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1. Общи условия
Настоящият документ е изготвен в рамките на чл. 125 и чл. 126 от Закона
за устройство на територията, където Заданието за проектиране е неделима
част от проекта.
В изпълнение на изискване на Закона за устройство на територията за
територията на всички общини в Република България трябва да бъдат
изработени Общи устройствени планове. С досегашната практика с частични
изменения на общи и подробно устройствени планове да се установява
устройствена рамка за балансирано развитие на дадена територия не могат да
бъдат решени проблемите в развитието на общините при коренно променените
социално-икономически условия. В условията на преобладаваща частна
собственост, противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна и остаряла
наследена планова основа в развитието на страната се налагат различни
подходи и принципи на планиране.
В тези проекти трябва да бъдат заложени постановките от Националната
концепция за пространствено развитие, Регионален план за развитие на
Северозападен район, Областна стратегия за развитие на област Монтана,
Общински план за развитие на община Вършец и друг вид стратегически
докуманти за общината.
С измененията в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ.
Бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в
системата на стратегическото планиране на територията. Въведена беше
категорията „пространствено развитие”, която обхваща изготвянето и
актуализацията на система от документи за пространствено развитие на
национално, регионално и общинско ниво. Същите документи са пряко
свързани със системата за регионално планиране и се разработват като отчитат
обективните дадености и предимства на територията и съобразно принципите
за балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите цели,
приоритети и мерки на политиката за интегрирано пространствено развитие.
Съвременни изисквания към устройственото планиране определят като
главни фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в
началото на 21 век:
 Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и
селата в конкурентни условия;
 Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните
връзки и възприемането на европейските критерии и изисквания за
качеството на градската и селищна среда;
 Развитието на информационните технологии и произтичащата от
това глобализация и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на
промяната на начина на живот и устройството на жизнената среда;
 Демократизацията на обществения живот, засилване на значението
на гражданското общество, както и появата на нови “актьори” – фактори в
градското и селищно развитие;
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 Екология и императивно изискване за устойчиво развитие на
селищните общности.
 Балансиране между двете сфери на управление на развитието на
града и селищата - бюджетна и пазарна.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗУТ, изискванията към устройството на
териториите се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и
устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба. В чл.
99 от ЗУТ е предвдено, че концепциите и схемите за пространствено развитие
определят целите на държавната политика за устройство на територията за
определен период. Съгласно чл. 100 от ЗУТ, стратегическото планиране на
пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на
система от документи за пространствено развитие на национално, регионално
и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено
развитие, при отчитане на териториалния потенциал и принципите за
балансирано устойчиво развитие.
Документи за стратегическото планиране на пространственото развитие
обхваща:
 Националната концепция за пространствено развитие;
 Регионалната схема за пространствено развитие на район от ниво 2;
 Регионалната схема за пространствено развитие на област;
 Концепцията за пространствено развитие на община.
Концепцията за пространствено развитие на общината определя
стратегията за пространствено развитие на територията й и връзките със
съседните общини.
Документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие обхваща:
 Споразумение между Република България и ЕС за програмния пероид
2014-2020 г.;
 Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз;
 Националната стратегия за регионално развитие;
 регионалните планове за развитие;
 областните стратегии за развитие;
 общинските планове за развитие.
Общинският план за развитие на община Вършец за периода
2014-2020 г. представлява комплексен стратегически документ за развитието
на общината в средносрочен план. ОПР обхваща всички сектори на социалноикономическия живот и е водещ документ при правенето на политики от страна
на местната власт.
Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите
и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна
степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, поподробна и конкретна разработка.
