трафопоста. Уличните ел. мрежи НН са изградени 
напълно. Селищата се електроснабдяват с напрежение 20 кв, чрез въздушни 
електропроводи В централната градска част на Димово и много малка част в центъра на 
с. Гара Орешец уличното ел. захранване е кабелно, а в останалата част, както и по 
селата е въздушно. Всички населени места на територията на Община Димово са 
електрифицирани.  
В гр. Димово има възлова станция -20 кв. и в с. Гара Орешец ПС 110/20 кв.  
 
Газопреносна мрежа 
 
Област Видин и в частност община Димово  не разполага с газопроводна  
инфраструктура, което създава значителни проблеми в привличането на чужди 
инвестиции и нови производства. 
В резултат на междуправителствените споразумения от предходния планов период, е 
учредено дружество „Южен поток“ с цел изграждане и експлоатация на газопровод, който 
ще обхване общо 11 области и 38 общини на територията на Северна България. Около 
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60 км от проекто трасето на съоръжението преминава през територията на област Видин 
и засяга земи в общините Видин, Грамада, Кула, Димово, Макреш и Ружинци. 
 
На територията на община Димово е предвидено газопровода да минава в северната 
част на общината (виж подробно приложената схема).  

 
Участъкът от газопровода, който ще преминава през територията на България е обявен 
за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията и за 
национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост. 
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7. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 
 
7.1. Туристическо развитие 
 
Стопански измерения на туризма: Димово не е сред общините с традиции в 

туризма. Все пак тя е една от трите в област Видин, които имат регистрирана 
туристическа дейност (останалите 8 нямат такава). Но този икономически подотрасъл все 
още няма осезателен дял в структурата на местната икономика. Предходни анализи по 
повод планови документи на общината изтъкват наличието на неоползотворен 
туристически потенциал – най-вече в сферата на културния и еко- туризъм. В областен 
план, община Димово заема последната, трета позиция (по реализирани нощувки) след 
областния център Видин и популярната дестинация Белоградчик: 
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Източник: НСИ, обработка на ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВ 
 
При капацитет от над 25000 нощувки годишно, община Димово реализира около 

2000, което осигурява едва 8,4% пълняемост на базата за настаняване. За сравнение, 
общини Видин и Белоградчик имат двойно по-висока пълняемост – около 16%. Макар и с 
типичните за сектора колебания през годините, Димово демонстрира решимост да 
оползотвори ресурсите си за културен туризъм и други алтернативни форми – екотуризъм 
и културен туризъм. 

Делът на приходите от нощувки (регистрираните) в общинската икономика е твърде 
скромен – около 40 хил.лв. Средната цена на услугата „нощувка” в община Димово е най-
ниска в областта – около 19 лв., при двойно по-скъпа в общини Видин и Белоградчик – 38 
лв. 

Това са фактите. Развит е туризъм със скромни за общината измерения. Донякъде се 
оползотворяват общинските ресурси за културен и екологичен туризъм. За община 
Димово е валидно и анкетираното мнение на общинските администрации по повод новия 
регионален план за района. Обобщена е следната проблемна картина в сферата на 
туризма: 

• Недобре развит туристически продукт, 
• Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма, 
• Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги, 
• Лоша транспортна достъпност към местата за туризъм, 
• Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно 

наследство. 
Донякъде безпроблемни са само средствата за подслон. Община Димово разполага с 

3 хотела и няколко квартири. При настоящото ниво на развитие на туризма, те 
предоставят адекватна база за настаняване, но само в количествено, а не и в качествено 
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отношение. Големите дефицити са в туристическите продукти и тяхното маркетиране. 
Обобщената диагноза на туристическия сектор в общината е: „скромни, но 
неоползотворени докрай туристически ресурси, евтин туризъм”. 

