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Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото задание за обхват и съдържание за доклада за екологична оценка (EO) на
„Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец” e изготвено на основание чл. 19а
от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата за ЕО) и в съответствие с изискванията на Изх.№2143/20.07.2018г.
на РИОСВ-Монтана (Приложение №3).
Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП и се
изготвя като част от Проекта за Общ устройствен план като по този начин се цели
интегриране на предвижданията по отношение на околната среда, включително и здравни
аспекти в процеса и етапите на подготовка и одобряване на ОУП. Съгласно изискванията
на чл.86 от Закона за опазване на околната среда, Доклада за екологичната оценка (ДЕО)
се оформя като единен документ, който включва информация, съответстваща на степента
на подробност на плана и използваните методи за оценка.
Основна цел на екологичната оценка е да анализира потенциалните въздействия
предвижданията на проекта за ОУП и да посочи при необходимост мерки
предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите
околната среда и човешкото здраве. По този начин се редуцират рисковете
реализацията на плана (екологичен, здравен, социален и икономически), подпомагат
проектантите при изготвянето на окончателния проект и допринася за постигане
екологичните съображения в процеса на устройствено планиране на територията.
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Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО е изготвена Схема за
провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица,
които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана, която е предоставена за
съгласуване на компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Монтана.
Настоящото задание за обхват и съдържание на екологичната оценка, е представено за
становище на РИОСВ-Монтана, РЗИ-Монтана, Басейнова дирекция Дунавски район –
Плевен и засегната общественост чрез Община Вършец. След получаване на становищата
от горецитираните ведомства, същите ще бъдат отразени и приложени към доклада за ЕО.
Целта на настоящото задание е да определи обхвата и структурата на доклада за ЕО на
план: „Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец”.
В Приложение №1 е представено предложение за обхват и съдържание на екологична
оценка, чиято структура е подчинена на следните основни цели:
 Да се оцени въздействието от реализацията на плана върху околната среда и неговата
допустимост, като се отчете състоянието на компонентите и факторите на околната
среда, обхвата и кумулативния характер на предполагаемите въздейстия.
 Проследяване на връзките и степента на интеграция на екологичните цели на ОУП с
други планове и програми на национално, регионално и местно ниво, имащи
отношение към опазването на здравето на населението, на околната среда и
биоразнообразието, и по този начин насърчаване на устойчивото развитие;
 Да се разгледа евентуалното развитие на околната среда без прилагането на плана;
 Да се посочат при необходимост мерки за предотвратяване, намаляване и възможно
най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на
ОУП върху околната среда;
 Да се предложат мерки за наблюдение и контрол на въздействията върху околната
среда при прилагане на плана.
2

Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

С Изх. №2143/20.07.2018г. РИОСВ-Монтана поставя следните изисквания към обхвата на
екологичната оценка:
- Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП,
като същата следва да бъде изготвена като част от ОУП, от колектив от
експерти с ръководител, отговарящи и съобразяващи изискванията на чл.83 от
ЗООС и чл.16 от Наредбата за ЕО;
- Екологичната оценка трябва да съдържа най-малко информацията по чл.86, ал.3
от ЗООС в съответствие със степента на детайлност на проекта на ОУП на
община Вършец;
- Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната среда без
прилагането на плана (т.нар. „нулева алтернатива“);
- Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве, в т.ч. вторични кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни
последици от осъществяването на предвижданията на плана;
- В отеделен раздел към екологичната оценка да бъдат разгледами здравнохигиенните аспекти на околната среда;
- Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно
най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването
на ОУП върху околната среда. Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по
отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат
представени като:
- мерки за отразяване в окочнателния варияант на ОУП;
- мерки за изпълнение при прилагане на ОУП.
- Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол на въздействията
върху околната среда при прилагането на ОУП. Мерките следва да са съотносими
с подробността на предижданията на плана, като за всяка мярка се посочат
измерими индикатори за наблюдението и контрола на въздействията върху
околната среда. За всеки индикатор следва да се посочат периодичност на
измерване, мерна единица, орган отговорен за наблюдението и контрола;
- Да се ползват указания и методики за стратегическа екологична оценка,
публикувани на интернет страницата на Европейската комисия и на интернет
страницата на МОСВ.
По отношение изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): В
границите на Община Вършец изцяло, или частично попадат елементи на Националната
екологична мрежа – защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ) и защитени зоно по смисъла на чл.31 от ЗБР.
ОУП на Община Вършец попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наребдата за условията
и реда за извършване на оценка съвемстимостта на планове, програми и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наребдата за ОС) и
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване
на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 от ЗБР.
Определянето на допустимостта на ОУП, както и преценката за вероятната степен на
отрицателно въздействие на ОУП върху защитените зони ще се извърши след внасяне на
уведомление по чл.10 от наредбата за ОС и при възможност проект на ОУП Вършец.
РИОСВ-Монтана ще се произнесе за необходимостта от изготвяне на доклад за оценка
за съвместимост (ОС) на етап представяне на задание за обхват на ЕО.
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Във връзка с Изх. №2143/20.07.2018г. на РИОСВ-Монтана, едновременно с внасяне на
заданието, в инспекцията са внесени Схема за провеждане на консултации с
обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от
реализирането на плана, както и Уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС.
Настоящото задание гарантира от една страна спазването на основните законови
изисквания в тази сфера на българското законодателство, а от друга страна – определя
детайлите на предстоящата екологична оценката на разглеждания подробен устройствен
план.
В Приложение № 2 е представен списък на нормативната уредба, на която следва да бъде
подчинено изготвянето на екологичната оценка.
Към момента проектанстският екип изготвящ ОУП на Община Вършец е на етап събиране
на изходна информация и определяне на съществуващото състояние. В тази връзка към
заданието за обхват и съдържание на ЕО не може да бъде приложен проект на ОУП на
Община Вършец.
І. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други
съотносими планове
1. Анотация на плана
Нормативното основание за изготвяне на Общ устройствен план на Община Вършец се
съдържа в чл.124 (1) от ЗУТ и §123 (1) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, в изпълнение на които с
Решение №684 по Протокол №51/31.01.2019г. Общинския съвет гр.Вършец приема и
одобрява планово задание за изработване на проект за ОУП на Община Вършец,
представено в Приложение №3.
Възложител на Общия устройствен план на Община Вършец е Община Вършец и ще бъде
одобряван от ОбЕСУТ към Община Вършец.
Необходимостта от изготвяне на ОУП на Община Вършец е продиктувана от няколко
обстоятелства:
 С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията се поставят нови съществени изисквания към устройтвото на
отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните
намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ
устройствен план на общината.
 Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на общината е условие и
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове.
 Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за
инвестиционно проектиране и строителство в Община Вършец.
 Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното планиране
на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на
устойчиво развитие в перспектива.
С изработването и приемането на Общ устройствен план на Община Вършец (ОУП) ще се
създадат добри предпоставки за балансирано развитие на общинската територия. ОУП ще
се превърне в планова основа за поетапното изработване и на подробни устройствени
планове (ПУП) на населените места в общината.
За тази цел е необходимо:
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-

-

-

изготвяне и одобряване на кадастрална карта за цялата територия на община
Вършец; За град Вършец има изработена кадастрална карта;
определяне (с ОУП) на основните параметри, насоки и тенденции за развитие на
Община Вършец, които следва да се отчитат и доразвиват при изработването на
отделните ПУП;
разработване на програма за етапно изготвяне на ПУП за населените места,
съобразно наличния инвестиционен интерес към тях;
дефиниране на зоните, извън границите на населените места, върху които се оказва
инвестиционен натиск и за които разработването на ПУП следва да бъде
приоритет;
синхронизиране на предвижданията, заложени в ОУП, с други планови и
програмни документи като: Концепцията за пространствено развитие на Община
Вършец, Общинския план за развитие на Община Вършец и др.

1.1 . Местоположение и обща площ, характеристика на територията
Община Вършец се намира в Северозападния район и е част от Област Монтана.
Общината е на 90 km северозападно от столицата София и на 30 km от областния град
Монтана. На изток общината граничи с общините Враца и Криводол, на северозапад - с
община Берковица, на юг - с община Своге (Софийска област).

Фиг. І-01. Териториално деление на Област Монтана
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В административно отношение общината се състои от девет населени места – 1 град и
осем села. Административният център е град Вършец, обединяващ около себе си осем
населени места – с. Горна бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно
Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с Черкаски. Територията на община
Вършец обхваща площ от 240.112 km2, която представлява 6.6% от територията на област
Монтана и 2.18% от тази на страната.
Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 107.989 km2, горски
фонд 121.636 km2, фонд населени места – 8.347 km2, фонд водни течения и площи – 1.335
km2, територии за транспорт – 0.779 km2.
Община Вършец е шестата по брой население в областта след общините Монтана, Лом,
Берковица, Вълчедръм и Бойчиновци. Голям брой от селата са „7“-ма и “8“-ма категория,
съгласно Методиката за категоризиране на административно-териториалните и
териториалните единици. Едно населено място е с категория „6”. Административният
център на общината е с най-висока категория – „3“, спрямо четирите критерия, които се
взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и селищноадминистративни и културни функции.
Най-големите села след общинския център са Долно Озирово /417/, Спанчевци /365/ и
Горно Озирово /314/. От общо 10 населени места, има 6 функциониращи кметства в:
гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Горно Озирово и с.Долно Озирово. В
останалите села има кметски наместничества.
Таблица №I-01: Населени места в община Вършец, площ и категория
ЕКАТТЕ
Населено място
Площ
Население към Категория
/дка/
01.02.2011 г.
MON12 Община Вършец
9 728
8 203
4
12 961
гр. Вършец
5 994
6 270
3
37 318
ман. Клисурски манастир
20
16
8
16 119
с. Горна Бела Речка
238
69
8
16 866
с. Горно Озирово
471
314
7
22 019
с. Долна Бела Речка
275
102
8
22 747
с. Долно Озирово
440
417
6
23 073
с. Драганица
537
273
7
68 179
с. Спанчевци
542
365
7
69 537
с. Стояново
254
84
8
80 683
с. Черкаски
957
293
7
Източник: НСИ
С най-голяма площ като абсолютна стойност в Община Вършец е селищната територия на
гр. Вършец и селата Черкаски и Спанчевци.
Може да се направи заключението, че община Вършец е равномерно разпределена
селищна структура с изявен център от трето ниво – културен, административен, социален
и икономически. Връзката между общинския център и населените места следва да се
доразвие с цел подобряване стандарта на живот и по-лесен и бърз достъп до услуги.
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Фиг. І-02. Географска карта на Община Вършец