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Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на
община Вършец, направен на базата на цялостно изследване на територията на
общината – връзки между център и периферия, комуникация между отделните
селища, потенциали на граничните територии, актуални проблеми и
приоритети. е обоснована от следните обстоятелства:
 Влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията – ЗИДЗУТ (обн. ДВ, бр. 82, 26.10.2012 г.) поставя
нови съществени изисквания към устройството 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 община
Вършец е условие и предпоставка за кандидатстване и получаване на
финансиране по линия на оперативните програми на европейските структурни
фондове;
 Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на община
Вършец е условие и предпоставка за създаване на благоприятни условия за
инвестиционно проектиране и строителство в общината;
 Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на община
Вършец е условие и предпоставка 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 (ОУПО) ще се създадат добри предпоставки за балансирано развитие
на общинската територия. ОУПО 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:
 изготвяне и одобряване на кадастрална карта за цялата територия на
община Вършец; За град Вършец има изработена кадастрална карта;
 определяне (с ОУПО) на основните параметри, насоки и тенденции за
развитие на гр. Вършец и останалите населени места, 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 ОУПО, с други
планови и програмни документи като: Концепцията за пространствено
развитие на община Вършец, Общинския план за развитие на община Вършец
(2014-2020 г.) и др.
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Главната цел на настоящия документ е обосновано да формулира както
необходимостта от изработването на Общ устройствен план, така и обхвата и
обема на видовете работа, пътя, методите, средствата и крайния резултат за
постигане на устойчива среда и превръщането на територията на община
Вършец в по-добро място за обитаване , труд и отдих.
В новия ОУП на община Вършец трябва да залегнат принципите на
приемственост, гъвкавост и далновидност. Същевременно неговите решения на
база на изходна информация за съществуващото положение и за действащите
устройствени схеми и планове на територията на община Вършец, трябва да са
отражение на съвременните тенденции на развитие за намаляване на
ресурсната зависимост, за оползотворяване на собствените потенциали и за
запазване климатичните характеристики. ОУП на община Вършец трябва да
предложи решения, в 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.
В ОУПО трябва да 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.“
1.1. Цели и задачи
Целите и задачите на ОУП на община Вършец произтичат от
предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична
жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния
обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
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 развите на община Вършец 2014 - 2020 г.
 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.
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 Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на
терените, планът трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато
определени мероприятия от обществен интерес имат 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.
1.2. Основни задачи на ОУП на община Вършец:
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
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;
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 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 селскотостопанство 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 дейности от
производствен характер;
 Да предложи терени за постоянни изложби на местни носии и
тематични чествания на традиционни празници (Трифон Зарезан, Тодоровденнадбягвания/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 оборудвани с питейна вода,
ел. енергия, химични тоалетни, комплекти за отпадъци;
 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.
За постигане на Главната цел на настоящия документ е необходима
пълна, достоверна и актуална информация по различните функционални и
интегриращи системи на общината. Тя е гаранция за задълбочеността на
анализа и правилността на определените за решаване проблеми.
Информационното осигуряване на проекта ще се обезпечи по две
направления:
Агрегирана информация за община Вършец от данни на Националния
статистически институт (НСИ ):
 население – брой, полова структура, възрастова структура, естествен
и механичен прираст, и др;
 обитаване – жилищен и сграден фонд- брой, площи (кв.м.), етажи и
т.н.;
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 икономика – брой фирми, фирми по брой на заетите, продукция,
основни стопански показатели;
 социална инфраструктура;
 образование - брой учебни заведения по вид, брой учащи се по вид
учебни заведения; брой класни стаи и кабинети и др.;
 здравеопазване - брой здравни заведения по вид; брой болнични
легла; брой лекари и стоматолози и др.;
 култура - брой обекти по вид, капацитет на обектите и др.);
 техническа инфраструктура - дължина на пътната/уличната мрежа (км);
 дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа; (км. и
% от общата дължина) и др.;
 околна среда – емисии на вредни вещества в атмосферата и т.н.;
 туризъм - средства за подслон (бр.), легла (бр.), легладенонощия в
експлоатация, реализирани нощувки, приходи от нощувки (хил. лв.);
 заетост и безработица; заети/наети лица - безработни лица (бр.);
коефициент (равнище) на заетост – (%); коефициент (равнище) на
безработица – (%);
 териториални ресурси - размер (площ) на територията - (кв.км.),
баланс на територията -земи по вида на тяхното, ползване - (кв.км) и % от
общата площ на територията.