 
7.2. Туристически ресурси и потенциали 
Националните анализи на туристическия потенциал на българските общини отнасят 

Димово към предпоследната, пета категория «ограничени ресурси с ограничено 
ползване». Същевременно, основното заключение е, че няма нито една българска 
община, която да не разполага с туристически ресурси и възможности за развитие на 
някаква форма на туризъм.  

Това е мястото на община Димово в туристическата карта на България. По обема на 
реализираните нощувки тя заема 120-то място. Диагнозата в собствения план за 
развитие е «Потенциал за разнообразни продукти на културен и екотуризъм». 
Развитието на устойчив туризъм е неизменна цел: 

Приоритет 1.6  Възстановяване и подобряване на състоянието на културно-
историческото наследство. Подобряване на условията и създаване на предпоставки за 
развитие на туризма 

М1 Подобряване на състоянието на културно-историческите паметници и 
забележителности 

М2 Промотиране на наследството и възтановяване на традиционни занаяти; 
М3 Програми и проекти за развитие на културните традиции и читалищна дейност; 
М4 Развитие на спорта и туризма, подобряване на спортната и туристическата 

инфраструктура; създаване на нови туристически продукти; 
 
Природата на общината не съдържа силно атрактивни комплекси, но такива се 

намират в съседство – Белоградчишки скали, връх Копрен и целия планински буфер на 
запад. Димово няма богати културни напластявания, но все още пази живи културните 
традиции и фолклор.  

Основните природни и антропогенни ресурси за развитие на туризъм в тази община 
са в селищна и в природна среда със сравнително трудна достъпност. Стратегически 
важни са усилията за подобряване на пътната мрежа и доизграждането на останалите 
елементи от стандартната техническа инфраструктура. Освен това, екологизацията, 
естетизирането и устройването на пространствата, през които ще преминават и в които 
ще пребивават посетители/туристи, би трябвало да са сред планираните мерки. 

Аграрната политика на общината би трябвало да се интегрира с туристическата. Това 
е шансът да се създаде среда за експониране и валоризиране на природни и културни 
ценности. Спецификата на възможните туристически продукти на общината предполага 
сравнително кратък престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране 
(включително регионално и национално) за включване в мащабни продаваеми продукти. 

Пренасяйки предишна оценка и планирани действия от общинския план, може да се 
пре-потвърди и едно от желаните направления за развитие на общината и в новия 
планов период – „развитие на устойчив туризъм”. Макар и скромен, туристическият 
потенциал на община Димово е съхранен и следва да се пренесе в новата й стратегия и 
устройствен план като съществен ресурс за развитие. Развитие във всички изброени 
проблемни насоки. Развитие, насочено към всички възможни форми на туризъм – 
културен, селски, екологичен, риболовен. Набелязаното и многократно мотивирано 
развитие ще стане възможно само след преодоляване на «местния егоизъм» (всяка 
община се стреми да развие собствен продукт). Необходима е единна областна, дори 
регионална туристическа стратегия и координирана програма с приоритизирани намеси. 

 
 
8. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  
 
Град Димово попада в екологично чист район, без замърсители от химичен или 

биологичен характер. Санитарно-хигиенната обстановка е нормална. Екологичната 
диагноза показва, че с малки изключения, общото състояние на околната среда в 
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общината не предполага ограничителни условия в развитието на всички сектори. 
Проблемните аспекти са идентифицирани и сравнително лесно отстраними. 

 
Въздух 
В населените места в община Димово няма пунктове на Националната мрежа за 

контрол на качеството на въздуха. Не функционира и местна система за наблюдение и 
контрол. Битовото отопление, за което се използват изключително въглища и дърва, 
причиняват осезателно замърсяване на въздуха, особено при температурни инверсии и 
безветрие. Чувствително се превишават пределните норми на серен диоксид и прахови 
частици. Друг източник на прахово замърсяване са мръсните и в лошо състояние улични 
мрежи на населените места. 