Предвижданията на ОУП на Община Вършец за пространствено развитие са насочени
основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на
инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното
развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните
проекти.
Основните фактори, въз основа на които се изгражда модела за пространствено развитие и
устройство на територията са следните:
 Разположението на общината и обвързването ѝ с полицентричния модел на
урбанистично развитие в страната, както и връзките ѝ със съседните общини;
 Предлагане на решения, с които по най-добрия начин да бъде използван наличния
потенциал на общината - стратегическо географско местоположение, благоприятни
природни условия и ресурси, богато културно материално и духовно наследство и
други, за постигане на дълготраен ефект;
 Наличието на защитени територии и зони по Натура 2000, които са както
стимулатор за развитието, така и ограничител за някои видове дейности, които
биха нарушили околната среда и биха застрашили биологичното разнообразие в
общината;
 Необходимостта от доизграждане на мрежите и съоръженията на комуникационнотранспортната и инженерно-техническата инфраструктура, което ще подобри
достъпността, мобилността и инвестиционната атрактивност на общината;
 Съхраняване на недвижимите културни ценности с цел привличане на
туристопоток и осигуряване на нови работни места в обслужващата сфера.
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В ОУП ще залегнат мерки за стимулиране развитието на собствените ресурси чрез
изградените или в процес на усвояване територии за производство, за техническа
инфраструктура, за социална инфраструктура, за рекреация, отдих и туризъм и други от
международен, национален и регионален аспект.
Новата визия отразява потенциала за развитие на общината като балнеологичен курорт и
включва „формулата” за балансирано, устойчиво и динамично развитие, водещо до
стабилен икономически ръст, висок стандарт на живот и съхранена и оптимизирана
околна среда в краткосрочен и средносрочен план.
„Община Вършец - Национална марка за природен и балнеоложки туризъм,
привлекателно и спокойно място за живот с устойчиво икономическо развитие и
грижа за околната среда.“
Режимите на застрояване и устройствени зони на всички изработени и влезли в сила ПУП
на части от територията на Община Вършец и инвестиционни предложения, ще бъдат
съобразени и включени при разработването на ОУП на общината.
1.2 . Техническа инфраструктура
Водоснабдяване и канализация:
Водоснабдителната и канализационна системи в Община Вършец се стопанисват и
експлоатират от “ВиК” ООД Монтана – клон Вършец. 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. През 2012 г. 98,8%
от населението е свързано с водопроводна мрежа, което е над средните за Област Монтана
– 98,1% и за страната – 99,3% стойности.
Основният водоизточник за общината е яз. “Среченска бара” и местни водоизточници.
Две населени места и гр.Вършец се водоснабдяват от местни водоизточници, като
общинският център при необходимост се захранва и от яз. “Среченска бара“.
Географското разположение на водоизточниците и населените места дава възможност за
гравитачно транспортиране на водата. “ВиК” 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.
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
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на високите пролетни води с обем 1 000 000 m3, 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.
Важен неблагоприятен факт е, че 85% от външната (68.620 km) и вътрешната (85.940 km)
водопроводната мрежа в общината е изградена от съдържащите азбест – етернитови
тръби.
Канализационна система в общината е изградена в общинския център гр.Вършец - около
23.500 км, което е около 90% от уличната мрежа, основно от бетонови тръби и частично в
с. Спанчевци (600 м) и с. Горно Озирово (1200 м). Канализационната система е от смесен
тип с бетонови тръби и отвежда битовите води гравитачно. Канализацията на гр. Вършец е
заустена в изградена и функционираща ПСОВ-Вършец.
Проблем за жителите на Община Вършец е липсата на канализационна мрежа в селата и
липсата на изградени междуселищни външни колектори и пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води.
Електроснабдяване:
Енергопреносната мрежа и съоръжения на територията на общината са в добро
техническо състояние, има резерв и като цяло задоволява нуждите на населението и
промишлеността. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро и се
стопанисва от “Електроразпределение Плевен – клон Монтана” ЕАД. Бившето държавно
предприятие е приватизирано и е собственост на чешкото дружество ЧЕЗ.
В общината няма неелектрифицирани населени места. Електроенергийната система е
добре изградена и оразмерена за натоварване, по-голямо от сегашното. Мрежата със
средно напрежение се нуждае от доизграждане и реконструкция. Наличните трафопостове
осигуряват средно 200 V напрежение.
Община Вършец е една от малкото в област Монтана общини, където не са изградени
ВЕИ (включени в електроенергийната система).
Една соларна инсталация за битово гореща вода с 4 колектора с обща мощност 6 kW е
изградена в рамките на „Демонстрационен проект за развитие на екотуризъм в община
Вършец”, разработен по Програмата за малки проекти - добри практики /ГЕФ/. Соларната
система осигурява между 60% и 80% пестене на традиционна енергия през зимата и до
100% през лятото. В рамките на същия проект е изградена и система за улавяне на
дъждовна вода, и използването й в бита. Инсталацията за улавяне на дъждовна вода е
направена с цел да пести питейна вода за градински и санитарни нужди. Проектът
обхваща 20 домакинства и минимум 50 местни жители.
Газопреносна мрежа:
На територията на община Вършец няма изградена газоразпределителна мрежа.
Газоснабден е само областният град Монтана, до който достигат газопроводи на
“Овергаз” АД и “Булгаргаз” ЕАД. В съответствие с бъдещото развитие на туризма в
общината и предвиждания за индустриална зона, следва да се осигури газоснабдяване за
нуждите на инвеститорите.

9

Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Транспортни връзки:
Територията на Община Вършец се обслужва изключително от автомобилен транспорт.
Републиканската пътната мрежа в общината включва пътища с обща дължина 126.5 km,
като 34 km от тях са без настилка.
Стратегически важен за общината е третокласният път Вършец – Берковица – Монтана –
Враца (път III -162, -812), осигуряващ връзката на Община Вършец с областния център
Монтана, с международен път Е 79 (Общ Европейски Транспортен Коридор ОЕТК №4 –
Дрезден / Нюрнберг – Прага – Виена / Братислава – Гьор – Будапеща – Арад – Констанца/
Крайова – София – Солун), посредством който се реализират транспортните потоци с
Румъния, Сърбия, Македония и Гърция и с второкласен път ІІ-81 Лом – Монтана –
Берковица – София (пряка връзка между Северна България и столицата през прохода
„Петрохан”).
Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от третокласен и
четвъртокласни пътища – а именно:
 Третокласен път ІІІ-162, -812 – Вършец – Берковица – Монтана - Враца - връзка със
съседната Община Берковица на запад и с Община Враца на североизток;
 Четвъртокласната (общинска) пътна мрежа - свързва общинския център Вършец
със с.Спанчевци, с.Долна Бела Речка, с.Горна Бела Речка, с.Стояново, с.Долно
Озирово, с.Горно Озирово, с.Черкаски и с.Драганица.
Общинските пътища /четвърти клас/ играят изключително важна роля в обществените и
частни транспортни връзки на местно ниво. Те свързват населените места в рамките на
общината с общинския център.
На територията на община Вършец общинските пътища са с обща дължина 90.500 km, от
които 56.5 km с настилка и 34 km без настилка.
В списъка на АПИ пътищата фигурират като:
o Път MON 1090 /с. Долна Бела Речка- с. Стояново/ - с. Долно Оризово – с. Горно
Оризово - граница с община Враца – 7.000 km; е рехабилитиран през 2015г. с
изключение на участъка в регулационните граници на с Долно Озирово и с. Горно
Озирово;
o Път MON 1091 /с. Стояново-граница община Враца/ - с. Черкаски - граница с
община Берковица – 11,000 km; е рехабилитиран през 2015г. с изключение на
участъка в регулационните граници на с. Черкаски;
o Път MON 1092 /гр. Вършец – кв. Заножене – с. Спанчевци – 6,000 km; не е
изграден в участъка между кв. Заножене и с. Спанчевци;
o Път MON3095 /III-812, Берковица-Вършец/ - /MON 1091/ - 2,5 km.;
o Път MON3096 / MON1092, Вършец-Заножене/-х. „Бялата вода“- м. „Орлощица“ –
9,1 km;
o Път MON3097 / MON1092/ - Заножене-м. Водопада – 1,8 km;
o Път MON3098 / MON1092/ - Заножене- м. „Зелени дел“ – м. Водохващане – 18,5
km.
За подобряване на транспортното обслужване на населението в общината е необходимо
проектирането и изграждането на:
 Обходен път на гр. Вършец /за отклоняване на автомобилния трафик от
централната част на града/ - 1,800 km;
 Път MON 1092 в участъка между кв. Заножене и с. Спанчевци;
 Всички останали пътища се нуждаят от ремонт.
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Дължината на вътрешната улична мрежа на община Вършец е около 43 km, от които с
трайна настилка - 60% и 40% са без трайна настилка.
Община Вършец не се обслужва пряко от ж.п. транспорт. Най-близката железопътна
линия (София-Мездра) преминава през съседната Oбщина Своге, а гарата в областния
център Монтана се намира на 30 km от гр. Вършец.
2. Цели на плана
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи адекватен и
съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да формулира
подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
Цели на Проекта за ОУПО са:
 Да подсигури урбанистична основа за постигане на икономически растеж и висока
конкурентоспособност с хоризонт 2035 г. в отговор на Общинския план за развитие
на община Вършец;
 Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси.
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.
 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 икономическа привлекателност, то за реализацията на тези
мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори,
включително и частни.
 Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската администрация
при управлението на урбанистичните процеси в територията. Общият устройствен
план следва да бъде оперативен инструмент в ръцете на общинската
администрация за ефективно управление на градската територия. За тази цел той
следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и същевременно гъвкав и да е с
възможности за бързо привеждане в съответствие с изменящите се нови условия и
изискванията както на местно ниво, така и на регионално и национално ниво.
 Да определи точно границите и режимите на урбанизираните и извънселищни
територии при съобразяване с плана за земеразделянето и проучванията за
увредените територии – земя – негодни за селскостопанска дейност.
Основните задачи на ОУП на Община Вършец са следните:
Към територията като цяло:
 На основата на провежданата гъвкава устройствена политика за преструктуриране
на икономиката, да се използват максимално ресурсите и потенциалите на
общината;
 На основата на пространствени и технически параметри и при отчитане баланса
между частните и обществените интереси да определи функционалната структура и
строителните граници по структурни единици;
 Да създаде условия за интеграция на население от различни етнически, социални и
религиозни принадлежности;
 Да създаде условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на
природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
 В съответствие с новите социално-икономически условия да се изведат
предложения за устойчиво развитие и урбанистични политики, насочени към
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поетапна реализация на плана и превръщането му в оперативен инструмент за
общинската администрация;
Да предложи решение за усвояване на изоставените и пустеещи земи и действия по
залесяване на ерозирали и непригодни за обработване и земеделско производство
земи;
Да гарантира запазването на границите и елементите на защитените територии и
обекти от местно, национално и световно значение;
Да гарантира запазването на обектите на недвижимото културно наследство от
местно, национално и световно значение и определи границите им;
Да определи функционалната структура и строителните граници по структурни
единици на основата на пространствени и технически параметри и при отчитане
баланса между частните и обществените интереси;
Да създаде условия за развитие на туризма като доходоносна икономическа
дейност и като полезна за здравето и познанието общочовешка необходимост и
потребност чрез обединяване на съществуващите природни, исторически и
културни ценности в един цялостен, комплексен туристически продукт;
Да
гарантира
възстановяването
и
запазването
на
терените
за
зеленчукопроизводство, технически култури, овощни и лозови насаждения и да се
даде възможност за изграждане на производство, организиране на тържища, което
да съкрати броя на междинните звена и поевтини продукцията;
Да създаде условия за прилагане на конкретни мерки за ограничаване на
негативните последици от трайното намаляване на броя и гъстотата на населението
в общината чрез подобряване на средата за живот и възможностите за развитие на
отделната личност;
Да създаде среда за прилагане на допълнителни стимули за развитие на селското
стопанство в общината и предпоставки за връзка между селското-стопанство и
промишлеността и търговията с цел запазване на високия дял на населението,
живеещо в селата;
Да създаде устройствена основа за допълнително залесяване на неземеделските
земи с иглолистни и широколистни видове, с оглед възстановяване и опазване на
цялостната екосистема в общината, както и с оглед подобряване на условията за
устойчиво икономическо и екологично стопанисване на земите.

Към урбанизираните територии:
 Да актуализира територията на населените места, като отрази промените в
регулационните граници и възможностите за бъдещо развитие;
 Да предложи мероприятия за осигуряване на достъпност на средата за хора в
неравностойно положение;
 Да предложи терени за развитие на селища за любителски риболов и краткотрайни
излети извън охранителните зони на микроязовирите и поречията на реките;
 Да предложи функционално преотреждане на неизползваните сгради на читалища
и училища за организиране и демонстрации на традиционни обичаи (Лазаруване,
Гергьовден, Коледуване) или за други дейности;
 Да предложи терени за постоянни изложби на местни носии и тематични чествания
на традиционни празници (Трифон Зарезан, Тодоровден-надбягвания/кушии с
коне, Гергьовден и др.) като ефективен инструмент за създаването на имидж на
общината като място, богато на събития и прояви;
 Да потърси възможност и отреди терени за изграждане на обекти за развитие на
селския туризъм от сферата на малкия и среден бизнес;
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Да намери и реши проблема с локализацията на основните елементи на
общественото обслужване и техническата инфраструктура, както и с изследване
възможностите за пространственото им обединение в общи обекти.