Допълнителна статистическа информация - информация по отрасли
и функционални системи и планировъчни райони, представена от съответните
отдели и служби на общинската администрация, браншови структури (Туризъм,
Търговия и др.), служби и институции, разполагащи с информация, необходима
за разработването на ОУП според преценката на проектантския екип и със
съдействието на общинската администрация.
Информация със стратегически, планов и друг оперативен
характер - съществуващите Национална концепция за пространствено
развитие на Република България (2013-2025 г.), национални Оперативни
програми и секторни стратегии, Регионалния план за развитие на
Северозападен район за планиране (2014-2020 г.), Областната стратегия за
развитие на област Монтана (2014-2020 г.) и Общинския план за развитие на
община Вършец (2014-2020 г.).
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2. Характеристика
и
състояние
на
функционалните
и
интегриращи системи
2.1. Регионална характеристика и връзки
Община Вършец попада в територията на област Монтана.
Област Монтана е разположена в Северозападна България. Територията и
е с площ 3 635,5 км2 (3,28% от територията на страната).
Областта е част от Северозападен район от ниво 2, в който влизат и
съседните области Видин, Враца, Ловеч и Плевен със следните
административни граници:
 на изток – област Враца;
 на запад - област Видин;
 на север – Република Румъния;
 на югозапад – Република Сърбия;
 на юг – София-област.
Административно областта е разделена на 11 общини, 129 населени
места.
Община Вършец е разположена в Северозападна България и попада в
обхвата на Северозападен район от ниво 2 (NUTS2), в област Монтана (NUTS3).
Община Вършец граничи със следните общини:
 на изток – община Враца (Област Враца);
 на запад и северозапад – община Берковица;
 на североизток – община Криводол (Област Враца);
 на юг – община Своге (София-област).
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 км2, 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 км2, горски фонд 121,636 км2, фонд населени места – 8,347 км2, фонд
водни течения и площи – 1,335 км2, територии за транспорт – 0,779 км2.
Населението на община Вършец е 7 4861 души, което представлява
5,56% от населението на област Монтана, 0,97% от това на Северозападен
район (СЗР). и 0,11% от населението на страната.
2.2. Селищна мрежа
Селищната система на общината включва 9 населени места: гр. Вършец административен център, с. Горна Бела Речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела
Речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с. Черкаски
и един манастир – Клисурски манастир.
1

По данни на НСИ към 31.12.2016 г.
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Община Вършец е шестата по брой население в областта след общините
Монтана, Лом, Берковица, Вълчедръм и Бойчиновци със своите 7 486 души.
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 №1: Населени места в община Вършец, площ и категория2
ЕКАТТЕ

Населено място

Площ
/дка/
MON12
Община Вършец
9 728
12 961
гр. Вършец
5 994
37 318
ман. Клисурски манастир
20
16 119
с. Горна Бела Речка
238
16 866
с. Горно Озирово
471
22 019
с. Долна Бела Речка
275
22 747
с. Долно Озирово
440
23 073
с. Драганица
537
68 179
с. Спанчевци
542
69 537
с. Стояново
254
80 683
с. Черкаски
957
Източник: Национален статистически институт

Население към
01.02.2011 г.
8 203
6 270
16
69
314
102
417
273
365
84
293

Категория
4
3
8
8
7
8
6
7
7
8
7

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.
2.3. Кратка историческа справка
гр. Вършец
Вършец възниква около минерални извори и неговата история е свързана
с балнеолечението.
В турски документи от 16 век Вършец съществува под името Виришниче.
