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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие с чл.79, 
ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Тя е изготвена според Указанията на 
Министерство на околната среда и водите, относно структура и съдържание на общинските 

програми за опазване на околната среда.  
Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната среда е да 

постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто 
състояние на околната среда. 

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  
 

· Устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината.   
· Използване природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма.  

 

III. ПОДЦЕЛИ:  

 

· Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията 
на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното 
преодоляване.   

· Да открои приоритетите в разглежданата област.   
· Да   обедини   усилията   на   общинските   органи,     държавните   институции,   

населението и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.   
· Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране.   
· Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи 

за решаване на най-приоритетните проблеми.   
Основно обаче си остава да бъде променен начина на мислене, както и начинът на живот на 

хората. При вземането на решения да се търси партньорство и консенсус, да се 

обединят усилията за опазване на околната среда и да се осъзнава отговорността пред бъдещите 
поколения.  

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно 
настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други 

фактори със стратегическо значение. 
 

 

IV. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
 

 

1. ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ  
 
1.1. Физико- географска характеристика   

1.1.1Местонахождение, съседни общини 

 

Община Вършец е разположена в Северозападна България и 

по-точно в югоизточната част на област Монтана. Общината отстои 

на 90 км. от столицата София и на около 30 км. от два областни 

града - Монтана и Враца. На североизток и изток Общината граничи 

с община Враца, на 
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северозапад и запад с община Берковица, на север с община Криводол (област Враца) и на юг - с 
община Своге (Софийска област).  
Релефът на общината се характеризира основно като полупланински - територията на общината 
включва части от Предбалкана и от Главната Старопланинска верига. Южната граница на 
общината върви по високите била на планина Козница с най-висок връх Тодорини кукли (1785 
м.н.в.).  
Площта на община Вършец е 240,1 кв.км., включвайки 9 населени места: гр. Вършец и 8 села - 

с.Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно 

Озирово, с. Черкаски и с. Драганица. Общинският център град Вършец е балнеолечебен и 

климатичен курорт с национално значение. 

 

1.1.2. Релеф 

 

Вършечката котловина е източната част от Бързийско – Ботунско структурно 
понижение, която се отличава с ридов релеф със слабо издигнати инициални повърхнини / 400- 
500 метра / и ерозионно врязване от 50 до 100 метра.  

Югоизточната част изцяло се заема от среднопланинския верижен релеф на Козница със 
значителна инициална повърхност, северните и западните склонове, на която стръмно се спускат 
към котловината.  

Надморската височина варира от 280 м. в най – северната точка при Сопово до 1785 м. 

при връх Тодорини кукли. Около 1/3 от територията е с надморска височина над 1000 м. 

Хоризонталното разчленение на релефа е от 25 до 3 км. на километър квадратен, а вертикалното 

средно от 300 до 400 м. на километър квадратен.  
Геоложкия строеж е свързан с развитието на Главната Старопланинска верига като 

гънкова стуктура. Най - старите скали се разкриват на Козница планина - силно денодорирани и 

ерозирани части на котловината. Пясъчници / долен триас / се разкриват на връх Червени камък 

и варовици /среден и горен триас / при Сопово и Врачанската планина. Основата на 

котловинното дъно и ядката на Козница са изградени от старопланински гранитоиди, най високо 

издигнати при връх Тодорини кукли.  
Значителни части от котловинното дъно са покрити с дебели пластове плиоценски и 

кватернерни наслаги / чакъли, пясъци и глини /. Полезни изкопаеми в промишлени 

запаси липсват 
 

 

1.1.3. Климат 

 

Климатът се определя като умерено – континентален, главно от надморската височина и 
експозицията на планинските склонове. От значение са особените минициклони, които се 

развиват по поречието на река Ботуня, през топлото полугодие и с които са свързани обилните 

валежи. Средната годишна температура е 10,5 градуса, като най – топло е през месец юли /+ 21,2 
градуса/, а най студен месец е януари - / - 2,1 гр. /. Зимата е мека , с много слънчеви дни, като 

преобладава топлото време. Пролетта е прохладна с умерени валежи. През месец март често духа 
топлия сух вятър Фьон. Лятото е топло без изтощаващи горещини.  

Средната годишна сума на валежите е значителна – 953 мм.с ясно изразен пролетно - 

летен максимум /юни 123 мм./ и есенно – зимен минимум / февруари 48 мм./, 

с трайна снежна покривка са 62 дни.   
С увеличаване на надморската височина по склоновете на Козница температурите 

намаляват а валежите се увеличават / Тодорини кукли ср. год. тем. е -  

5градуса,  средната сума на валежите за година достига до 1 100  мм./.  По билото на 



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
 

4 

 

 

Козница от връх Калугерова капа до връх Тодорини кукли снежната покривка се задържа до 6 
месеца. Въздухът е умерено – влажен, чист от химични агенти.  

Всички тези фактори на климата определят и основната характеристика на общината, а 
именно: изключително чистата природна среда, кристално чист въздух и екологично чисти реки. 

 

1.1.4. Хидрография 
 

Водното богатство е значително. Почти през средата на Вършечката котловина протича 
Стара река /след излизане от котловината носи името Ботуня/. По- значителни са десните й 

притоци. Модула на оттока варира от 10 л. на секунда на км. квадратен на север, до 30 л. на 
секунда на км. квадратен на юг, като преобладава подпочвеното подхранване. Дъждовното 

подхранване е около 35%, значително е и снежното подхранване от Козница. В най-северо-

източната част на котловината има и карстови извори, захранвани от  
Врачанската планина. Козница планина е вододайна зона за местното население и околните 
селища. От особено значение са минералните извори в гр. Вършец и в местността Чуката при с. 

Спанчевци, датиращи от незапомнени времена и описани от професор Л. Ванков. Водите са 
алкални, хидрокарбонатно-сулфидни, натриеви с ниска минерализация.  

През териториите на населените места на общината протичат няколко реки, 

допълнително увеличаващи пълноводието на р. Ботуня. Тези водни басейни са:  
През землището на село Спанчевци протичат р. Раковица и реките Стакьовица и 

Покьовица.  
През селата Драганица и Черкаски протича р. Шугавица, през 

с. Драганица преминава р. Банчов дол.  
По дефилето на река Бяла речка са разположени две села - с. Долна Бяла речка и с. Горна 

Бяла речка.  
На север – североизток от гр. Вършец, в подножието на връх Стрешеро са разположени 

селата Долно и Горно Озирово по поречието на р. Черна, изцяло подхранвана от карстовите 
извори на Врачански Балкан. 