Към извънурбанизираните територии:
 Да предложи пакет от мерки за защита на спокойствието и чистотата - основни
достойнства на извънградския ландшафт, като не допусне прекалена урбанизация,
контрастиращи архитектурни стилове и замърсяване;
 Да създаде зони за платено къмпингуване;
 Да предложи възможности за разработване на пешеходни маршрути, които да
обвържат в единен туристически пакет обектите на културното, историческото и
природно наследство;
 Да отреди терени за развитие на бази за летни училища и тематичен отдих на
децата;
 Да предложи терени за изграждане и развитие на фамилни и семейни ферми;
 Да предложи решения за благоустрояване, озеленяване, създаване на места за
активен и пасивен отдих като част от зелената система на общината;
Към комуникационно-транспортната и инженерна инфраструктура:
 Да намери оптимални решения на транспортно-комуникационната мрежа,
включително пешеходните връзки и велоалеи;
 Да се намерят възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по
обходни пътища; Да се отчете съществуващото трасе от републиканската пътна
мрежа път Вършец - Заножене – Спанчевци, но неизградено в участъка Заножене –
Спанчевци, както и да се отчете обходния път от северозапад на град Вършец;
 Да доразвие линейните и обектови елементи на инженерната инфраструктура на
територията на общината;
 Да подобри характеристиките на транспортно-комуникационните възли и трасета
чрез изграждане на кръгови кръстовища на възлови пътни артерии и интегриране
на отделните части на града и общината.
3. Връзка на плана с други планове и програми
Интегрирането на екологичните принципи в националната политика е важно условие за
опазването на околната среда. Екологичната съгласуваност на целите и приоритетите,
заложени в проекта на ОУП на Община Вършец, е оценена на база обвързаността на плана
с други планове и програми на национално, регионално, областно и общинско равнище.
Плановете и програмите на национално ниво, имащи отношение към ОУП на Община
Вършец са:
 Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 2012-2022 г.;
 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009 – 2018 г.;
 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 Национална жилищна стратегия на Р. България;
 Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с
опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 20142020г.);
 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037 г.;
 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република
България 2014-2023 г.;
 Национална програма за развитие на „България 2020”;
 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
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Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода
2010-2020г.

Плановете и програмите на регионално ниво са:
 Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020г.;
 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново
управление 2016 – 2021 г.;
 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново
управление 2016 – 2021 г.
Плановете и програмите на областно ниво са:
 Областна стратегия за развитие на Област Монтана за периода 2014-2020 г.
Планове и програми на местно ниво, които са взети предвид при разработването на ЕО:
 Общински план за развитие на Община Вършец за периода 2014 – 2020 г.;
 Програма за управление на отпадъците на Община Вършец 2014 – 2020 г.;
 Програма за опазване на околната среда на Община Вършец с период на действие
2011 – 2015 г.;
 Програма за развитие на туризма на територията на Община Вършец;
 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Вършец за периода 2020-2023г.;
 Програма за енергийна ефективност на Община Вършец за периода 2020-2023г.
ІІ. Аспекти на текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите,
които замърсяват околната среда и тяхното евентуално развитие без прилагане на
плана
1. Компоненти на околната среда
1.1. Атмосферен въздух
1.1.1. Характеристика на климатичните и метеорологичните
фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух
Климатичната характеристика на даден район е един от най-важните фактори за
разпространението на замърсителите както в атмосферния въздух, така и в останалите
компоненти на околната среда. Територията на Община Вършец попада в умереноконтиненталната климатична област.
Община Вършец е разположена в северните склонове на Западна Стара планина, части от
Врачанската планина с типичен карстов релеф и планина Козница. Отделните части на
общината са с равнинен, планински и високо-планински релеф. Преобладава
полупланинският релеф. Теренът е със среден наклон 9,6%. Надморската височина в
населените места е от 350 до 500 m, а в планинската част достига 1 785 m (връх Тодорини
кукли).
На изток общината достига Страшерския дял на Врачанска планина, заключен между
реките Лева, Черна и Ботуня. Откъм Вършец обликът му се определя от скални отвеси на
върховете Котля и Страшеро (1215 m). Това е типично карстов район – хълмисто плато
със средна надморска височина 1000 m и стръмни склонове към долините на оградните
реки (ср. н. в. 400 m). В Страшерския дял са проучени 79 пещери и пропасти, като по–
известни са: Соколска пещера, Пещера Кръста, Местност Барките, Пещерен комплекс
Кална Мътница, Палеонтоложкото находище и Местност Испийски кладенец.
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Южната граница на общината включва рида Козница, като част от главното
старопланинско било между Петроханския проход и ниската Дружевска седловина. На
много места денудационните сили са разрушили и отнесли характерните за района
варовици – разкрили са гранитната ядка по северните склонове и са извадили на показ
червените мезозойски пясъчници и конгломерати по билото. От запад на изток се редят
върховете Мала Козница, Козница, Червени камик, първенецът Тодорини кукли, Мали и
стари Лом, Калугерска кукла, Малка кукла, Голям и малък Щавеляк.
Климатични елементи
Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на
замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо
разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две
основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които
са пречка за самоочистване на атмосферата.
Средната годишна температура на въздуха е 10,5°С , като най – топло е през месец юли (+
21,2 °С), а най студен месец е януари – (- 2,1 °С). 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.
За района са характерни големи температурни амплитуди. На юг в планинските части
температурните амплитуди намаляват. Валежите са от дъжд и сняг, като годишната им
сума е 953 mm/m2 с максимуми през месеците май и юни, а минумите през януари и
февруари. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно, като най-много са
валежите през лятото. Средният брой на дните без валежи е малък, което в
агроклиматично отношение отнася разглеждания район към средно засушливите зони.
Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.
С увеличаване на надморската височина по склоновете на Козница температурите
намаляват, а валежите се увеличават (на Тодорини кукли средно годишната температура е
– 5°С, а средната сума на валежите за година достига до 1 100 mm.) По билото на Козница
от връх Калугерова капа до връх Тодорини кукли снежната покривка се задържа до 6
месеца. Въздухът е умерено – влажен, чист от химични агенти.
Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните
вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. Концентрацията на замърсителите от
постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако
той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива
посока.
В следващите таблици II-01 и II-02 е представена честота и скорост на вятъра в Община
Вършец, съгласно Климатичен справочник за НР България, Том 4, Вятър, ГУХМ, ИХМ,
под ред. М. Кючукова, Издателство Наука и изкуство, София, 1983).
Таблица II-01. Честота на вятъра по посоки (%) и случаите “тихо”, станция Вършец
посока
N
NE
E
SE
S

І
13,5
23,9
12,0
9,9
17,8

ІІ
13,2
23,2
12,4
8,7
20,9

ІІІ
16,3
21,1
10,5
9,5
17,1

ІV
13,6
19,6
12,9
9,4
16,9

V
12,8
21,7
13,2
11,1
18,9

VІ
12,8
19,4
12,7
14,0
20,3

VІІ
13,1
22,4
13,4
12,8
18,4

VІІІ
10,6
18,6
10,9
14,3
25,2

ІХ
12,6
19,8
11,9
11,7
24,1

Х
10,4
18,6
15,7
12,2
22,6

ХІ
15,7
22,5
14,1
9,8
17,1

ХІІ
14,0
24,4
12,9
10,2
19,8

Год.
13,2
21,3
12,7
11,1
19,9
15
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посока
І
12,4
SW
4,8
W
5,8
NW
ТИХО 37,0

ІІ
11,0
4,9
5,8
33,5

ІІІ
10,2
6,3
9,0
31,9

ІV
10,9
7,6
9,2
31,9

V
8,4
6,3
7,6
32,7

VІ
6,9
4,2
9,6
34,2

VІІ
7,3
4,3
8,4
34,4

VІІІ
7,5
5,3
7,5
31,3

ІХ
7,5
4,3
8,3
32,9

Х
8,2
5,0
7,3
31,2

ХІ
9,2
5,2
6,4
34,5

ХІІ
9,1
3,6
6,0
36,7

Год.
9,1
5,2
7,6
33,5

Таблица II-02. Средна скорост на вятъра по посока (m/s), станция Вършец
посока
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