1850 г. се смята за рождена дата на курорта Вършец, когато вършечанинът
Димитър Лучков е излекуван с минерална вода. През 1910 г. е построена
първата държавна минерална баня, чиито управител е д-р Дамян Иванов. През
1930 г. е построена Нова баня, която е в античен стил, построени са вили и
2

Официални данни от от НСИ при преброяване на населението през 2011 г.
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хотели, наредени от двете страни на Алеята на чинарите. През 1934 г. в
центъра на града е изградена Слънчева градина. По това време със
застъпничеството на Дамян Иванов Вършец се сдобива с втория по големина
изкуствен парк в България след Борисовата градина – парк от 800 декара с
борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. Прокаран е и
оросителен канал.
През 1938 г. в електрифицираното казино на Вършец за първи път се
избира Мис Вършец.
С Указ № 546 на Президиума на Народното събрание от 7 септември 1964
г. Вършец е обявен за град.3
Исторически данни, освен изброените до тук има и за селата:
с. Горно Озирово
Смята се, че наименованието на селото идва от славянската дума „озеро“.
В турски документ от 1576 г. е споменато като Горно Окно, а през 1666 г. –
като Озир Карие (Озир – Горно село) – Горно Озирово. В района на селото има
следи от стари поселища в местностите Калището, Голяк и Рангел. В римско
време на върха на скалите се е издигала каменна кула наблюдателница,
останки от която могат да се видят и днес. Старото селище се е намирало на
изток от днешното село в местността Озировец. Предание разказва за
образуването на двете селища. Чумна епидемия принуждава населението да се
спасява и то се разделило на две – едните тръгнали на север и основали
днешното село Долно Озирово, а другите се спрели на юг, в местността Голяк и
образували ново село – Горно Озирово.4
с. Драганица
Създадено е през 15 век от Драган, който пристига със семейството си и
се заселва в местност малко над сегашното село, която местните хора наричат
„Селището“. Легенди разказвани от старите хора в Драганица говорят за още
по ранно създаване на селото. Войници на Цар Иван-Шишман след една от
последните битки с Османските завоеватели се заселват в планината. Години
по късно слизат и основават село Драганица.
В Османските регистри през 1483 г. се споменава село с името Драганче,
но историците не могат да установят дали става въпрос за това селище. 5
Първите официални данни за съществуването на Драганица са от 1530 г.
вписано в Османските данъчни регистри - BOA,TD 370 Numarali, Muhasebe-I
Volayet-I Rum-Ili Defteri-том 1 публикуван в Анкара през 2001 г.,като
Драганиче, кааза Беркофча. Интересното за този сборен дефтер е, че използва
по-стари данни от дефтер с номер BOA, TD 130 от времето на султан Селим I
1512-1520 г. През 1666 г. в селото има 20 къщи с българско население
немюсюлмани. В статистическия годишник на населението - Tuna Vilayeti
Урбанизационният процес в България през периода от края на Втората световна война до
наши дни, География, 3/2009.
4
Горно и Долно Озирово – две китни села във Врачанска планина
5
"Наименования на български селища в турски документи на Народната библиотека" автор Р.Стойков, издателство Известия 1958 г., стр. 402
3
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Salnames от 1873 г. в селото са преброени 44 домакинства и 385 души
немюсюлмани. Интересна история има описана в съдебните "сиджили" документи на Видинския административен съд от 1871 и 1872 г. Две телеграми
от Халид Ага - ръководител на Берковския съд - Меджлис до Мустафа Али Бей
във Видинския административен съд в които се споменава за двама селяни от
село Драганица с имена Тодор и Кирко, които са били бити с тояги от
заптиетата поради отказ да върнат взети пари на заем от Хаджи Салих Ага.
Цялата кореспонденция е запазена, както и свидетелските показания и
застъпничеството на Видинските владици Доротей ефенди и бъдещия екзарх
Антим I. По време на своята трета национална обиколка на страната на 30
август 1872 Васил Левски, придружаван от врачанина Мито Анков посещават
Берковско. След Освобождението по спомени на баба Гена, жена на даскал
Дамян Спасов - Комитата от село Драганица починал през 1876 г.т върди, че
Васил Левски е провел събрание в селото в къщата на Дамян Спасов Комитата.6
Освобождението на селото от османско владичество става на 02-03
ноември 1877 г. от разузнавателния отряд на руския полк.Ковалевски,който
имал мисия да разучи пътя от Враца през Черкаски-Драганица-Слатина към
Берковица.