На територията на община Вършец липсват естествени езернибасейни. 

 

1.1.5. Геостратегическо положение 
 

Общински център на селищната система е гр. Вършец, разположен в подножието на 

Старопланинския връх Тодорини кукли, средната надморска височина е 395 м. Това се отразява 
благоприятно на чистотата на въздуха и слънчевата радиация. Върху климата влияе 

допълнително огромния масив широколистни гори, както и боровия парк. Разположен върху 
огромен гранитно – диоритен масив съхраняващ неизчерпаемо количество топла минерална 

вода.  
Геоложкото и географското разположение на гр. Вършец го определят като климатичен 

и балнеоложки курорт. Съвкупността от всички природни дадености благоприятства развитието 

на туризма и всички други форми на алтернативен туризъм.  
На 6 км. в северозападна посока от гр. Вършец, са разположени две села, Долна Бяла 

Речка с население 77 жители и Горна Бяла Речка с население 61 жители. Основния проблем 

стоящ пред местното население е масовата миграция. Разположението на двете села, 

живописната природа създават предпоставки за развитието на селски туризъм.  
В подножието на Врачански карст, по поречието на р. Черна, на 12 км. от общинския 

център, се разпростират селата Долно Озирово с население 432 жители и
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село Горно Озирово с население 284 жители. Близостта на Врачанската планина, голямото 
разнообразие на карстови образования – пещери са предпоставка за развитието на алтернативни 
форми на екотуризъм.  

На един километър на север от Долно Озирово, възникнало на пътя свързващ община 
Вършец с община Враца, се намира село Стояново с 56 жители.  

В южна – югозападна посока, на 4 километра в подножието на Козница и близост до 
Клисурския манастир е разположено село Спанчевци с 378 жители.  

На запад от град Вършец, на 15км. от общинския център в китна котловина са 
разположени селата Драганица – 261 жители и Черкаски с 259 жители. Самото  
разположение на селата и близоста до Клисурски манастир създават предпоставки за развитие на 
селски туризъм. (Данните за населението са към 09.07.2010г.)  

Основен проблем стоящ пред общината, като цяло е голямата безработица, миграцията 
на млади хора към по-големи градове, демографския проблем – намалена раждаемост и 

увeличена смъртност.  
Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за 

развитието на различни видове туризъм: 
₃  Културен (младежки, фестивален, специализиран);  
₃  Познавателен (ученически, младежки);   
₃  Рекреативен (зимен и летен);   
₃  Планински (спортен и хоби);   
₃  Лечебен (зимен и летен);   
₃  Семеен;   
₃  Селски;   
₃  Екологичен;   
₃  Ловен.   

· Количествени характеристики на ресурсите /площ,  гори,  селскостопанска земя и   
др. /  

 

-     площ на общината –   240 110дка  
-      селскостопански фонд –   130 512 дка  
- горски фонд -   109 600 дка  

 
 
 

 
1.3. Административно-териториална и социална икономическа характеристика .  

 

1.2.1. Статут 

 

Община Вършец е част от област Монтана 
 

 

1.2.2. Население  
Населението на Общината към 31.12.2009 г. е 8605 души, от които 6538 живеят в град 

Вършец (източник НСИ), 2067 в селата. В съотношение мъже/жени - женският пол преобладава 

– мъже 4143, жени 4462. 
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Брой на населението по пол и населени места към 31.12.2009 
 

 

Община 

Всичко Мъже Жени 

 

Населени мeста 

 

    

Община Вършец 8 605 4 143 4 462  

гр.Вършец 6 538 3 176 3 362  

с.Горна Бела речка 83 39 44  

с.Горно Озирово 382 172 210  

с.Долна Бела речка 99 49 50  

с.Долно Озирово 477 220 257  

с.Драганица 260 118 142  

Клисурски     

манастир 2 2 0  

с.Спанчевци 367 175 192  

с.Стояново 81 34 47  

с.Черкаски 316 158 158  
 
 
 
 
Възрастовата структура на населението в общината показва тенденция към застаряване. 
Демографската картина за община Вършец, както и за цялата страна е неблагоприятна, 
населението застарява в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в 

резултат на засилените емиграционни процеси.. 
 

 

Брой на населението по възраст към 31.12.2009 
 

 

Население на общината Постоянно население 

по възраст  

общо 8605 

Момчета до 17 г. 834 

Момичета до 17 г. 810 

Мъже от 18 до 62 г. 2290 

Жени от 18 до 59 г. 2097 

Мъже над 62 г. 1019 

Жени над 60 г. 1555 
 

 

Естественият прираст в общината е отрицателен — минус 57 за 2009 г., което се дължи 
на ниския коефициент на раждаемост и високия коефициент на смъртност. Поддържането на 

тези стойности е резултат от застаряването на населението. Върху демографската структура 
влияят процесите на стареене, характеризиращи се с ниска раждаемост и висока обща 

смъртност; засилени са процесите на миграция към големите български градове и към други 
страни.



ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 
 

7 

 

V. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1. Въздух  
 

· Анализ на климатичните и метеорологични фактори.  

 
Територията на община Вършец е разположена в Северозападна България в 

подножието на северните склонове на Западна Стара планина, в пределите на Вършецката 
котловина - разположена под Козница планина.  

Територията на Община Вършец на север – изток, североизток граничи с Врачанска 

област, на изток и юг със Софийска област и на запад, запад – северозапад с община Берковица. 

В нея са включват две ясно обособени в морфогеографско и  
морфоструктурно отношение единици от западния район на главната старопланинска верига / по 
М. Гергов /. Вършецката котловина и по голямата част от Козница, от връх Тодорини кукли до 
Дружевската седловина. На север от нея се включват и най южните части на Врачанската 
планина.  

Вършечката котловина е източната част от Бързийско – Ботунско структурно 

понижение / по Ж. Гълъбов /, която се отличава с ридов релеф със слабо издигнати инициални 

повърхнини / 400- 500 метра / и ерозионно врязване от 50 до 100 метра.  
Югоизточната част изцяло се заема от среднопланинския верижен релеф на Козница със 

значителна инициална повърхност, северните и западните склонове, на която стръмно се спускат 
към котловината.  

Надморската височина варира от 280 м. в най – северната точка при Сопово до 1785 м. 

при връх Тодорини кукли. Около 1/3 от територията е с надморска височина над 1000 м. 

Хоризонталното разчленение на релефа е от 25 до 3 км. на километър квадратен, а вертикалното 

средно от 300 до 400 м. на километър квадратен. 

 

    Температура на въздуха. 