І
1,3
1,2
1,2
1,6
2,3
2,3
2,3
1,8

ІІ
1,6
1,3
1,4
2,3
2,8
3,7
3,1
2,4

ІІІ
1,6
1,4
1,3
1,9
2,9
2,8
2,2
2,2

ІV
1,7
1,5
1,5
2,0
2,5
2,8
2,2
2,2

V
1,6
1,4
1,3
1,7
1,8
2,0
1,9
1,8

VІ
1,5
1,4
1,3
1,5
1,5
1,9
2,2
2,0

VІІ
1,8
1,4
1,4
1,3
1,4
1,7
2,3
2,2

VІІІ
1,9
1,5
1,3
1,3
1,3
1,5
2,1
2,1

ІХ
1,7
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
2,1
1,9

Х
1,3
1,3
1,4
1,5
2,2
2,2
2,0
2,3

ХІ
1,5
1,3
1,5
2,5
2,6
2,7
2,5
2,1

ХІІ
1,4
1,2
1,4
1,7
3,4
3,0
2,3
1,7

1.1.2. Качество на атмосферния въздух в района
Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух са определени в
съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството
на атмосферния въздух (Наредба № 7, обн. ДВ, бр. 45/1999 г.) към Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 45/1996 г.).
Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с РИОСВ – Монтана е изготвила
списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията й. Те са както следва:
 По чл. 30, ал. 1, т. 1 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители
превишават установените норми и/или нормите плюс определени допустими
отклонения от тях (включително и райони, в които е налице превишаване на
установените норми за съответните замърсители, в случаите когато за последните
не са определени допустими отклонения). Тук попадат:
І район – Монтана, обхващащ община Монтана;
ІІ район – Видин, обхващащ община Видин;
 По чл. 30, ал. 1, т. 3 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители са
между съответните горни и долни оценъчни прагове. Тук попадат:
ІІІ район – Лом, обхващащ община Лом
ІV район – Берковица, обхващащ общините Берковица, Вършец, Чипровци, Георги
Дамяново и Чупрене;
V район – Брегово, обхващащ общините Брегово и Ново село;
 По чл. 30, ал. 1, т. 4 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители не
превишават долните оценъчни прагове. Тук попадат:
VІ район – Бойчиновци, обхващащ общините Бойчиновци, Брусарци, Медковец,
Вълчедръм и Якимово;
VІІ район – Кула, обхващащ общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница;
VІІІ район – Белоградчик, обхващащ общините Белоградчик, Димово и Ружинци.
Съгласно утвърдения списък, общината не спада към зони/териториални единици в
рамките на Северен Дунавски Район за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ), в които
са превишени нормите на КАВ или горните оценъчни прагове, и поради тази причина,
Община Вършец не изготвя индивидуална програма за намаляване нивата на
замърсителите на атмосферния въздух.
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Община Вършец не разполага със стационарен пункт за контрол качеството на
атмосферния въздух. В тази връзка и с цел периодично оценяване на качеството на
атмосферния въздух в района, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите
годишен график се извършват индикативни измервания в района на гр. Вършец.
Въздействието от предвижданията на ОУП върху атмосферния въздух в района ще бъде
подробно описано и оценено в доклада за ЕО.
1.2. Води
Водните ресурси на общината попадат в териториалния обхват на Басейнова дирекция
Дунавски район – Плевен.
Общината притежава значителни водни ресурси. 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 l/s/km2 на север, до 30 l/s/km2 на юг,
като преобладава подпочвеното подхранване. Дъждовното подхранване е около 35%,
значително е и снежното подхранване от Козница.
Освен главната водна артерия р. Ботуня и притоците й, през териториите на населените
места на общината протичат няколко реки, допълнително увеличаващи пълноводието на
р. Ботуня. Тези водни басейни са:
 Река Раковица и реките Стакьовица и Покьовица протичащи през землището на с.
Спанчевци; и през землище Вършец;
 Река Шугавица, протичаща през селата Драганица и Черкаски,а през с. Драганица
преминава р. Банчов дол;
 Река Бяла речка по долината на която са разположени две села - с. Долна Бяла
речка и с. Горна Бяла речка;
 Река Черна, изцяло подхранвана от карстовите извори на Врачански Балкан,
протичаща на север – североизток от гр. Вършец.
В най-североизточната част на котловината има и карстови извори, захранвани от
Врачанската планина. Козница планина е вододайна зона за местното население и
околните селища.
Реките, събиращи водите си от високопланинските части са предимно със снежнодъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно пълноводие през
април, май и два минимума – зимен и летен. Водите на р. Ботуня и притоците й се
използват за задоволяване на различни нужди: в бита, промишлеността и в селското
стопанство – за напояване. В поречието й са изградени редица хидротехнически
съоръжения.
В района има ограничени ресурси на подземни води. Голяма част от тях са привързани
към скалните комплекси, а някои контактуват с терасните води на р. Ботуня и притоците
й.
От особено значение са минералните извори в гр. Вършец и в местността Чуката при
с.Спанчевци. Водите са алкални, хидрокарбонатно-сулфидни, натриеви с ниска
минерализация.
В с.Спанчевци има изградени 2 микроязовира с цел напояване на земеделските земи.
Ситуирането им благоприятства развитието на рибно стопанство и развитието на
риболовен туризъм.
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На територията на община Вършец липсват естествени езерни басейни.
Минерални води
Едно от най-големите богатства на общината са изобилните минерални извори, ползвани
повече от 2000 години. Минералните води от изворите при гр. Вършец (дебит 15 l/s) и с.
Спанчевци (дебит 5.4 l/s) са със сходен химически състав със следната физикохимическа
характеристика: хипертермална (37-38°С), слабо минерализирана, хидрокарбонатносулфатна натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Минералната вода е
с умерена алкална реакция, акратотермална, бистра, безцветна, със слаб мирис
сероводород и с приятни питейно-вкусови качества. Общата минерализация на водата е
196,6 mg/l. Част от минералната вода се бутилира и продава на пазара поради добрите си
вкусови качества.
Целебните води постепенно налагат общинския център като балнеолечебен и климатичен
курорт с целогодишно използване, където успешно се лекуват сърдечно-съдови
заболявания и функционални заболявания на централната нервна система, ендокринни
заболявания и болести на стомашно-чревния тракт, състояния за възстановяване след
мозъчен инсулт. Прилагат се още физиотерапия (съвременни апарати и методики за
електро и светолечение и съпътстващи терапии) и кинезитерапия (ЛФК, масажи).
Условията за климатично лечение се обуславят от специфичния микро- и макроклимат и
многото зеленина, които способстват целогодишно и денонощно да се произвеждат и
генерират на място неизчерпаеми количества свеж кислород, който е в основата на
оздравителните биологически процеси в човешкия организъм.
За разглеждания район, с Решение №1110/29.12.2016 г. на министерски съвет е приет
План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново
управление за периода 2016-2021г. и националната програма за изпълнението му.
Двата документа се явяват и основен инструмент за управление на водите.
Повърхностните водни тела попадащи на територията на Община Вършец са:
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Таблица II-03. Списък на повърхностни водни тела на територията на общ. Вършец, Извадка от Приложение 1.2.4.4 на ПУРБ
Код на
повърхностно
водно тяло
BG1OG600R007
BG1OG700R1003
BG1IS300R1018
BG1OG700R1103
BG1OG600R1206
BG1OG600R1118
BG1OG600R1006
BG1OG600R1106
BG1OG700R005
BG1OG700L1016
BG1IS135R1326

Име на
повърхностно
водно тяло
ВЪРТЕШНИЦА
OGRWB007
БЪРЗИЯ
OGRWB1003
ИСКРЕЦКА
ISRWB1018
БЪРЗИЯ
OGRWB1103
ЧЕРНА
OGRWB1206
БОТУНЯ
OGRWB1118
БОТУНЯ
OGRWB1006
БОТУНЯ OGRWB
ШУГАВИЦА
OGRWB005
СРЕЧЕНСКА
БАРА
OGLWB1016
ИСКЪР
ISRWB1326

Име на
воден обект

Тип на
водното тяло

Категория
водно тяло

СМВТ/ИВТ/
Естествено водно
тяло

ВЪРТЕШНИ
ЦА

R4

река

Естествено

БЪРЗИЯ

R4

река

Естествено

ИСКРЕЦКА

R2

река

Естествено

БЪРЗИЯ

R4

река

Естествено

ЧЕРНА

R2

река

Естествено

БОТУНЯ

R8

река

Естествено

БОТУНЯ

R2

река

Естествено

БОТУНЯ

R2

река

Естествено

ШУГАВИЦА

R4

река

Естествено

На територията на общ. Вършец попада част от
водното тяло

яз. Среченска
бара

L16

езеро

ИВТ

На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло

ИСКЪР

R4

река

Естествено

На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло, без речни сегменти

СМВТ - Силномодифицирано водно тяло
ИВТ - Изкуствено водно тяло

Забележка
На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло, без речни сегменти
На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло
На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло, без речни сегменти
На територията на общ. Вършец попада малка част от
водното тяло, без речни сегменти
На територията на общ. Вършец попада част от
водното тяло
На територията на общ. Вършец попада част от
водното тяло

Община Вършец попада в обхвата на подземно водно тяло „Карстови води в Западния
Балкан“ с код BG1G0000TJK044.
Характеристиките на водните тела, целите за опазването им и програмите от мерки за
предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия, съгласно
представената информация в Плановете за управление на речните басейни ще бъдат
подробно разгледани в Екологичната оценка.
В доклада за ЕО ще бъде представена подробна информация относно наличието на СОЗ
около водоизточниците в Община Вършец.
За територията има изготвен и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в
Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021г., приет с Решение
№1104/29.12.2016 год. на Министерски съвет. За разлика от другите природни бедствия
наводненията се поддават в значителна степен на прогнозиране както по отношение на
възникването и разпространението им, така и по отношение на възможните последици.
Независимо, че те са естествени явления, появата им в голяма степен се повлиява от
човешката дейност и намесата на човека в природните процеси. В тази връзка в доклада за
екологична оценка ще бъде включена информация за определените райони със значителен
потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление.
1.3. Почви – характеристика и състояние в района
Характерни за района на Община Вършец са светлосиви и тъмносиви горски почви, а по
склоновете и билата на Главната Старопланинска верига – кафяви горски и планинсколивадни почви, заети от пасища и гори. Те са образувани върху формации на палеозоя –
южнобългарски граници - силно напукани, в горните си части изветрени до грус, на места
силно заглинени. Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 sm.
Друг почвен тип е алувиалния. Разположени са върху алувиални отложения при наличие
на високи подпочвени води, които създават благоприятни условия за развитието на
ливадна растителност. Алувиалните почви имат от 10 до 80 sm хумусен хоризонт, лек
механичен състав, по-неблагоприятни физико-химични свойства от канелените горски
почви. Алувиалните и делувиалните почви са със сравнително високо плодородие.
Значителни са и площите заети от ливадно-канелени и песъчливо-глинести почви.
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Фиг. II-01. Почвена карта за района на Община Вършец
Легенда:
Номер
6
7
8
20
41
43
44

Вид почва
Тъмносиви горски
Сиви (лесивирани) горски
Светлосиви горски (псевдоподзолисти)
Алувиални и алувиално-ливадни
Кафяви горски
Кафяви горски с рендзини
Планинско-ливадни

Почвените разновидности и състоянието на почвите в района на плана ще бъдат подробно
описани и оценени в екологичната оценка.
1.4. Геоложки строеж
По картограмата на страната в М 1:100 000, Община Вършец попада в картен лист
Берковица.

21

Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Фиг. II-02. Извадка от геоложка карта на България, М 1:100 000, Картен лист Берковица
Легенда:
Картен лист Берковица
КВАТЕРНЕР
Делувиално-пролувиални
образувания (чакъли и гравий
с глинесто-песъчлива спойка)

Алувиални образувания –
надзаливни тераси (полигенни
валуни, чакъли и гравий с пясъчна
заплънка)

НЕОГЕН
Благовска свита (пясъчници, конгломерати и глини)
ДОЛНА КРЕДА
Мраморенска свита (мергели,
глинести варовици и
алевролити)

Салашка свита (алтернация
на варовици, глинести
варовици и мергели)

Костинска свита (светли
пясъчници) и Озировска свита –
Долнолуковитски член (песъчливи
биокластични варовици)
Свидолска свита (пъстри глинести
алевролити, доломити, варовици,
варовити пясъчници), Могилска
свита (варовици, доломитни
варовици, доломити) и Бабинска
свита (тънкопластови сиви
варовици с прослои от доломитни
варовици)
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КАРБОН
Драганишка свита
(конгломерати, гравелити,
алевролити, пясъчници,
аргилити, въглищни аргилити,
въглища)

Песочнишка свита (пясъчници,
конгломерати, алевролити,
аргилити и въглищни шисти)

Петрохански плутон Среднозърнести грандиорити (III наставка)

КВАТЕРНЕР
Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение и са отложени върху пъстра
подложка от разнообразни по вид и възраст скали.

НЕОГЕН
Изгражда се в района от Благовската свита. Представен е от пясъчници, конгломерати
и глини.
ДОЛНА КРЕДА
Представена е в района от две свити – Мраморенска и Салашка.
Мраморенска свита – изградена е от мергели с редки и тънки прослойки от глинести
варовици и по-рядко от алевролити. Мергелите са лекоалевролитови или варовити. В
горната част на разреза се наблюдават прослойки от органогено-детритусни песъчливи
варовици.

Салашка свита – свитата е зиградена от алтернация между микритови варовици,
съдържащи понякога фин биодетрит глинести варовици и мергели. Възрастта и е
бериас – долен барем.
КАРБОН
Представен е от Драганишка и Песочнишка свити.
Песочнишка свита е изградена от пясъчници, алевролити, аргилити, конгломерати и
въглищни шисти.
Драганишка свита е изградена от конгломерати, гравелити, алевролити, пясъчници,
аргилити, въглищни аргилити и въглища. Конгломератите са чакълни до дербновалунни,
като основните нива са съставени от недобресортирани и полузаоблени късове.
Пясъчниците са по-обилни в горната част на свитата. Те са полимиктови-лититови до
кварцоволититови, среднозърнести, неравномернозърнести. Сред Драганишка свита се
наблюдават незначителни разкрития на въглищни аргилити и лещи от въглища.
Геоложките разновидности и състоянието на земните недра в района на плана ще бъдат
подробно описани и оценени в екологичната оценка.
1.5. Минерално разнообразие
Съгласно Националния концесионен регистър за територията на Община Вършец е
предоставена концесия за добив на подземни богатства – скланооблицовъчни материали –
гранодиорити с Решение №569 на МС от 07.07.2004г. по чл.2, т.6 от Закона за подземните
богатства от находище „Спанчевци“ на „ДАНО-Р“ ЕООД със срок на концесията до
05.10.2029г., като концесията е прекратена.
1.6. Ландшафт
Според схемата на последното ландшафтно регионално делене на страната (Петров П.,
География на България, БАН, 1997г.), създадена на базата на териториалното съчетаване
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на типовете, подтиповете и групите ландафти, както и съобразно височинната поясноост и
местни природни особености, областта попада в ландшафтен район със следните
регионално таксономични класификационни единици:
Б. Старопланинска област
V. Западностаропланинска подобласт
35. Белоградчишко-Веслецки район
36. Чипровски-Берковски район.