 
Води 
През територията на общината преминават четири притока на р. Дунав – реките 

Арчар, Скомлянска, Белщица и Лом. Химическото състояние на течащите през 
територията на общината повърхностни течения е добро. За водния баланс на общината 
допринасят и шестте микроязовира в селата Върбовчец, Ярловица, Шипот, Скомля и 
Медовница (2 бр.).  

Общината няма изградена канализационна мрежа  ипречиствателна станция за 
отпадни води. Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с. Арчар 
и с. Костичовци, обслужват отделни махали или блокове и в по-голямата си част са за 
повърхностни води. Масовото заустване е в септични и попивни ями. Тези примитивни 
съоръжения допринасят за замърсяване на почвите, водите и въздуха. Отпадните и 
дъждовни води, които тези съоръжения поемат, се изливат в преминаващите през 
населените места реки, служещи като естествено “стъпало” за пречистването им. Тази 
схема причинява и допълнителна ерозия на почвата.  

 
Отпадъци 
Организираното събиране и транспортиране на отпадъците обхваща 100% от 

населението на общината. След неуспешен опит за обновяване на инвентара и техниката 
за сметосъбиране, наскоро общината е закупила само контейнери със собствени 
средства. Съществуващото депо за отпадъци в землището на гр. Димово (местността 
„Дандера”) е непосредствено до главен път Е 79 върху площ от около 3 дка. По експертна 
оценка, депото е с изчерпан капацитет и не отговаря на нормативните изисквания. 
Очаква се изграждане на регионално депо, което ще обслужва и община Димово.  

Наскоро е въведена система за разделно събиране на отпадъци, която обхваща 
около  5300 жители в гр. Димово, с. Арчар и с. Бела. Системата се внедрява трудно 
поради все още ниската екологична култура на населението и липсата на икономически 
стимули. Липсват системи за разделно събиране на опасни отпадъци от бита и на 
биоразградими отпадъци. Все още продължава неконтролираното изхвърляне на 
отпадъци, предизвикващи възникване на нови замърсявания и нерегламентирани 
сметища. Те са предимно "визуални" замърсители и "огледала" на лоша битова култура и 
ниска управляемост.  

Община Димово разполага с актуална програма за управление на отпадъците, 
насочена към: 

• Създаване на институционална рамка за управление на отпадъците; 
• Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 
• Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците; 
• Увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци; 
• Въвеждане на работеща система за разделно събиране; 
• Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 
• Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 
• Подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците; 
• Закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско 

депо, и закриване на нерегламентираните сметища; 
• Подобрена правна регулация на дейностите по управление на отпадъците и 

укрепване на административния капацитет на общинската администрация; 
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• Мерки, свързани с повишаване на общественото съзнание и стимулиране 
участието на населението в системите за разделно събиране на отпадъците 

 
Нарушени територии.  
Няма данни за замърсени, окислени и силно ерозирали територии в община Димово. 
 
Биоразнообразие 
На територията на общината няма защитени видове растения и животни. В 

процедура за обявяване на защитена територия в Западна Стара планина е територия, 
включваща Резервата „Чупрене”, природна забележителност (ПЗ) "Белоградчишки 
скали", ПЗ "Боров камък", ПЗ "Венец", ПЗ "Бялата вода", както и други територии от три 
съседни общини с обща площ над 20000 ха. 

Община Димово не е сред българските първенци по биоразнообразие. Макар и 
малка, част от територията на общината попада в защитените зони по НАТУРА – 2000. Те 
са «инкубаторите» за природата в пространството на общината. В тях попадат части от 
защитени територии по Директивата за птиците, както и защитени зони за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна. Долната карта показва елементите 
на Националната екологична мрежа в общината, областта, района и страната. 

 
 
 
 
 
 
 
9. ПЛАНОВА ОСИГУРЕНОСТ  
 
 
Общината разполага с регулационни планове на повечето населени места. застроителен 
и регулационен план на Централната градска част - на хартиен носител, амортизиран, 
отделни устройствени планове на части от населените места.  
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