 

Средната годишна температура е 10,5 градуса, като най – топло е през месец юли /+ 21,2 

градуса/, а най студен месец е януари - / - 2,1 гр. /. Зимата е мека , с много слънчеви дни, като 

преобладава топлото време. Пролетта е прохладна с умерени валежи. През месец март често духа 

топлия сух вятър Фьон. Лятото е топло без изтощаващи горещини. 

 

    Качество на атмосферния въздух в приземния слой. 

 

Под ― Качество на атмосферния въздух‖ се разбира състоянието на приземния слой в 
атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените 
вещества от естествен и антропогенен произход.  

Към момента на територията на Община Вършец не се извършват замервания на 
показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух.  

РИОСВ оказва контрол върху показатели характеризиращи качеството на атмосферния 
въздух на предприятиятията в общината . 

 

· Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества /местни и от други 
общини/  

 

Спада на промишленото производство доведе до намаляване на емисиите на атмосферните 

замърсители, а оттам и подобряване качеството на въздуха в населените
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места. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община 

Вършец са транспортните средства и отоплителните инсталации. Допълнително 

негативно влияние има лошата улична и пътна настилка и качеството на хигиенизиране на 

населените места. Не може да се направи съпоставка и с допустимото повърхностно натоварване 
на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната повърхност. За прах нормата 
възлиза на 350 мг/кв.м. за денонощие. Замервания за съответствие с тази норма не са правени.  

В съседните общини / в радиус от 20 км / няма производствени дейности, които емитират 
значимо ниво на вредни вещества в атмосферния въздух.  
 

 

· Организирани емисии от неподвижни източници - производствени дейности  

 

Отоплителни инсталации.  

 

В последните години масово се използват дървата, като средство за отопление през 

зимните месеци, главно от икономически съображения. Много често се създава дискомфорт 

поради факта, че сградите са разположени върху пресечен терен и много  

често нивото на комина на определена сграда не превишава нивото на обитаваните съседни.  
 

 

· Емисии от подвижни източници  

 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработили газове от моторни 
превозни средства. Непосредствен контрол се осъществява от служба КАТ, ежегодно при 
технически преглед на МПС. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, 
азотни окиси и въглеводороди.  

Има организиран градски транспорт за обществен превоз на пътници в населеното място. 
Най-висока интензивност на движение на МПС има в гр. Вършец. Пътищата в общината са III-ти 
и IV -ти клас със сравнително ниска интензивност на движение на МПС. 
 

 

· Неорганизирано замърсяване с прах в населените места - резултат от нивото на 
благоустрояване и почистване.  

 

Няма информация за дяловото участие на този тип замърсяване през годината, но 

независимо от това може да се предположи, че този тип замърсяване през летния сезон и сухите 

дни съществува макар и много слабо. Полагат се усилия за поддържане в добро състояние на 

уличната и пътна мрежа (изкърпване на пътища и улици в общината).  
Независимо от това в подобряването на качеството на тези дейности се крият големи резерви за 
подобряване на качеството на въздуха в населените места. 

 

    Неприятни миризми 

 

Източници на неприятни миризми за гр. Вършец са торищата и липсата на до изградена 

канализация, довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води. През летния 

сезон се създава дискомфорт от заустването на отпадъчните води без 
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пречистване в р. Ботуня, поради активно протичащите процеси на гниене на органиката в 
битово-фекалните води от канализациионната мрежа. 
 

 

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

 

1.    Община  Вършец  се  характеризира  с  нисък  потенциал  на  замърсяване  -  
климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в 
приземния въздушен слой.  

2. На територията на общината няма предприятия, от чиято производствена дейност да се 
емитират вредности в атмосферата.  

3. Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през 
зимния сезон.   

4. Наложително е да бъде извършена газификация на общината, с което ще се намали 
замърсяването на въздуха с прах, сажди, въглероден диоксид, азотни окиси, въглероден окис и 
др.   

5. Транспортната схема на града не е оптимизирана с оглед намаляване вредното 
въздействие на трафика върху качеството на въздуха. В резултат на прилагането на мерки за 
безопастност на движението през зимата, през пролетта по улиците се натрупва пясък, който при 
определени метеорологични условия води до увеличаване на праховото натоварване на 
градската среда.   

6. Необходимо е да продължат дейностите по благоустрояване и почистване на града и 
населените места.   

7. Засаждане на дървета и храсти край улиците с цел намаляване на замърсяването от 
прах и газове резултат от транспортните средства.  

 

2. Води   
2.1.   Количество на водните ресурси в Община Вършец  

Община Вършец се водоснабдява от няколко групи водохващания и язовир Среченска 
бара.  

Географското разположение на Община Вършец обуславя наличието на собствени водни 
ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река Ботуня. 
Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит.  

През териториите на населените места на общината протичат няколко реки, 

допълнително увеличаващи пълноводието на р. Ботуня. Тези водни басейни са:  
- През землището на село Спанчевци протичат реките Раковица, Стакьовица и 

Покьовица.   
- През селата Драганица и Черкаски протича реките Шугавица и Банчов дол.   
- По дефилето на река Бяла речка са разположени две села - Долна Бела речка и Горна 

Бела речка.   
- На север – североизток от гр. Вършец, в подножието на връх Стрешеро са 

разположени селата Долно и Горно Озирово по поречието на река Черна,  

изцяло подхранвана от карстовите извори на Врачански Балкан.  
На територията на община Вършец липсват естествени езерни 

басейни. 

 

Режимът на речните води е дъждовно-снежен с пролетен максимум на оттока.  
Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори на 

средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, 
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представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето 

на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 
3-4 месеца. През този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват. 

 

Най-голямото богатство на общината са минералните извори, които са каптирани. 

Общият дебит на вършечката минерална вода е 15л. /сек. с температура при сондажите + 37, 9 

градуса по Целзий, а в балнеолечебниците +36,4 градуса по Целзий. Водата е алкална, 

хидрокарбонатносулфидна, натриеви с ниска минерализация /195 мг./л./, бистра, безцветна, със 

слаб мирис на сероводород, с умерена алкална реакция /рН 

8,7/.  
На територията на с. Спанчевци в местността ― Чуката‖ са каптирани други два 

минерални извори, със сходни на вършечката по качество води. Част от дебита на спанчевските 

извори е даден на дългосрочна концесия чрез търг за бутилиране.  
Друг минерален извор се намира в границите на с. Горно Озирово. Този извор е слабо 

проучен, предстои по изчерпателно изследване на химичния състав и лечебните фактори на 
минералната вода. 