През 1908 г. в селото се основава организация на БРСДП (широки
социалисти) с ръководител Стамен Иванов и секретар Пенчо Царски.
Организацията просъществува до 1934 г . когато е забранена политическата
дейност в Царство България след Деветнадесетомайският преврат извършен на
19 май 1934 г. от Политическия кръг „Звено“ и Военния съюз с помощта на
армията. Новото правителство начело с Кимон Георгиев (19 май 1934 – 22
януари 1935) отменя Търновската конституция, разпуска Народното събрание и
забранява политическите партии и революционните организации.
В Царство България, село Драганица се намира в Берковска Околия,
Община Хаджийска Махала /Черкаски/. През 1931 г. за Общински Кмет е
избран Стамен Иванов от село Драганица. Стамен Иванов е бил образован и
обществено активен Кмет, който поставя началото на прекарването на
водопровод и водоснабдяването на Драганица. Така благодарение на Стамен
Иванов село Драганица е водоснабдено още в далечната 1932 г .
В селото има находище от медна руда което е използвано през 19 и
началото на 20 век. Мината е затворена поради прекратяване на
икономическият интерес от по нататъшно експлоатиране. В района на село
Драганица съществува и едно от най големите находища на антрацитни
въглища. Разработено е в края на 40-години, с решение на Народното
събрание на Народна република България от 02 февруари 1955 г. се гласува
бюджета за годината в който се отпускат средства за разширеното
разработване на антрацитната мина в село Драганица . В края на 60-те години
"Летопис за село Замфирово" - автор Геройко Милчев, издател Читалище Развитие 1992
г., стр. 45
6
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на века след няколко инцидента в мината,тя престава да съществува и
дейността по добиването на въглища е прекратена. Обосновката за
закриването на мината е в голямата дълбочина на добиване на въглищата с
което се застрашава живота на служителите и инвестициите които трябва да се
направят с цел повишаването на безопасността на добива значително
надхвърлят възможните печалби.
В Драганица са живели австрийци (саксонци), работници към мината. В
началото на века в селото е живяла жена — баба Калица. Тя била вдовица с
двама сина, женена повторно за австриец — началник на мината. Днес в
селото има голямо количество руси и синеоки хора с арийски вид. Предполага
се, че са потомци на саксонците.
В центъра на селото има паметник на загиналите в Балканските войни
1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 – 1918 г. открит тържествено на
19 май 1934 г. и паметна плоча на загиналите във Втората световна война
1939 – 1945 г.7
В селото има училище - Народно основно училище "Отец Пайсий" от 1897
г. до 1936, а същото от 1937 г. става прогимназия.Училището съществува до
90-те г. на 20 век. Сградата е частна собственост.
с. Стояново
Селото вероятно носи името си от подвизавалия се из този край през
осемнадесети век Стоян войвода. С чета от десетина души причаквали турски
кервани по пътя за Видин, а после се криели из околните хълмове. Заради
близката река прескачали и до първото село, тогава именувано Сердар, за да
се почистят и изперат. През тридесетте години селото е наречено Стояново.
2.4. Природни условия
Географско положение.
Община Вършец се намира в Северозападния район и е част от област
Монтана. Общината е на 90 км северозападно от столицата София и на 30 км
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). Територията на общината се пресича от течението на река
Ботуня и притоците й. Южната граница на общината върви по билото на
СЗападна Стара планина. В границите на общината попада част от Природен
парк „Врачански Балкан”.