Фиг. II-03. Ландшафтно райониране (по Петров, 1997г.)

Върху характера на ландшафта със степента на намеса, участие и въздействие съществена
роля играят както природните компоненти - релеф, хидрографска мрежа, растителност,
така и антропогенния фактор.
В екологичната оценка ще се даде подробно описание на структурата и функционирането
на ландшафтите в проучваната територия, техните възможности за осъществяването на
целите, промените в структурите и функционирането на ландшафтите.
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1.7. Природни обекти
Съгласно писмо на РИОСВ-Монтана с Изх. №2143/20.07.2018г. в териториалния обхват на
Община Вършец попадат изцяло, или частично следните защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на чл.31 от Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР):
Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, земилище гр.Вършец, с площ 0.88 хектара,
обявена със Заповед №РД-834/14.11.2011г., ДВ бр.101/2011г.
Цели на обявяване: Запазване на растителен вид наплъстена трихоколеа (Trichocolea
tomentella) и нейното местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се извеждане на голи сечи в отдели 217/б и 218/а;
6. Забранява се намаляване на склопеността на насажденията под 0.6;
7. Забранява се промяна в хидрологичния режим на десния приток на река Стара река в
границите на защитената територия.
Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица”, земилище гр.Вършец, с площ 0.8
хектара, обявена със Заповед №РД-643/14.08.2012г., ДВ бр.75/2012г.
Цели на обявяване: Опазване на растителен вид глухарчевидна жълтица (Leontodon
saxatilis Lam.) и неговото местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове.
Природен парк (ПП) „Врачански балкан”, разположен в землищата на:
- Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Бели извор, с.
Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек;
- Област: Враца, Община: Криводол, Населено място: гр. Криводол, с. Главаци, с.
Краводер
- Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Елисейна, с. Зверино, с.
Лютиброд, с. Очиндол
- Област: Монтана, Община: Вършец, Населено място: с. Горна Бела речка, с.
Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново
- Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Дружево, с. Миланово, с.
Оплетня
Площ: 30129.9 хектара
Обявен със Заповед №РД-1449/21.12.1989г., ДВ бр.3/1990г., прекатегоризация със
Заповед №РД-934/22.07.2003 г., ДВ бр. 73/2003г., приемане на План за управление с
Решение №750/14.10.2011 г., ДВ бр. 82/2011г.
Режим на дейности:
1. В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни
средства;
2. Забранява се късането на цветя;
3. Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони.
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Защитени зони
На територията на Община Вършец попадат следните защитени зони по смисъла на ЗБР:
- Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
1. BG0000166 „Врачански балкан“;
2. BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“;
3. BG0000593 „Билерниците“
4.
5.
6.

Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
BG0002053 „Врачански балкан“ – обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008г.;
BG0002002 „Западен балкан“ – обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012г.;
BG0002090 „Берковица“ – обявена със Заповед № РД-44/26.01.2016г.

По-долу е представена актуална информация относно пространственото разположение на
защитените зони спрямо границите на Община Вършец, предмета и целите на опазване в
защитените зони и въведените в тях режими и ограничения, с които проекта на ОУП на
Община Вършец ще бъде съобразен.
Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение
№122/02.03.2007г. на Министерски съвет.
Защитената зона обхваща площ от 35981.25 хектара, в границите попада изцяло Природен
парк „Врачаски балкан“ – вторият по големина парк с национално и международно
значение за опазване популациите на български и балкански ендемични видове.
Обхващащ по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали.
Врачанската планина заема междинно място между Предбалкана и Главната
старопланинска верига и се издига южно от град Враца и Врачанското поле.
Целите за опазване на ЗЗ „Врачански Балкан” BG0000166 са:
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване в рамките на защитената зона са следните:
Типове природни местообитания от Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС:
Код
Наименование
3150
3260
6110*
6210*
6240*
6510
6520
7220

Естествени еутрофни езера с растителност от тина Magnopotamion или Hydrocharition
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Субпанонски степни тревни съобщества
Низинни сенокосни ливади
Планински сенокосни ливади
Извори с твърда вода и туфести формации
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Код

Наименование

8120
8210
8310
9110
9130
9150
9170
9180
91СА
91G0
91H0
91M0
91W0
91Z0
9530*

Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини
Хазмофитна растителност по варовикови скални
Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
Дъбово-габърови гори от типа Galio-carpinetum
Смесени гори от съюза Тilio-acerion върху сипеи и стръмни склонове
Рило-родопски и старопланински бялборови гори
Панонски гори с Quercus petraea и carpinus
Панонски гори с Quercus pubescens
Балкано-панонски церово-горунови гори
Мизийски букови гори
Мизийски гори от сребролистна липа
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

*- Приоритетно местообитание от Директива 92/43/ЕИО

Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
Бозайници:
Видра (Lutra lutra), Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър
пор (Vormela peregusna), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis
capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Мaлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Остроух нощник (Myotis blythii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus
mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Трицветен нощник (Myotis
emarginatus), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) и Южен подковонос
(Rhinolophus euryale).
Земноводни и влечуги:
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Северен гребенест тритон (Triturus cristatus)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni).
Риби:
Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Oбикновен щипок (Cobitis taenia), Балканска мряна (Barbus meridionalis).
Безгръбначни:
Euplagia quadripunctaria, Gortyna borelii lunata, Алпийска розалия (Rosalia alpina),
Бисерна мида (Unio crassus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus
funereus), Грапав бегач (Carabus variolosus), Lycaena dispar, Oбикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), Oбикновен сечко (Cerambyx cerdo), Червенокрака
одонтоподизма (Оdontopodisma rubripes), Ризодес (Rhysodes sulcatus), Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium).
Режими и ограничения
До настоящия етап не е обнародвана заповед за обявяването на защитена зона BG0000166
„Врачански Балкан“ с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР.
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Защитена зона BG0002053 “Врачански Балкан“ по Директива 2009/147/ЕО за опазване
на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приета с Решение №
122/02.03.2007г. на Министерски съвет и обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 на
МОСВ.
Защитена зона с код BG0002053 заема площ от 30879.7377 хектара, която се припокрива с
територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ по Директивата за местообитанията,
Фиг. II-04.

Фиг. II-04. Местоположение на ЗЗ “Врачански Балкан“ с код BG0002053 за
опазване на дивите птици и ЗЗ “Врачански Балкан“ с код BG0000166 за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, спрямо територията на
Община Вършец.
Цели на обявяване на защитената зона:
Защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“ се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в предмета на опазване
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитанията на видове птици предмет на опазване в зоната,
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване в ЗЗ BG0002053 са следните видове птици:
 по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Малка бяла чапла
(Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял
щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египедски
лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus
pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сокол скитник (Falco peregrinus),
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Козодой
(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
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Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста
чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба
сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче
(Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка
(Emberiza hortulana)
 по чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък ястреб
(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Червеношипа ветрушка (Керкенез)
(Falco tinnunculus), Сокол орко (Falco subbuteo), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).
Режими и ограничения
Съгласно заповедта за обявяване – Заповед №РД-801/04.11.2008г. на МОСВ в границите
на ЗЗ „Врачански балкан“с код BG0002053 се забранява:
- Премахването на характеристиките на ландшафта (синури, единични или група
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
- Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
- Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
- Изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством
силата на вятъра.
Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ по
Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, приета с Решение №661/16.10.2007г. на Министерски съвет, като с Решение
№ 811/16.11.2010 г. на МС е изменена нейната площ.
Площ на зоната - 30879.7377 хектара. Зоната включва планинските вериги на Стара
планина от Искърският пролом до крайната западна част на планината в България и
граничи със Сърбия. Във високите части преобладават нефрагментирани горски райони
със сначителни по площ вековни букови и иглолистни гори. В предпланините ланшафта е
нископланински с мозайка от дъбови гори, храсталаци и сухи тревни местообитания
използвани, като пасища, ливади и други земеделски земи, повечето изоставени. Зоната е
една от малкото зони в България, където голям брой горски естообитания достигат оценка
B от националното покритие и са в относително добро състояние. Зоната е едно от двете
местав България с доказано постоянно присъствие на рис. Мечката и риса са основни
видове на база на които са определени границите на ЗЗ. Зоната е важно място в Северна
България за опазване на Шипоопашата костенурка (T. hermanni). Никъде другаде в
северна България тизи вид не е запазен на такива площи с толкова плътни и жизнени
популации.
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Фиг. II-05. Местоположение на ЗЗ „Западна стара планина и Предбалкан“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна
Целите за опазване на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ BG0001040 са:
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване в рамките на защитената зона са следните:
Типове природни местообитания от Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС:
Код
Наименование
3140
3150
3260
4060
4070
40А0*
5130
6110*
6210*
6230
6240*
62А0
62D0
6410
6430
6510
6520

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
Естествени еутрофни езера с растителност от тина Magnopotamion или Hydrocharition
Равнинни или планински реки с растителност от R. fluitantis и Callitricho-Batrachion
Aлпийски и бореални ерикоидни съобщества
Храстови съобщества с Pinus mugo
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
Съобщества на Juniperus communis
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Богати на видове картълови съобщества на силикатен терен в планините
Субпанонски степни тревни съобщества
Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества
Оромизийски ацидофилни тревни съобщества
Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс
Низинни сенокосни ливади
Планински сенокосни ливади
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Код

Наименование

7140
7220
8110
8210
8220
8230

Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Извори с твърда вода и туфести формации
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
Хазмофитна растителност по варовикови скални
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
Силикатни скали с пионерна раститеност от съюзите Sedo-scleranthion или Sedo albiveronicion dillenii
Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)
Дъбово-габърови гори от типа Galio-carpinetum
Смесени гори от съюза Тilio-acerion върху сипеи и стръмни склонове
Панонски гори с Quercus petraea и carpinus
Панонски гори с Quercus pubescens
Балкано-панонски церово-горунови гори
Мизийски букови гори
Мизийски гори от сребролистна липа
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-pandion, Al. incanae, salicion albae)
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio - Piceetea)
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

8310
9110
9130
9150
9170
9180
91G0
91H0
91M0
91W0
91Z0
91E0*
9410
9530*

*- Приоритетно местообитание от Директива 92/43/ЕИО

Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
Buxbaumia viridis
Dicranum viride
Hamatocaulis vernicosus
Карпатска тоция (Tozzia carpatica)
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
Червено усойниче (Echium russicum)
Бозайници: Европейски вълк (Canis lupus), Кафявата мечка (Ursus arctos), Eвроазиатски
рис (Lynx lynx), Видра (Lutra lutra), Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), Лалугер
(Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Голям нощник (Myotis myotis),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini),
Мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Остроух нощник (Myotis blythii),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus
blasii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus) и Южен подковонос (Rhinolophus euryale).
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Северен гребенест
тритон (Triturus cristatus), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni).
Риби: Балканска кротушка (Gobio kessleri), Mалка кротушка (Gobio uranoscopus),
Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Главоч (Cottus gobio), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Oбикновен щипок (Cobitis
taenia), Балканска мряна (Barbus meridionalis).
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Безгръбначни: Euplagia quadripunctaria, Gortyna borelii lunata, Nymphalis l-album,
Алпийска розалия (Rosalia alpina), Бисерна мида (Unio crassus), Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Ивичест теодоксус (Тheodoxus transversalis),
Грапав бегач (Carabus variolosus), Cordulegaster heros, Lycaena dispar, Oбикновен
паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Oбикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Червенокрака одонтоподизма (Оdontopodisma rubripes), Осмодерма (Оsmoderma eremita),
Ophiogomphus cecilia, Polyommatus eroides, Ризодес (Rhysodes sulcatus), Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium), Eriogaster catax.
Режими и ограничения
До настоящия етап не е обнародвана заповед за обявяването на защитена зона BG0001040
„Западна Стара планина и Предбалкан“ с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР.
Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ по Директива 2009/147/ЕО за опазване на
дивите птици, приета с Решение № 802/04.12.2007г. на МС и обявена със Заповед № РД119/09.02.2012г., изменена със Заповед № РД-68/28.01.2013г. на МОСВ.
Обща площ на защитената зона - 1468324,711 декара. Границите на защитена зона Западен
Балкан почти съвпадат с орографския обхват на западния дял на главната Старопланинска
верига на северозапад от землищата на селата. Раковица и Подгоре, до Петрохан и Понор
планина на юг, и до долината на река Пробойница и Врачанска планина на югоизток. В
границите му попадат Белоградчишките скали и съседната на тях по-висока част на
Предбалкана - простираща се на югоизток ивица от карстови хълмове (глами). Мястото
обхваща предимно планински и полупланински горски местообитания. С най-голяма
площ са представени широколистните гори – 80 264 ha., като половината от тях са букови
от Fagus sylvaticaи F. moesiaca.