 

2.2. Водопотребление в Община Вършец 
 

Водоснабдителната и канализационна системи в община Вършец се стопанисват  
и експлоатират от ВиК ООД Монтана – клон Вършец. Капиталът на дружеството е 51% 

собственост на държавата и 49% на общините. Основната дейност на дружеството е  

осигуряване на нормално водоподаване с питейна вода  на селищата от община Вършец   
и отвеждането и пречистването на отпадните води, с гарантирано качество отговарящо на 
съответните стандарти.   

Всички населени места в община Вършец са централно водоснабдени. Основният 

водоизточник за общината е яз. Стреченска бара, две населени места и гр. Вършец се 

водоснабдяват от местни водоизточници, като общинския център при необходимост се захранва 

и от яз. Стреченска бара. Водите използващи се за питейно-битови цели се осигуряват основно 

от повърхностни /вкл. яз. Стреченска бара/ и по-малко от подземни води. Географското 

разположение на водоизточниците и населените места от тези общини дава възможност за 

гравитачно транспортиране на водата. ― В и К‖ ООД Монтана експлоатира и поддържа язовир ― 

Среченска бара―.  
Хидровъзелът получава суровата вода чрез събирателни деривации, които улавят водите 

от северните и южните склонове на северозападна Стара планина. Преди акумулирането на тези 

води в язовира, същите се преработват от три водноелектрически централи (каскада Петрохан) за 

добив на ел. енергия. Към язовира има изградени още четири речни водохващания директно 

подаващи вода в него.  
Язовир   Среченска   бара   е   изграден   като   годишен   сезонен   изравнител.  

Водовземането от него се осъществява чрез водовземна кула с възможност за водовземане от 
четири различни хоризонта. За подаване на сурова вода от язовира към Пречиствателната 

станция, под язовира е изградена помпена станция. От помпената станция по напорен 
водопровод Ф 1200 мм суровата вода се подава в изравнителен водоем 2 х 4000 м3, от където 

постъпва във входната шахта на пречиствателната станция.
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2.3. Качество на водите използвани за питейни нужди 

 

Качеството на водата за питейно-битови цели, се контролира съгласно нормативните 

изисквания за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като се провежда 

постоянен и периодичен мониторинг, включващ всички показатели. Като цяло качеството на 

водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията. Химичните показатели са със 

стабилни показания. Изключения прави ХВ Среченска бара. Суровата вода от хидровъзела има 

отклонения по показателя мътност, а периодично отклонение дава и показателя манган. Затова 

суровата вода се подлага на пречистване чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране 

през пясъчни филтри и обеззаразяване. Пречиствателната станция за питейни води Слатина на 

язовир Среченска бара е изградена на три етапа. Първият е въведен в експлоатация през 1964 г., 

а трети е завършен с изграждането на язовира през 1986 г.  
Водоподаването към населените места е безрежимно с изключение на с. Горно Озирово през 

сухите летни месеци. Основна причина за това е намаляването на естествените водни ресурси 

през лятото и напояването на земеделските стопанства. Прекъсване на водоснабдяването се 
осъществява и при възникване и отстраняване на аварии /260–270 бр. годишно/, които в 90% от 

случаите се дължат на остарялата и силно амортизирана водопроводна мрежа в общината.  
Съоръженията от водоснабдителната система /водоизточници, водопреносни и 

водоразпределителни съоръжения към тях/ са изградени преди повече от 30 години. В  
последните години усилията са насочвани към изграждането на микроязовир за събиране на 
високите пролетни води с обем 1 000 000 м3, реконструкция на  
водохващанията и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за подобряване на 
количествените и качествените показатели на използваните питейни води от населението на 
общината. Водните загуби за ВиК ООД Монтана в община Вършец са около 50% и са резултат 

основно от лошото техническо състояние на мрежата,  
обуславящо големи скрити течове и аварии и от немалкия дял на некоректни клиенти /донякъде 
в резултат на оскъпяването на услугата/.  

Важен неблагоприятен факт е, че 85 % от външната /68,620км/ и вътрешната /85,940км/ 
водопроводната мрежа в общината е изградена от съдържащите азбест – етернитови тръби. Няма 
изградена пречиствателна станция за питейни води. 

 
2.4. Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейните водоизточници 
 

Няма регистрирани замърсявания на питейни водоизточници с изпускани отпадъчни води. 

 

2.5. Основни замърсители на територията на Община Вършец 
 

 Степен  на  изграденост,    степен  на  ползваемост  и  състояние  на  
канализационната система в населените места  

Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и пречистването на 

отпадъчните битови, дъждовни и промишлени/след предварително пречистване/ води и 

заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение за поддържането на 

благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и 

поддържане на екологичното равновесие. По степен на  
изграденост на канализационната мрежа в населените места и пречиствателни съоръжения 
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за отпадни води има значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи.  
В община Вършец има изградена канализационна система само в общинския център, 

около 23,500 км което е около 95% от уличната мрежа, основно от бетонови тръби и частично в 
с. Спанчевци /600м/ и с. Горно Озирово /1200м/. Изградена е канализация на кв. Изток.  

Основен проблем за гр. Вършец е канализационната мрежа в кв. Заножене, където тя е 

изградена на 35%, и е наложително реализирането на проект за доизграждане и реконструкция 

на канализацията и водоснабдяването на най-големия квартал на гр. Вършец, където се 

предвижда изграждането на нови туристически комплекси. Също  
така неблагоприятно е състоянието и малкият капацитет на Градската пречиствателна станция за 
отпадни води която е въведена в експлоатация през 1971г. година, с капацитет 3800м

3
 на ден 

/практически тя не функционира/. 
Основен проблем за жителите на община Вършец е липсата на канализационна мрежа в 

селата и липсата на изградени междуселищни външни  
колектори и пречиствателни съоръжения за отпадни води.      

Изграждането  на канализационна мрежа се явява едно  от 

най-необходимите и  сигурни мероприятия за подобряване на 

екологията на града и населените места в общината.      

Състоянието на канализационни мрежи не  е добро. Има  необходимост от  
изграждане,   реконструкция и  ремонт  на канализационната мрежа  в  община Вършец.  
Необходимо е изработване на проект и изграждане или основна реконструкция и модернизация на 
пречиствателна станция за отпадни води в общинския център и изграждане на междуселищни 

външни колектори и пречиствателни съоръжения за отпадни води в селата с цел поддържането на 
благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и 

поддържане на екологичното равновесие, подобряване на социалната и екологична среда. Това би 
имало реален икономически ефект за развитие на туризма и курортното дело в Общината. 