Геоморфоложки особености
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 с равнинен, планински и високопланински релеф. Преобладава полупланинският релеф. Теренът е със среден
наклон 9,6%. Надморската височина в населените места е от 350 до 500 м, а в
планинската част достига 1 785 м (връх Тодорини кукли).

7
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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 м). Това е
типично карстов район – хълмисто плато със средна надморска височина 1000
м. и стръмни склонове към долините на оградните реки (ср. н. в. 400 м). 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.
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 изтоксе редят върховете Мала Козница,
Козница, Червени камик, първенецът Тодорини кукли, Мали и стари Лом,
Калугерска кукла, Малка кукла, Голям и малък Щавеляк.
Климат
Климатът на община Вършец е умерено континентален, а в по-високите
части и планински.. Характеризира се със студена зима, горещо лято,
прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е 2,1ºС,
средномесечната юлска температура е 22ºС, а средногодишната температура
достига 11ºС, като 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 мм/м2 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 надните без валежи е малък, което в
аграклиматично 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 ср.
год. тем. е – 5 градуса, средната сума на валежите за година достига до 1 100
мм.) 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.
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 л. на секунда на км. квадратен на север, до 30 л. на секунда на км.
квадратен на юг, като преобладава подпочвеното подхранване. Дъждовното
подхранване е около 35%, значително е и снежното подхранване от Козница.
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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
снежно-дъждовно 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 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.
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.
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 л/сек.) и с. Спанчевци (дебит 5,4 л/сек.) са със сходен
химически
състав
със
следната
физикохимическа
характеристика:
хипертермална (37-38°), слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна
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 мг/л. Част от минералната вода се бутилира и
продава на пазара поради добрите си вкусови качества.
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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.
Почви
Характерни за района на общината са светлосиви и тъмносиви горски
почви, а по склоновете и билата на Главната Старопланинска верига – кафяви
горски и планинско-ливадни 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 см.
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 см хумусен хоризонт, лек механичен състав, понеблагоприятни 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 песъчливоглинести почви.
Биоразнообразие
Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече
от 40% от територията й е заета от гори – широколистни и иглолистни, както и
от включения в границите и част от Природен парк “Врачански Балкан”.
Запазени са множество редки и защитени растения и животни. Във вертикално
отношение попада в равнинно-хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на
дъбовите гори (500-550 м). Дървесната и храстовата растителност е
представена от съобществата на сухоустойчиви видове: цер, космат дъб, келяв
габър, бяла акация, обикновен глог, шипка. Във влажните места покрай
поречията на реките се срещат влаголюбиви видове – върба, топола, бряст,
елша.
Горският фонд заема около 45% от цялата територия на община Вършец.
Около 84% от горите са широколистни
Територията се характеризира с голямо биоразнообразие, като са
установени над 400 вида висши растения и над 50 вида птици. Като
характерни и типични за района от гръбначната фауна могат да бъдат
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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, обикновена гургулица,
обикновена 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.
В различни части са регистрирани някои редки и застрашени от
изчезване растителни видове: триумпеста дзуха, късна лойдия, снежно кокиче,
блатно кокиче, недоразвит ломодерум, есенен спиралник, рогат блатняк,
Стефчова тръстика, храсталачна глушина Маришко подрумиче, планинско
подрумиче. Регистрирани са и някои защитени животински видове – малка
белочела гъска, скален орел, сокол скитник, степен блатар, горски бекас,
гълъб хралупар, черен кълвач, южен белогръд кълвач, пъстър пор, голям
ястреб, белоглав орел.
2.5. Екология
В община Вършец и прилежащите територии липсват значими източници
на негативно въздействие, поради което околната среда е в сравнително добро
състояние.
Атмосферен въздух
Община Вършец се характеризира с нисък потенциал на замърсяване климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на
атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Основни замърсители на
атмосферния въздух в общината са парокотелните инсталации, работещи на
мазут и домакинствата, отопляващи се на твърдо гориво и нафта.