Фиг. II-06. Местоположение на ЗЗ „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици
по Директива 2009/147/ЕО спрямо територията на Община Вършец.

32

Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Цели на обявяване на защитената зона и предмет на опазване:
Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в предмета на опазване
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитанията на видове птици предмет на опазване в зоната,
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване в ЗЗ са следните видове птици:
 по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus
migrans), Египедски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сокол
скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco
cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка
(Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis),
Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius),
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска
бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка
(Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula
parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza
hortulana).
 по чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сокол орко (Falco
subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius),
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago),
Пчелояд (Merops apiaster).
Режим и ограничения
Съгласно заповедта за обявяване – Заповед № РД-119/09.02.2012г., изменена със Заповед
№ РД-68/28.01.2013г. на МОСВ в границите на защитена зона BG0002002 „Западен
Балкан“ се забранява:
- Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
- Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
- Косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към центъра;
- Изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия в горната
граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са
съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни
генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия.;
- Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското
стопанство.
Защитена зона BG0000593 „Билерниците“ по Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД374/15.05.2020г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 50/2020г.).
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Защитената зона обхваща площ 649,065 декара в землищата на с. Ботуня, община
Криводол, област Враца, и с. Стояново, община Вършец, област Монтана. Една от найзначимите пещери за опазване на прилепи в страната.

Фиг. II-07. Местоположение на ЗЗ „Билерниците“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, спрямо територията на Община Вършец
Цели на обявяване на защитената зона и предмет на опазване, съгласно Заповед № РД374/15.05.2020г. на МОСВ
Предмет на опазване в ЗЗ BG0000593 „Билерниците“ са следните:
Типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т.1 от ЗБР:
3260 Равнинни или планински реки с растителност от R. fluitantis и CallitrichoBatrachion;
6240* Субпанонски степни тревни съобщества;
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс;
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални;
8310 Неблагоустроени пещери;
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Местообитания на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
Бозайници: Мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Остроух нощник (Myotis blythii),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Видра (Lutra
lutra).
Земноводни и влечуги: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis).
Риби: Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Балкански щипок (Sabanejewia
aurata).
Безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus).
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Защитена зона „Билерниците“ BG0000593 се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т.2.1 от
Заповедта за обявяване, местообитанията на посочените в т.2.2 видове, техните
популации и разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на
благоприятното им природозашитно състояние в Континенталния биогеографски
регион;
 Подобряване структурата и функциите на природно местообитание с код 91М0;
 Подобряване на местообитанията на видовете Голям нощник (Myotis myotis),
Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръстнощник (Myotis capaccinii), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
 При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове
природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2
видове и техните популации.
Режим и ограничения
Съгласно заповедта за обявяване - Заповед № РД-374/15.05.2020г. в границите на
защитена зона BG0000593 „Билерниците“ се забранява:
- Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галери и по начин,
възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване в
защитената зона;
- Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – от 1март до 31 юли;
- Търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми (строителни и
скално - облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общо разпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите,
в които към датата на обнародване на заповедта в„ Държавен вестник“ има
започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.31 от ЗБР, или е
подаде но заявление за регистриране на търговско откритие;
- Изграждане на нови ВЕЦ и промени в хидроморфологичния режим чрез
отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на
водните тела в зоната, като изключения се допускат при бедствия и аварии или за
дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията на
видовете предмет на опазване в зоната;
- Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;
- Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища;
- Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
- Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива.
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-

-

-

-

-

Въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове в
ливади, пасища, мери, водните тела и горските територии;
Употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и
Министерството на околната среда и водите;
Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;
Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност, сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива;
Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008г.);
Използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци
над допустимите норми;
Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност.

Горският тип природно местообитание (91М0), предмет на опазване в зоната се
стопанисва в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011г.) и за него е задължително прилагането на Система от
режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1от
Закона за биологичното разнообразие, утвърдена от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите.
В границите на защитената зона се препоръчва:
- Поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбо оборот 5 или
повече години, като ливада, пасище или мера;
- Промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са
включени в сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;
- Изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни
пасища, мери или вади от разпространението на нежелана растителност –
рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове,
които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на
Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;
- Възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна
стойност чрез:
- Косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или
от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се
изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;
- паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна
площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;
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-

Създаване на каменни купчини и малки водни площи след предварително
съгласуване със съответната РИОСВ.

Защитена зона BG0002090 “Берковица“ по Директива 2009/147/ЕО за опазване на
дивите птици, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на МС и обявена със Заповед № РД842/17.11.2008г. на МОСВ и за нея е утвърден план за управление на зоната, със Заповед
№ РД-44/26.01.2016г. на МОСВ.
Местоположение на защитената зона
Заема част от териториите на Община Берковица и Община Вършец с обща площ от
27 999.43 декара, като според физикогеографското райониране на Р България се намира в
Старопланинската зона на физикогеографска област Предбалкан – Западна подобласт. В
административно-териториално отношение ЗЗ BG0002090 „Берковица” обхваща
землищата на населените места от Община Берковица: град Берковица и селата
Бокиловци, Бързия, Мездрея, Песочница, Слатина и Ягодово, а от Община Вършец – село
Драганица.
Обща характеристика
ЗЗ „Берковица“ е комплекс от мезофилни тревни, храстови и широколистни горски
формации в равнинно-хълмист район във водосборния басейн на река Бързия. От
няколкото типа местообитания срещащи се в защитената зона с най-голямо значение са
влажните ливади, и разливи около река Бързия и нейните притоци и по хълмовете в
съседство. Ливадите Берковица са от световно значение за опазването на застрашения от
изчезване на планетата ливаден дърдавец (Crex crex), който гнезди тук в голяма
численост. Мястото силно се влияе от човешки дейности свързани основно с
традиционните практики на ползване на ливадите и пасищата. Най-сериозните заплахи са
косенето на ливадите през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщане на
им в обработваеми земи. Промените в хидрологичния режим на района водят до промени
във влажността на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и
предизвиква безпокойство и пряко унищожаване на птиците, включително на ливадния
дърдавец.

37

Задание за определяне обхват и съдържание на Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Фиг. II-08. Местоположение на ЗЗ „Берковица“ за опазване на дивите птици по
Директива 2009/147/ЕО спрямо територията на Община Вършец
Цели на обявяване на защитената зона и предмет на опазване:
Защитена зона BG0002090 “Берковица“ се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в предмета на опазване
видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитанията на видове птици предмет на опазване в зоната,
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване в ЗЗ:
 по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Ливаден дърдавец
(Crex crex), Сив кълвач (Picus canus), Полска бъбрица (Anthus campestris),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Режими и ограничения:
Съгласно заповедта за обявяване – Заповед №РД-842/17.11.2008г. на МОСВ в границите
на ЗЗ „ Берковица“ се забранява:
- Премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета)
при ползването на земеделските земи като такива;
- Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
- Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
- Косенето на ливадите преди 1 юли, както и от периферията към центъра.
Съгласно глава IV, т. 17 от утвърдения План за управление на защитената зона са
разписани следните режими и препоръки:
- Общи режими за опазване на целевите видове за ЗЗ „Берковица”, произтичащи от
статута им на „защитени видове”, посочени в чл. 38 на ЗБР – Приложение № 3:
За всички жизнени стадии на развитие на целевите видове се забранява:
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Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
 Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване,
отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 Притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия
и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на
препарирани екземпляри.
Освен тези забрани към чл. 38. (1) за животинските видове от Приложение № 3 се
забранява:
 Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са
изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по
време на миграция;
 Вземане на намерени мъртви екземпляри.
Допълнителни режими, общовалидни за цялата територия на ЗЗ „Берковица”,
въведени с плана за управление:
Забранява се:
 Промяна предназначението на имоти с НТП „ливади”;
 Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 Унищожаването на естествената крайречна растителност;
 Замърсяване на територията на защитената зона с битови, промишлени и други
отпадъци.
-