 

 Източници на замърсяване на територията на общината 

 

Неблагоприятно е състоянието и малкия капацитет на Градската пречиствателна станция 

за отпадни води, която е въведена в експлоатация през 1971 година , с капацитет 3800 куб.м.на 

ден, осъществяваща само механично почистване и практически нефункционираща. Отпадъчните 

води се отвеждат от канализационната мрежа в повърхностен воден обект р. Раковица, която е 

приток на р. Ботуня. 

В процес на реализация е изграждане на ГПСОВ по проект ― Градска пречиствателна 

станция за отпадъчни води ― по Оперативна програма ― Околна среда 

2007-2013 г.‖  
Икономическото развитие на община Вършец сочи, че в прогнозния период не се очакват 

съществени промени в структурата на местната икономика. Проблемите със  
замърсяването на реката ще са от увеличаване на количествата на битово фекални води поради 
увеличения туристически поток.  

Може да се очаква увеличаване на необходимостта от питейна вода в активния 

туристически сезон, който за община Вършец съвпада с месеците на маловодие. 

 

ИЗВОДИ: 
От направения анализ могат да се изведат следните изводи:  

 Община Вършец изпитва затруднения със снабдяването на населението и 

икономическите субекти с чиста вода. 
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Водозахранването на населените места е проблем нерешен от десетилетия   
и е определящ за развитието му, като уникален туристически център богат на културно-
исторически ценности и известен с лечебно-профилактичните и почивни бази за социален отдих.   

· Жителите в общината имат необходимото разбиране за цеността на ресурса и 
разходват водата пестеливо.   

· Загубите във водопреносната мрежа на ВиК са в рамките на средното за   
страната.   

· Питейната вода в общината е с лоши качества резултат от липсата на 
пречиствателна станция за питейна вода.   

· В една голяма част от селата и някои квартали от общината няма изградена 
канализационна мрежа, което излага жителите на неприятни миризми.   

· Няма изградена ПСОВ, но има проектна готовност за нейното изграждане.  
 

 

3. Отпадъци  

 

В общинската програма за управление на отпадъците са заложени конкретни 
мероприятия, целящи минимизиране отрицателното влияние на отпадъците върху околната 
среда.   

Основната цел, която е поставена в нея е общо подобряване на управлението на 
твърдите отпадъци.  

Програмата предвижда мерки за постигане на следните цели:  
- намаляване или ограничаване образуването на отпадъците, както и степента на тяхната 

опасност;  
- прилагане на новите нормативни изисквания в областта на обезвреждане на отпадъците;  
- почистване на старите замърсявания с отпадъци;  

- екологосъобразно обезвреждане.   
Със сключения договор през 2007г. между Община Вършец и ― Екопак България‖ АД 

/организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки/ разделното събиране на отпадъци 
се въведе за всички жители на град Вършец.  

Все още е трудно на жителите на Общината да осъзнаят, че разделното събиране на 
отпадъци и компостирането на растителния отпадък е необходимост.  

От 19.07.2009г. е преустановено депонитането на битови отпадъци. Предстои 
рекултивация и закриване на депото, за което има изготвен работен проект, внесен за одобрение 
по реда на ПМС № 209/20.08.2009г. и преминал I-ви етап на класиране.  

Отпадъка се извозва в регионално депо в гр. Монтана, което неминуемо увеличива 

разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това ще доведе и до вдигане на 
такса смет за гражданите на Община Вършец.  

Ако хората разделят своя отпадък,  количеството което ще се извозва до депото  
ще бъде значително намалено и съответно вдигането на такса смет няма да е толкова голямо.  

С непрекъснатото провеждане на кампании сред местното население за ползата от 
разделното събиране на отпадъци се цели промяна в съзнанието на жителите на общината.  

Все по рядко става изхвърлянето на отпадъци извън разрешените за това места и 
образуването на незакони сметища. 
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За да бъде предотвратено това,  както и смесването на битовия отпадък с отпадък,  
който подлежи на рециклиране е необходим строг контрол и налагане на санкции на 
нарушителите. 

 

3.1. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато население от 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 

 
Депото за отпадъци на Община Вършец се намира се в местността Липа в землището на гр. 

Вършец. Съгласно плана за земеразделяне площадката на депото е обособена в поземлен имот 

06304046, с площ 10,47 дка. Довеждащия път до депото е съществуващ общински път. На 

площадката на депото няма изградена инфраструктура.  
Основен метод за обезвреждане на битоеите отпадъци е подравняването и уплътняването. След 

19.07.2009г. е преустановено депонирането на битови отпадъци.  
С цел изпълнение на плана за привеждане на обекта в съответствие с нормативните 

изисквания депото е оградено, поставена е бариера, ограничаваща достъпа до депото и фургон за 

охраната. Площадката на депото граничи със земеделски територии. Поради това, че депото за 

ТБО на Община Вършец не отговаря на изискванията на Наредба № 8 за условията и реда за 

изграждане и експлоатация на депа за отпадъци то следва да бъде закрито и рекултивирано. Към 

момента Община Вършец има изготвен работен проект за закриване и рекултивация на депото за 

отпадъци. 

 
3.2.     Организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

 

От 19.12.2009г. Община Вършец притежава Регистрационен документ № 06-РД-91-00 за 
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, които нямат опасни 
свойства.  

Видове отпадъци за които Община Вършец е получила разрешително за събиране и 
транспортиране:  

Код на отпадъка 20 03 01 –   смесени битови отпадъци. 

 

Организирано е сметосъбиране и сметоизвозване през цялата година във всички селища на 
обшината съгласно утвърден график. Дейността се осъществява от сектор ― Чистота‖ към Общинска 
администрация Вършец. 

 

За събиране на отпадъци Община Вършец използва следните съдове: 

 

№ Тип съдове Обем (м3) Материал за Брой 

   изработка  

1 Контейнер тип Бобър 1,10 метал 114 

2 Кофа тип Мева 0,11 метал 1415 
 
 
 
 
3.3.     Разделно събиране на отпадъци. 

 

Със сключеният   договор между Община Вършец и „ Екопак България‖ АД,  се  
въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Вършец. С 
това Община Вършец изпълни чл. 16 ал.3 т. 5 от Закона за управление на отпадъците. 
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Ефективната работа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще 

намали количеството на депонираните отпадъци, което ще има положителен икономически и 

екологичен ефект. То ще осигури връщането обратно в производството на ценни суровини и 

материали. Системата за разделно събиране не изисква  
финансиране или инвестиции от страна на Община Вършец и е безплатна за населението.  

За разделно събиране на отпадъци Община Вършец използва следните съдове – 29 броя 

комплекти специални контейнери тип Иглу (жълт, син и зелен) с обем 1400 литра.  
Отпадъците се транспортират до сепариращата инсталация в гр. Враца от фирма Йордан 

Кръстителски – Джордан 2001 ЕООД.  
Периодичността на транспортиране –   веднъж месечно.  

При реализирането на системата за разделно събиране на отпадъци се провеждат кампани 

с информационна и образователна цел. Практиката показва, че ангажирането на млади хора в 

екологични дейности е най - краткия път към формиране на гражданско съзнание по екологични 

проблеми. Усвояването на знания за разделното събиране на  
отпадъци ще доведе до повишаване на отговорността на учениците към екологичните проблеми, 
до изостряне на тяхната екологична чувствителност и по - голямата им ангажираност към 
опазването на природата. 

 
3.4. Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци. 

 

2 бр. специализирани сметосъбирачни автомобили ― Хюндай‖ 

1 бр. автомил Газ 53 А –    бордови 

1 бр. автомил Газ 53 Б –   самосвал 

 

3.5. Стари замърсявания с битови и др. Отпадъци на територията на общината извън 
площадките на предприятията, местонахождение, площ , вид отпадък, рискове за 
човешкото здраве  

 
Един от основните компоненти на общинската програма за управление на дейностите по 

отпадъците е намаляване на риска от замърсявания. Тези замърсявания са от строителни, 

градински, селскостопански и домакински отпадъци.  
Една от причините за образуване на незаконни сметища е недостатъчния 

административен капацитет в общината водещ до занижен контрол.  
Някои отпадъци като тези от строително ремонтна дейност,  които гражданите са  

задължени нормативно сами да транспортират до сметището се изхвърлят в околоселищните 
райони.  

Някои от тези нерегламентирани сметища стават традиционни и въпреки полагащите се 
усилия за почистване създадените навици на хората се оказват непреодолими.  

Мерки, които са предприемани за предотвратяване на замърсяването с твърди отпадъци:  
осъществява се контрол по всички наредби на Община Вършец включително Наредбата за 

опазване на околната среда на територията на Община Вършец и Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Вършец. 
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3.6. Предприятия за събиране на вторични суровини  
 

1. ЕТ Христо Тачев гр. Вършец, предмет на дейност - Търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали.  

 

3.6. Риск за замърсяване на водоизточниците за питейно водоснабдяване, за водопой на животни, 
на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване на почви. 

 
До настоящия момент не е констатиран риск за замърсяване на водоизточниците за 

питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти и чувствителни екосистеми. 

 

3.7. Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените места 
– състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за отпадъци в 
населените места.  

 
От 2003 г. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места се осъществява от Община Вършец.  
Всяка година със средства събрани от такса битови отпадъци се закупуват кошчета и 

контейнери за битови отпадъци.  
В системата за събиране и обезвреждане на отпадъците са обхванати всички населени 

местта в общината.  
Всичко казано до тук говори еднозначно, че общинското ръководство ясно осъзнава, че 

чистотата и приветливостта на града са от изключителна важност за неговото развитие като 
туристически център. Поради тази причина целите залегнали в програмата са:  

 Преустановяване на практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, 

неорганизирани за целта места.  
· Пълна отговорност на замърсителите - ― замърсителят плаща‖.   
· Участие на обществеността - гражданите имат отношение към проблематиката като 

причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Участието на   
населението в прилагането на програми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците е 
важно условие за успешното прилагане на всяка програма за интегрирано управление на 
отпадъците.   

Конкретните задачи, които трябва да се изпълнят: - 

изграждане на регионално депо за ТБО;  
-намаляване количеството на депонираните отпадъци чрез тяхното рециклиране и 

оползотворяване;  
-разрешаване на въпроса с депонирането на строителните отпадъци. 

 

4.     Почви и нарушени терени 
 

По речните тераси, които са малки, почвите са алувиални и алувиално-ливадни. По-
голямата част от Вършечката котловина е заета от сиви горски почви, а кафяви и тъмнокафяви 
по планинските склонове на Козница.  

На територията на община Вършец няма замърсени, заблатени, ерозирали и засолени 

почви. Не са правени допълнителни проучвания съществуват ли такива терени. 
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Ще бъде заложено в програмата при установяване или поява на такива почви да се извърши 

проучване и изследване за установяване причините. 

 

Единствено съществуват физически нарушени почви от изкопни дейности свързани с 

прекарването на водопровод от язовир Среченска бара за гр. Вършец, преминаващ през частни 
земи и гори. С изкопната дейност се е появил изкоп, частично не зарит от фирмата изпълнител, 

което е довело до физическо нарушаване на терените през които преминава. Допълнително за 
нарушаване на почвената цялост са и дейностите свързани с добив на дърва около самия изкоп.  

Преминавайки през по ниските терени и с течовете получавани от тръбите се заблатяват 
отделни ливади, предимно частни.  

При нови изкопни дейности, които биха довели до нарушаване целостта на почвите, 

общинското ръководство ще заставя фирмата изпълнител да отстрани щетите със собствени 

средства, за да не се до-пуска появата на ерозии. 
 

 

4.1. Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти  
 

В Община Вършец няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали 
/олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и нефтопродукти. Възможно е частично локално 

замърсяване с нефтопродукти в района на бензиноставциите, но за това няма данни. /Нормата за 
допустимо съдържание на нефтопродукти в почвата е 300 мг/кг почва./   

Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли могат да бъдат 

идентифицирани моторните превозни средства с бензинови двигатели. Потенциално замърсени с 

олово са земи в крайпътните зони с ширина 15-25 метра. През района не преминават главни и 

първокласни пътища, което обуславя по-малка интензивност на трафика. Съществуващата пътна 

мрежа обслужва главно нуждите на местното население. Междуселищният обществен транспорт 

разполага с автобусен парк изцяло на дизелово гориво. Независимо, че няма конкретни 

изследвания, въз основа на горепосочените обстоятелства може да се направи извода, че няма 

наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на почвите в района. 

 

4.2. Замърсяване на почви с нитрати 
 

Обработваемите земи в района на общината са слабо плодородни, поради ниското 

съдържание на хумус в горния повърхностен слой. Това налага използването на естествени и 

изкуствени торове за подобряване на техните качества. С възстановяването  
на частната собственост върху земята практиката по наторяване на почвите мина през различни 
фази: от предозирано и безконтролно към наторяване преобладаващо с естествени торове и в 

умерена степен с изкуствени. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за 
замърсяване с нитрати. 