Препоръчителни дейности:
 Възстановяване на традиционното екстензивно ползване на пасищата и ливадите
(районът на защитената зона е много подходящ за екстензивно пашуване и
косене, които от своя страна могат да получат финансова подкрепа чрез агроекологичните мерки);
 Промяна в начина на трайно ползване на изоставени и пустеещи (повече от 5 г.)
орни земи в ливади и пасища – смяната на НТП в комбинацията с екстензивното
им управление ще води до бързо възстановяване на популациите на птиците;
 Поддържане и опазване на елементите на ландшафта – синори, ивици с естествена
растителност, живи плетове и др., със свързващи функции и предоставящи
укрития на птиците;
 Паша на домашни животни в определените за това пасища с препоръчителна
гъстота до 1.0 животинска единица/ха;
 В границите на ЗЗ „Берковица” горскостопански мероприятия по действащия
ЛУП от 2009 г. на ДГС – Берковица да са съобразени с изискванията на
„Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000”, утвърдени съгл.
чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите”.
Специфични режими (специфични забрани и препоръчителни дейности) въведени с ПУ на
ЗЗ „Берковица“ според зонирането на територията:
Режими и норми за ЗОНА А: Зона с първостепенно значение (ядрова) за опазване на
целеви видове птици.
Специфични забрани
 Почистване на над 80% от площта на имоти с НТП ливада и пасище на обраствания
от стелещи се храсти и папрати;
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Паша в ливадите през гнездовия сезон – от средата на м. май. до края на м. юли;
Ограждането на пасища (забраната не важи за ограждане с електропастир) и ливади
с изключение на кошери и плодни градини;
 Използването на тревни смески от неместни видове;
 Палене на огън;
 Практикуването на моторни (off-road) спортове;
Препоръчителни дейности
 Традиционно ползване на ливадите, чрез косене, извън гнездовия сезон на птиците
(15 май – 31 юли), без използване на изкуствени торове;
 Избягване на значителни промени във водния режим – прекомерно осушаване или
продължително преовлажняване (Важността на водния режим е установена при
извършвана на предварителните и теренните проучвания от изпълнението на
проекта и оптималния воден режим на местообитанията (какъвто е в момента) е
жизнено важен за местообитанията на ливадния дърдавец);
 Използване на бавно движеща се техника за косене и средства за подплашване
(използване или монтиране върху техниката за косене на свирки, сирени, кречетала
и др.), позволяващи на птиците да избягат от машините;
 Разпределяне на косенето мозаично на по-големи площи в период от две седмици;
 Оставянето на неокосени участъци – запазването на неокосени полоси по края на
ливадата, в нейните ъгли или в микропониженията на терена;
 Да не се извършват предвидените горскостопански мероприятия (пробирки) в
подотдели ц1, ш1 и г 2 на отдел 236 по ЛУП на УОГС – Петрохан;
Режими и норми за Под-зона Б1: Зона за поддържане и възстановяване на
местообитанията на ливаден дърдавец (Crex crex) и сив кълвач (Picus canus).
Специфични забрани
 Почистване на над 80% от площта на имоти с НТП ливада и пасище на обраствания
от стелещи се храсти и папрати;
 Паша в ливадите през гнездовия сезон – от средата на м. май. до края на м. юли;
 Ограждането на пасища (забраната не важи за ограждане с електропастир) и ливади
с изключение на кошери и плодни градини;
 Използването на тревни смески от неместни видове;
 Палене на огън;
 Практикуването на моторни (off-road) спортове;
Препоръчителни дейности
 Традиционно ползване на ливадите, чрез косене, извън гнездовия сезон на птиците
(15 май – 31 юли), без използване на изкуствени торове;
 Избягване на значителни промени във водния режим – прекомерно осушаване или
продължително преовлажняване (Важността на водния режим е установена при
извършвана на предварителните и теренните проучвания от изпълнението на
проекта и оптималния воден режим на местообитанията (какъвто е в момента) е
жизнено важен за местообитанията на ливадния дърдавец);
 Използване на бавно движеща се техника за косене и средства за подплашване
(използване или монтиране върху техниката за косене на свирки, сирени, кречетала
и др.), позволяващи на птиците да избягат от машините;
 Разпределяне на косенето мозаично на по-големи площи в период от две седмици;
 Оставянето на неокосени участъци – запазването на неокосени полоси по края на
ливадата, в нейните ъгли или в микропониженията на терена;
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Режими и норми за Под-зона Б2: Зона за поддържане и възстановяване на
местообитанията на сив кълвач (Picus canus).
Специфични забрани
 Почистване на над 80% от площта на имоти с НТП „ливада и пасище” на
обраствания от стелещи се храсти и папрати;
 Паша в ливадите през гнездовия сезон – от средата на м. май. до края на м. юли;
 Ограждането на пасища (забраната не важи за ограждане с електропастир) и ливади
с изключение на кошери и плодни градини;
 Палене на огън;
 Практикуването на моторни (off-road) спортове.
Препоръчителни дейности
 Традиционно ползване на ливадите, чрез косене, извън гнездовия сезон на птиците
(15 май – 31 юли), без използване на изкуствени торове;
 Избягване на значителни промени във водния режим – прекомерно осушаване или
продължително преовлажняване (Важността на водния режим е установена при
извършвана на предварителните и теренните проучвания от изпълнението на
проекта и оптималния воден режим на местообитанията (какъвто е в момента) е
жизнено важен за местообитанията на ливадния дърдавец);
 Използване на бавно движеща се техника за косене и средства за подплашване
(използване или монтиране върху техниката за косене на свирки, сирени, кречетала
и др.), позволяващи на птиците да избягат от машините;
 Разпределяне на косенето мозаично на по-големи площи в период от две седмици;
 Оставянето на неокосени участъци – запазването на неокосени полоси по края на
ливадата, в нейните ъгли или в микропониженията на терена;
 Планираните в горскостопански планове или програми краткосрочно-постепенни
сечи с период на сечта до 20 г. да се заменят с постепенно-котловинни сечи с
период на сечта до 30 г.
 При изпълнението на възобновителни сечи да бъдат оставяни по минумум 3 бр.
здрави възрастни дървета на дка за гнездене на кълвачи, маркирани предварително
на терена.
 При извеждане на санитарни сечи да се оставя не по-малко от 5% от стоящата суха
дървесна маса.
Режими и норми за Под-зона Б3: Зона за поддържане и възстановяване на
местообитанията на червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Специфични забрани
 Почистване на над 80% от площта на имоти с НТП „ливада и пасище” на
обраствания от стелещи се храсти и папрати;
 Палене на огън;
 Практикуването на моторни (off-road) спортове извън съществуващите
неасфалтирани пътища
Режими и норми за ЗОНА В: Зона за устойчиво стопанисване
За тази зона не се въвеждат други режими и забрани, освен посочените общи такива за ЗЗ
„Берковица”.
При разработване проекта на ОУП на Община Вършец и екологичната оценка към него да
бъдат взети предвид и спазени режимите и ограниченията върху горепосочените защитени
зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
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Съгласно Изх. № 2143/20.07.2018г. на РИОСВ – Монтана за определяне допустимостта на
ОУП, както и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ОУП върху
защитените зони ще се извърши след внасяне на уведомление по чл. 10 от Наредбата за
ОС и при възможност проект на ОУП на Община Вършец.
Към момента проектантският екип изготвящ ОУП на Община Вършец е на етап събиране
на изходна информация и определяне на съществуващото състояние. В тази връзка към
заданието за обхват и съдържание на ЕО не може да бъде приложен проект на ОУП на
Община Вършец. Във връзка с Изх. №2143/20.07.2018г. на РИОСВ-Монтана,
едновременно с внасяне на настоящото задание, в инспекцията е внесено и Уведомление
по чл.10 от Наредбата за ОС.
1.8.Биологично разнообразие
Флора
Във флористично отношение територията попада в Мизийската горскорастителна област,
подобласт Северна България. Във вертикално отношение Oбщина Вършец попада в долен,
равнинно - хълмист и хълмисто - предпланински пояс на дъбовите гори (0 - 600 м.н.в.).
Дървесната и храстовата растителност е представена от съобществата на сухоустойчиви
видове: цер (Querceta cerris), космат дъб (Quercus pubescens), келяв габър (Carpinetum
orientalae), бяла акация (Robinia pseudoacacia), обикновен глог (Crataegus monogyna) и
шипка (Rosa canina). Във влажните места покрай поречията на реките се срещат
влаголюбиви видове – върба, топола, бряст, елша.
Фауна
Като характерни и типични за района от гръбначната фауна могат да бъдат посочени
следните видове: бозайници – сърна, елен, дива свиня, вълк, таралеж, заек; обикновенна
полевица, полска мишка и други; птици – бял щъркел, обикновен мишелов, керкенез,
малък сокол, обикновенна гургулица, обикновенна кукувица, домашна кукумявка, черен
бързолец, селска лястовица, градска лястовица, син синигер, полско врабче и други;
влечуги -зелен гущер, ливаден гущер, водна змия, смок мишкар и други. Регистрирани са
някои защитени животински видове – малка белочела гъска, скален орел, сокол скитник,
степен блатар, черен кълвач, южен белогръд кълвач, голям ястреб.
В доклада по екологична оценка да бъде представена подробна информация за
състоянието на растителността и фаунистичното разнообразие в разглеждания район.
1.9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
В Община Вършец има регистрирано едно свлачище, проявено в урбанизираната
територия на гр.Вършец. В общината не са наблюдавани други деформации от опасни
физико-геологични феномени и процеси като свличания, ерозия и др.
Отпадъци
С разработване и прилагане на Общият устройствен план на Община Вършец се
предвиждат дейности, свързани с генериране на:
Строителни отпадъци;
Битови отпадъци /БО/;
Отпадъци от опаковки;
Производствени отпадъци;
Опасни отпадъци.
При строителни дейности, свързани с обособяването на нови терени и благоустрояване на
територията ще се генерират отпадъци от строителство и събаряне, с код и наименование,
съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от
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министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването: 17 01 01 – бетон;
17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от
бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
17 02 01 – дървесина; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 05 – чугун и стомана;
17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.
При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва и камъни с код и
наименование: 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03.
Генерираните от съответните обекти строителни отпадъци, изискват специален контрол
по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО преди
започване на строителните дейности, за всеки конкретен обект, ще бъде изготвен План за
управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на
инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще
бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
Строителните дейности, свързани с обособяване на нови и благоустрояване на
съществуващи терени, ще се извършват по начин, осигуряващ последващото
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие
с изискванията на горецитираната наредба и изпълнението на целите, свързани с
подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали
от строителни отпадъци. Генерираните от съответните обектите строителни отпадъци ще
се събират и съхраняват временно по вид на специално отредени площадки в рамките на
разглежданата територия до натрупване на подходящо за извозване количество.
Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва
въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и
площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014 г. за класификация
на отпадъците.
При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена
част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на
Раздел III от ЗООС.
С изпълнение на предвидените в Общ устройствен план дейности се очаква генериране
основно на битови отпадъци с наименование и код съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за
класификация на отпадъците – смесени битови отпадъци, с код 20 03 01. По време на
експлоатацията на новопредвидените за реализация проекти, ще бъде организирано
събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района схема за
сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват на определеното за
общината Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол,
Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец,
Якимово и Вълчедръм, намиращо се в с.Крапчене.
При оформяне и поддържане на зелените зони и площи в планираната територия, се
очаква генериране на отпадъци от паркове и градини – биоразградими отпадъци с код 20
02 01 и почва и камъни с код 20 02 02. При почистване на прилежащите транспортни
територии ще се генерират отпадъци от почистване на улици с код 20 03 03. Поради
неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО. Биоразградимите отпадъци от
паркове и градини ще се предават за оползотворяване в бъдеща компостираща инсталация
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за разделно събрани зелени и биoразградими отпадъци от общините Берковица и Вършец,
намираща се на територията на Община Берковица.
Отпадъци от опаковки: При експлоатация на обекти с производствени, складови и
обществено-обслужващи функции се очаква генерирането на отпадъци от опаковки със
следните наименования и кодове:
15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
15 01 02 – пластмасови опаковки;
15 01 03 – опаковки от дървесни материали;
15 01 04 – метални опаковки;
15 01 05 – композитни/многослойни опаковки;
15 01 06 – смесени опаковки;
15 01 07 – стъклени опаковки.
Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО
и/или на организация по оползотворяване.
Производствени отпадъци: На този етап на планиране не са известни видовете
производствени дейности, които ще се обособят при реализация на нови проекти или
преструктуриране на съществуващи обекти. Всяко конкретно инвестиционно
предложение за производствени дейности ще бъде съгласувано по реда на ЗООС и тогава
ще станат известни конкретните видове и количества производствени отпадъци. При
формиране на производствени отпадъци, същите ще се предават на лица, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ чл.35 от ЗУО, за
съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба
№2/2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.
Опасни отпадъци: На този етап на планиране не са известни видовете производствени
дейности, които ще се обособят при реализация на нови проекти или преструктуриране на
съществуващи обекти. Всяко конкретно инвестиционно предложение ще бъде съгласувано
по реда на ЗООС и тогава ще станат известни конкретните видове и количества опасни
отпадъци. При формиране на опасни отпадъци, същите ще се предават на лица,
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ чл.35
от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно
Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.
В доклада за екологична оценка ще бъде направен анализ на съществуващото състояние
по отношение на генерирането на отпадъци, както и тези, които ще се генерират в
следствие на реализирането на ОУП. Ще се посочат реда и начина за тяхното съхранение
и предаване.
Раздела ще бъде съобразен с действащата Програмата за управление на отпадъците на
Община Вършец.
Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации
В доклада за екологична оценка ще бъдат проучени евентуални източници на шум,
вибрации и радиации.
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2. Развитие на компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват
без прилагане на плана
В доклада за ЕО ще бъде представена обобщена информация за текущото състояние на
компонентите на околната среда и тяхното развитие без прилагане на ОУП в следния
матричен вид – МАТРИЦА 1
МАТРИЦА 1: Текущо състояние на компонентите на околната среда в района
разглежданата територия и тяхното развитие без прилагането на ОУП
Компоненти и фактори на околната среда
Повърхностни и подземни води
Земни недра
Земи и почви
Растителен и животински свят. Защитени
природни територии.
Ландшафт
Отпадъци
Атмосферен въздух
Санитарно-хигиенни условия