 

4.3. Замърсяване на почви с пестициди 
 

Залежалите и негодни пестициди с безвъзменно отпуснати средства от НФООС през 2000 

година са препакетирани и прехвърлени в централен склад за екологосъобразно съхранение, 

което доведе до премахване опасността от разпиляване и незаконното им използване. 

Освободените помещения, използвани до момента за складирането на пестицидите, на 

територията на общината са санирани. 
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4.4. Заблатени почви 
 

На територията на общината няма заблатени почви. 

 

4.5.   Ерозирали почви 
 

Големите наклони на терените, обемът и интензивността на валежите в съчетание с 

почвените условия са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. 

Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност. Незасетите обработваеми 

земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под 

горска покривка. Широколистните насаждения в горския фонд,  
със своите водозадържащи функции имат изключителна роля за предотвратяване на ерозионните 

процеси. Незаконните масови сечи, провеждането на голи сечи и подмяната на широколистните 

с иглолистини култури провокира ерозионните процеси. 

В общината няма данни за силно ерозирали почви в района.  

 
4.7. Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от изкопни работи  
 

В общината няма данни за нарушени почви и терени от добивна дейност в района.  

 

4.8. Замърсени с вредни вещества и отпадъци  
 

Не са провеждани наблюдения за площи замърсени с вредни вещества или отпадъци. При 

нередовно запръстяване на сметището на Вършец е възможно инцидентно замърсяване с 

отпадъци на района, но това на практика не се наблюдава.  
Замърсяванията, които са установени са от промишлени отпадъци – главно дървесни 

остатъци, при преработката на дървесина; строителни – изхвърляни без разрешение от общината 

и битови – около населените места и крайпътните артерии в общината. 

 

ИЗВОДИ 

 

1. Почвите в Община Вършец са бедни на хумус, слабо плодородни. Не са регистрирани 
замърсявания на почвите с нитрати от предозирано торене.   

2. Не са правени проучвания на почвите в района за замърсяване с тежки метали, 
нефтопродукти и др. вредности, но не са налице и значими източници за подобен род 
замърсяване.   

3. Почвите в района не са замърсени с пестициди, на са вкислени или засолени, а също не 
са силно повлияни от ерозионни процеси.  

 

5. Защитени територии и биоразнообразие  

 
5.1. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване на рекреационни цели, за 
дърводобив, за други цели. 

 

Територията на община Вършец е разположена в Северозападна България в 
подножието на северните склонове на Западна Стара планина, в пределите на Вършецката 
котловина - разположена под Козница планина.
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Община Вършец е разположена в Северозападна България в подножието на северните склонове 

на Западна Стара планина, в пределите на Вършечката котловина - разположена под Козница 
планина. В този район преобладават горски дървесни видове. Горите заемат приблизително 46% 

от територията на общината. Отделни райони, главно около реките са заети със селскостопански 

култури. Скалните образувания са покрити с мъхове и лишеи.  
Попадайки в Палеарктичната фаунистична и флорестична област, България и в частност 

планина Козница се характеризират с широколистни, смесени и иглолистни гори.  
По северните склонове на планината се очертават три пояса на разпространение на 

растителността.  
I. От 450-500 м.н.в. до 750 м.н.в. е пояса на смесените дъбови гори -Цер –  

Quercus cerris L.; Благун – Quercus frainetto Ten.; Обикновен габър – Carpinus betulus; Източен 
горун – Quercus polycarpa Schur.; Череша – Prunus avium L.; Полски клен – Acer campestre 
L.;Едролистна липа – Tilia platyphyllos.; Планински бряст – Ulmus montana With.; Брекиня – 
Sorbus torminalis L.;  

II. Поясът от 800 м.н.в. до 1 400-1 500 м.н.в. е изграден от обикновен бук – Fagus 

silvatica L., който образува и горната граница на гората.   
III. Билото  на  Козница  планина  и  връх  Тодорини  кукли  оформят   

субалпийския пояс. В него се срещат растителни видове характерни за тази надморска висчина:  
Ниска хвойна – Juniperus sibirica Burgs.; 

Връшняк - Bruckenthalia spiculifolia Salisb\Reichb;  
Черна боровинка – Vaccinium myrtillus L. – защитен вид: Блатна 

боровинка – Vaccinium uliginosum L.- защитен вид: Червена 

боровинка – Vaccinium vitis-idaea L. – защитен вид: Самодивски крем 

– Lilium joukae – защитен вид: 

Източна ведрица – Fritillaria orientalis –    защитен вид. 

 
По скалните масиви на планината и нейните върхове се срещат и така наречените растения 

хазмофити:  
Дебелец – Sempervivum erythraeum Vel. –    защитен вид;  
Лерхенфелдовото плюскавиче – Silene lerchenfeldiana Baumg.; 

Издънкова гъшарка – Arabis procurrens Waldst. et Kit.  
Подлесът на широколистните и иглолистните гори е изграден от дървесни видове, храсти и 

тревисти растения:  
Леска – Corilus avellana L.; Кучешки 

дрян – Cornus sanguinea L. 

По поречията на реките се срещат Черната елша – Alnus glutinosa;  
Липа бяла – Tilia tomentosa Moench. Липа 

дребнолистна – Tilia cordata Mill.  
От тревистата растителност са застъпени – кукуряк, копитник, конски босилек, дебрянка и 

др.  
Представители на иглолистните растения в смесените гори най-широко застъпени  

са:  
Бял бор – Pinus sylvestris L.; 

Черен бор - Pinus nigra L. 

Две са реликтните съобщества на Обикновения кестен – Castanea vesca Gaertn.-защитен 

вид. Разположени в пояса на смесените широколистни гори между 600-700
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м.н.в., първото се разкрива в горите над Клисурският манастир, второто в подножието на връх 
Червени камък.  

Днес върху земната повърхност, преобладават висши растения от класа на 
покритосеменните, с които човек е най добре запознат още от дълбока древност, и превърнал 

в първите източници на лекарства. Когато говорим за лечебни растения ние имаме в предвид 
всички представители на този клас висши растения. От тях се употребяват като лечебни 

растения около 650 вида.  
Контрол върху екологосъобразното използване на горите за територията на община 

Трявна се осъществява от Държавно горско стопанство – Берковица.  
Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на 

вредители, залесяване и извеждане на санитарни сечи.  
Основни нарушения в горския фонд са незаконни сечи, причиняващи унищожаване и на 

защитени дървесни видове. Главните сечи се извеждат с цел  
подсигуряване естественото възобновяване на съответните насаждения с основния дървесен вид. 
В определени случаи се извършва изкуствено подпомагане на възобновителните процеси чрез 
залесяване на фиданки от зимен дъб, бук и жълъд.  
Въпросът за съхраняване и възстановяване на буковия дървостой е особено важен за общината, 

като се има предвид средообразуващата, водозадържаща и вододайна функция на гората. 

Имайки предвид ограничените възможности за водоснабдяване от собствени източници в 

общината, проблемът за запазване на въпросните гори придобива важно значение за 

перспективите на района в социално-икономически план. 

 
5.2. Билки с търговско значение, находища , използване 
 

През последните години като лимитиращ фактор за опазване на биологичното 

разнообразие в района е билкосъбирането и брането на гъби. Повечето находища на  
билки на територията на общината попадат в горски масиви и разрешителните за тяхното бране 
и последващ контрол се осъществява от Държавно горско стопанство-Берковица. На контрол са 
подложени всички известни на РИОСВ-Монтана пунктове за изкупуване на билки без ограничен 
режим, горски плодове и гъби. Следи се за правилната им заготовка и съхраняване. 

 

5.3. Защитени територии – вид , собственост, защитени територии само в обхвата на 
разглежданата община ли е , или в съседни общини, посещаемост , изходни туристически 
пунктове, доколко има туристически потенциал, ако няма посещаемост – причини 

 

Съгласно действащият от 1999 г. Закон за защитените територии в Република България те 

се групират в следните категории: резерват, национален парк, природна забележителност, 

поддържан резерват, природен парк и защитена местност.  
На север от гр. Вършец, се разпростира Врачанска планина, обявена за природен парк. В 

границите на тази територия се вписват и селата Д. Озирово, Г. Озирово, Долна Б. Речка и Горна 

Б. Речка. В пределите на самата община, в района на Клисурски манастир е обявена около 30дка, 

широколистна гора за защитена територия ― Историческа местност‖, свързана с хайдушката 

борба за освобождение от турско робство.  
През 1987г. в пределите на общ. Вършец, в землището на село Долно Озирово бе открито 

палеонтоложко находище, датиращо от горен плиоцен. Екип от БАН и СУ, направи обстойно 

проучване и изследователска работа, при което бе установено наличието на кости и костни 

фрагменти от риби, земноводни, влечуги, птици, дребни и едри бозайници. За да се запази 

целостта на находището, екип с ръководител ст.н.с. I ст.
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д.б.н. Златозар Боев от Национален Природонаучен Музей при БАН внесе предложение с Вх.№ 

94-00-400785/11.11.97г. в МОСВ за обявяването му за защитена територия.  
През 2000г. екип под ръководството на проф. Златозар Боев с вх. № 94-00-

4374/28.12.2000г., внася в МОСВ ново предложение за обявяване Козница планина за защитена 
територия. До настоящия момент от страна на МОСВ няма отговор и по двете предложения.  

През 2003г. Козница планина е включена в проект за създаване на природен парк Западен 

Балкан от Регионален екологичен център за ЦИЕ – България, Българската Фондация 

Биоразнообразие и Сдружение Природен фонд с подкрепата на МОСВ.  
Попадайки в Палеарктичната фаунистична и флорестична об-ласт, България и в 

частност планина Козница се характеризират с широколистни, смесени и иглолистни гори.  
По северните склонове на планината се очертават три пояса на разпространение на 

растителността. От 450-500м., се очертава пояса на смесените дъбови гори: цер - Quercus cerris L. 
; благун – Q. frainetto  
и обикновен габър Carpinus betulus L. до 750 м. н. в., над 1 000 м.н.в.  
поясът е изграден от обикновен бук Fagus silvatika L., който образува и горната граница на 

гората до 1 400 – 1 500 м.н.в. Две са реликтните съобщества на обикновен кестен Castanea vesca 

Gaertn /защитен вид/, които се намират, първото над Клисурски манастир и второто в 

подножието на в. Червени камък. Заедно с обикновения кестен се сре-щат и обикновения габър, 

бук, източен горун Querqus polycarpus Schur; череша Prunus avium,  
полски клен Acer  campestre  L.;  планински бряст Ulmus  montana  Wijh.;  брекиня Sorbus  
torminalis(L.) Crantz. 

Подлесът се състои от леска Corylus avellana L, кучешки дрян Cornus  
Sangulnea L. По поречията на реките и черната елша Alnus glutinosa L и други. Тревистата 

растителност е представена от кукуряк, копитник, конски босилек, дебрянка и др. Връх 

Тодорини кукли и билото обхваща субалпииския пояс, в него се срещат  
ниската хвойна Juniperus   sibirica   Burgsd;   връщняк  Brukenthalis   spculifolia   Reichb.;   и  
черната, червената и блатната боровинка Vaccinium myrtillus. По скалите се срещат така 

наречените хазмофити: дебелец Sempervivum erythraeum Vel. /защитен вид/; лерхенфелдовото 

плюскавиче Silena lerchenfeldiana Baumg.; издънкова гъшарка Arabis procurrens Waldst. Et Kit. ; 

самодивски крем Lilium joukae /защитен вид/; източна ведрица  
Fritillaria oricutalis /защитен вид/. С горите може да бъде свързан и друг природен ресурс, 
каквито са билките и гъбите. Срещат се значителни площи засети по естествен път с билки от 

видовете – жълт кантарион, равнец, миши уши, орлови нокти, риган, червен кантарион, 
мента/дълголистна, водна и обикновенна/ ,маточина, мащерка, подбел и други, които имат 

търговско значение и предимно се берат от частни лица и се продават в изкупвателните пунктове 

заедно с липовия чай. Срещат се и различни видове ядливи гъби, малини, къпини, боровинки и 
шипки, които са обект на активно бране и търговско търсене.  

Около 73 254 дка. от общия горски фонд е държавна собственост, приблизително 21 

653дка. са частни гори и към 7 000дка. са гори на църквата и юридически лица
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Природен парк Врачански Балкан 

 

Обявен със Заповед №РД - 02-14-393/1988г на КОПС като народен парк (съгласно 

категориите по ЗЗТ е природен парк), обхващащ три области - Монтана, Враца и София. Общата 

му площ е 30 129,9 ха, като за обл. Монтана възлиза на 4097,7 ха, обхващащ землищата на селата 

Горна и Долна Бяла речка и Долно и Горно Озирово. Управлява се от Паркова дирекция със 

седалище гр. Враца по паркоустройствен проект. 

 

Защитени зони по Натура 2000 на територията на Община Вършец 

 

инж. Анатоли Димитров /П/ 
Председател Общински съвет- Вършец  