Текущо състояние

Развитие на компонентите без
прилагане на плана










III. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати
Териториите, които могат значително да бъдат засегнати ще се разгледат подробно в
доклада за екологична оценка, като се обърне внимание за вероятностите за засягане на
паметници на културно историческото наследство, санитарно-охранителни зони, обекти
подлежащи на здравна защита и други.
IV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично
значение като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие
Планираната територия попада в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие.
В доклада за екологична оценка да бъде направен преглед и тълкуване на съществуващите
екологични проблеми касаещи защитените зони и имащи отношение към процеса на
устройствено планира на дадената територия.
V. Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към плана и начина, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана
В ДЕО ще се опишат целите по опазване на околната среда, залегнали в различни
програми, планове и стратегии и начинът, по който те са взети предвид при
разработването на плана.
Анализът на приоритетите на развитие, залегнали в ОУП от гледна точка на отношението
им към околната среда ще бъдат отразени в МАТРИЦА 2.
В МАТРИЦА 3 ще бъдат анализирани и оценени отделните приоритети, залегнали в
плана, като са сравнени с националните, регионалните и местни стратегически цели в
сферата на околната среда.
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МАТРИЦА 2. Отношение на приоритетите за развитие, поставени в ОУП, към
околната среда
Приоритет за развитие
І. Определяне на характера и начина на
застрояване на територията
ІІ. Определяне техническите параметри и
условия на техническата инфраструктура.
ІIІ. Осигуряване изграждането на единна
зелена система
ІV.
Подобряване
на
транспортнокомуникационното
обслужване
на
територията, предмет на плана
V. Развитие на културния и екологичен
туризъм

Отношение към околната среда
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МАТРИЦА 3. Оценка на приоритетите и целите, имащи отношение към околната среда
Оценка на целите по приоритет
на развитие

Стратегически цели в областта на
околната среда, заложени в
националния план за действие
1
2
3
4
5
6

Стратегически цели, заложени в
регионален план за развитие
1

2

3

Стратегически цели, заложени в
план за развитие Община Вършец
1

2

Условия за
прилагане

3

І. Определяне на характера и
начина
на
застрояване
на
територията
ІІ.
Определяне
техническите
параметри
и
условия
на
техническата инфраструктура
ІIІ. Осигуряване изграждането на
единна зелена система
ІV. Подобряване на транспортнокомуникационното обслужване на
територията, предмет на плана
V. Развитие на културния и
екологичен туризъм

МАТРИЦА 3А. Оценка на приоритетите и целите за развитие, поставени в ОУП спрямо Целите за опазване на околната среда на
повърхностни водни тела, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г.
Цели за повърхностни водни тела, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски
район за басейново управление
1
2
3
4
5
6
Предвиждания
ОУПО

на

МАТРИЦА 3Б. Оценка на приоритетите и целите за развитие, поставени в ОУП спрямо Целите за опазване на околната среда на
подземни водни тела, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г.
Цели за опазване на околната среда на подземни водни тела заложени в Плана за управление на речните басейни в
Дунавски район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предвиждания
ОУП

на

Легенда: Степента на въздействията е отразена със следните символи: + положително; ++ силно положително; - отрицателно; 0 нулево; х няма
отношение
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VI. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води,
въздух, климатични фактори, материални активи, културно-историческо
наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и
връзките между тях. Вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни
последици
В доклада за екологична оценка ще бъдат анализирани възможните значителни
въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни последици в резултат от реализацията на предвидените с плана дейности.
Ще бъдат направени подробни анализи и оценки на предполагаемото въздействие върху
отделните компоненти (атмосферен въздух, води, почви, ландшафт, биологично
разнообразие в т.ч. защитени територии и зони, културно наследство) и фактори на
околната среда.
Ще бъдат оценени и прогнозирани евентуалните очаквани кумулативни въздействия на
плана върху околната среда и човешкото здраве. Ще се извърши прогнозна оценка за
степента на здравния риск и възможността от възникване на неблагоприятно въздействие
върху здравето на хората, както и да се предложат реални мерки за предотвратяване и
редуциране на това въздействие.
Освен оценка на плана като цяло ще бъде направена оценка на ефекта върху околната
среда и човешкото здраве за всеки приоритет за развитие, поставени в ОУП обобщени в
Матрица 4. В същата матрица чрез оценка на значимостта на възможните въздействия
върху околната среда, при реализиране на съответните цели в отделните приоритети на
плана (поставени в Матрица 3), са предложени мерки за намаляване или компенсиране на
въздействието. В Матрица 4 със знака  е посочено отношението/постигане на съответния
принцип на устойчиво развитие с поставеното условие за изпълнение приоритетите на
плана. Обобщеното въздействието на предлаганите цели върху околната среда е
представено като:
+ положително;
++ силно положително;
- отрицателно;
-- силно отрицателно;
0 нулево и
х няма отношение.
В матрицата е посочена и несигурността при прогнозирането на въздействията. Видовете
несигурност са:
 научна, обоснована от голямата продължителност във времето, от комплексни
взаимодействия или липса на конкретност;
 липса на прецизност;
 несигурност по отношение на точните дейности и мерки, с които ще се изпълнява
плана;
 липса на базова информация
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МАТРИЦА 4. Постигане на принципите на устойчиво развитие с предлаганите мерки с ОУП и оценка на значимостта на възможните
въздействия
Приоритет/Условие за
прилагане от Матрица 3

Постигане на принципите на устойчиво
развитие
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обобщена оценка
на въздействието
върху околната
среда

Повторно формулирани
мерките/условията за
изпълнение на плана

Несигурност – видове при
прогнозиране на въздействията

Всички направени оценки да бъдат обобщени и представени в МАТРИЦА 5.
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МАТРИЦА 5. Обобщена оценка на въздействията от проекта на ОУП
Въздействие

Вероятност на Териториален
поява на
обхват на
въздействието1 въздействието2

Вид на въздействието
Положително/ Пряко/
отрицателно непряко

Степен на
въздействието3

Мерки за предотвратяване,
намаляване или
компенсиране
на
Честота4 Едновре Продължи Вторич Кумулатив- отрицателно въздействие
менност5 телност6 ност7
ност
Характеристика на въздействието

При строителството
1.Върху въздуха
2. Върху водите
3. Върху земните
недра
4. Върху почвата
5. Върху флората
фауната, ЗТ и ЗЗ
6. Върху ландшафта
7. От генериране на
отпадъци
8. От вредни
физични фактори
9. Върху
населението
При експлоатация
1.Върху въздуха
2. Върху водите
3. Върху земните
недра
4. Върху почвата
5. Върху флората
фауната, ЗТ и ЗЗ
6. Върху ландшафта
7. От генериране на
отпадъци
8. От вредни
физични фактори
9. Върху
населението
1 очаква се, не се очаква; 2на площадка, извън площадката; 3 ниска, средна, висока; 4 постоянно, временно; 5 да, не; 6 краткотрайно, средно или дълготрайно; 7 да, не; Курсив - елементи
на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие;
Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие
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VII. Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана
върху околната среда
Ще се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на плана. Мерките ще
бъдат мотивирани в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им.
Същите ще бъдат представени като:
 мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;
 мерки за изпълнение при прилагане на плана.
В Матрица 6 да се представят мерки, които са насочени към предотвратяване или
ограничаване на въздействието върху компонентите на околната среда от осъществяване
на плана. На практика тези мерки представляват условия за прилагане на целите и
приоритетите на плана, обособени в Матрици 3 и 4.
МАТРИЦА 6. Мерки за предотвратяване и ограничаване на неблагоприятните
въздействия върху околната среда и здравословния статус на населението
Компонент
Предвидени мерки/условия за съобразяване при
прилагането на плана
Природни хабитати
Защитени територии и 
зони
Биоразнообразие (флора, 
фауна, екосистеми)
Природни ресурси
Качество на атмосферния 
въздух
Качество на водите и 
съхранение
на
природните ресурси
Качество на почвите и 
използваните земи
Обща устойчивост
Третиране на отпадъците 

Геоложка основа
Вредни физични фактори 
Социално-икономическа сфера
Здраве и безопасност на 
населението
VIII. Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и методите за
извършване на екологична оценка, включително трудностите по събиране на
необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау
В тази точка да бъдат разгледани:
 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи
Представения проект на ОУП съдържа алтернативи, като същите ще бъдат разгледани и
подробно оценени в екологичната оценка.
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Ще бъде направено сравнение между алтернативните варианти свързани с приемането или
отхвърлянето на разработения план, т.е. с “нулевата алтернатива”.
 Описание на методите за извършване на екологична оценка
Екологичната оценка ще се извърши в съответствие с изискванията на Директива
2001/42/ЕС на Европейския парламент за оценка на ефекта от планове и програми върху
околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми. Освен това да се използват методите, посочени в “Ръководство за
екологична оценка на планове и програми в България“, София 2002, изготвено по проект:
Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в България
www.moew.government.bg, секция „Превантивна дейност”, както и указания и методики на
Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувана на интернет
страницата на Комисията (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm).
 Трудности по събиране на необходимата за това информация
При наличие на трудности по събирането на информацията, необходима за изготвянето на
екологичната оценка, същите ще бъдат посочени в доклада за екологична оценка.
ІХ. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на
прилагането на плана
Качествена оценка на потенциалните въздействия на алтернативите върху компонентите
на околната среда ще бъде направена в МАТРИЦА 7.
МАТРИЦА 7. Оценка на алтернативите
Компонент
Природни хабитати
Защитени територии и зони
Биоразнообразие
(флора,
фауна,
екосистеми)
Защитени ландшафти
Културно наследство
Природни ресурси
Качество на атмосферния въздух
Качество на водите
Съхранение на природните ресурси
Използване на земята
Обща устойчивост
Енергийна ефективност
Използване на възстановими ресурси
Организирано третиране на отпадъците
Използване на опасни вещества
Вредни физични фактори
Социално-икономическа сфера
Заетост и създаване на работни места
Привличане на инвестиции
Здраве и безопасност на населението

“Нулева” алтернатива

“Осъществяване на плана”

Ще бъдат предложени конкретни мерки и индикатори за наблюдение и контрол при
прилагането на плана, в т.ч. срокове за въвеждане и изпълнение на мярката и отговорни
органи. Същите ще бъдат обобщени в следващата Матрица 8: Мерки и индикатори за
мониторинг
Мярка по наблюдение и контрол

Срок за въвеждане на
мярката и нейното
изпълнение

Индикатори/единица
мярка

Отговорен орган за
изпълнението
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Х. Заключение
На база на резултатите от доклада за ЕО и имайки предвид мерките за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от
осъществяването на плана върху околната среда, екипът от незвисими експерти
разрабтили ЕО ще даде своето заключение относно приложимостта на плана от гледна
точка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве.
Други:
Докладът за ЕО следва да се изработи, следвайки структурата и очакваното съдържание на
включените в нея части така, както са посочени в Приложение №1 на настоящото
задание.
Докладът следва да е разработен в съответствие с изискванията на Закона за опазване на
околната среда, както и на действащите в Република България нормативи, представени в
Приложение №2 от настоящото задание.
Приложения към екологичната оценка
Като приложения към доклада за екологична оценка следва да бъдат представени:

Писмени декларации по чл. 83, ал. 1 от ЗООС и чл. 16, ал.2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, с
които експертите декларират своята независимост;

Копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно-квалификационна
степен магистър.

Справка за проведени консултации с обществеността и заинтересованите органи и
трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана и изразените
при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им в
доклада за ЕО, с мотиви за приети/неприети бележки.

Списък на използваната литература и източници на информация;
Като отделно приложение към ЕО следва да се представят нетехническо резюме, в което
да бъде отразена същността на доклада за Екологична оценка в обем не по-малко от 10%
от оценката, съгласно изискванията на Наредбата за ЕО.
При изискване от страна на компетентния орган РИОСВ-Монтана, към доклада по ЕО,
като отделно приложение ще се представи доклад за оценка на степента на въздействие
(ДОСВ) на проекта за ОУП върху предмета и целите на следните защитени зони:
 ЗЗ „Врачански Балкан” BG0000166 за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
 ЗЗ „Врачански Балкан” BG0002053 за опазване на дивите птици;
 ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” BG0001040 за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;
 ЗЗ „Западен Балкан” BG0002002 за опазване на дивите птици;
 ЗЗ „Билерниците” BG0000593 за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
 ЗЗ „Берковица” BG0002090 за опазване на дивите птици.
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