Автомобилното движение също обременява околната среда и е източник и на
шумово натоварване. Допълнително негативно влияние има лошата улична и
пътна настилка и качеството на хигиенизиране на населените места, които са
източник на запрашване. На територията на общината няма предприятия, от
чиято производствена дейност да се емитират вредности в атмосферата. В
съседните общини (в радиус от 20 км) няма производствени дейности, които
емитират значимо ниво на вредни вещества в атмосферния въздух.
Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в
област Монтана са определени от МОСВ в съответствие с изискванията на
Наредба №7
и Наредба №12 към Закона за чистотата на атмосферния
въздух.От общо 6 района община Вършец попада в четвърти район, в които
нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и долни
оценъчни прагове. За общините, класифицирани в тези райони, не се
извършват замервания от стационарни пунктове за контрол на качеството на
атмосферния въздух. Това е свидетелство за сравнително добрите качества на
атмосферния въздух. Основният извод е, че концентрацията на основните
замърсители – серен двуокис, азотен окис, азотен двуокис и др., са в
пределите на допустимата концентрация.
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Води
Основната речна артерия в общината - р. Ботуня от поречие Огоста от
изворите до с. Спанчевци е І-ва категория, от с. Спанчевци до гр. Вършец е ІІра кат. и от гр. Вършец до с. Долно Озирово – ІІІ-та категория. След вливането
на р. Черна при с. Долно Озирово р. Ботуня отново преминава във ІІ-ра
категория до вливането й в р. Огоста. В реката при общинския център се
изливат практически всички отпадни води, включително и от градската
канализация на гр. Вършец, битовата и промишлена канализация на
производствените фирми и др.
Като цяло качеството на водата от централното водоснабдяване отговаря
на изискванията. Химичните показатели са със стабилни показания.
Изключения прави хидровъзелът
Среченска бара. Суровата вода от
хидровъзела има отклонения по показателя мътност, а периодично отклонение
дава и показателя манган. Затова суровата вода се подлага на пречистване
чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране през пясъчни филтри и
обеззаразяване. Няма регистрирани замърсявания на питейни водоизточници с
изпускани отпадъчни води.
Водоподаването към населените места е безрежимно с изключение на с.
Горно Озирово през сухите летни месеци. Основна причина за това е
намаляването на естествените водни ресурси през лятото и напояването на
земеделските стопанства. Водопровода в селото е подменен на 100%.
Външният също е подменен в най-лошия участък, откъдето произтичаха
проблемите с водоснобдяването.
В селата няма изградена канализация и съоръжения за пречистването на
водите, което води до заустването им в локални септични ями и излага
жителите на неприятни миризми. В Горно Озирово има изградена, но поголямата част е изградена на стопански начала без проекти и с подръчни
материали – бетонови, етернитови и стоманени тръби. В Спанчевци също има
изградена около 500 м. канализация, която се зауства в септична яма.
Ресурсите от подземните води на територията на община Вършец са
ограничени и са разпределени неравномерно. Те са дренирани в многобройни
извори, като през лятото по-голяма част от тях пресъхват. При ползването на
тези подземни води чрез общински чешми, кладенци и други се спазват всички
правила и изисквания за опазване на околната среда и здравето на хората,
като не се допуска замърсяване на прилежащата територия, разрушаване и
повреждане на чучурите, крановете, коритата, оточния канална чешмите и
водовземните съоръжения. Основни замърсители на пукнатинните и карстови
води в района са изоставени животновъдни ферми и стопански дворове,
нерегламентирани сметища, други отпадни води и др.
Земи и почви
Почвите в община Вършец са бедни на хумус, слабо плодородни. Това
налага използването на естествени и изкуствени торове за подобряване на
техните качества, но не са регистрирани замърсявания с нитрати от
предозирано торене. В общината няма производства, които да замърсяват
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почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром) и
нефтопродукти. Възможно е частично локално замърсяване с нефтопродукти в
района на бензиностанциите, но за това няма данни. Почвите в района не са
замърсени с пестициди, на са вкислени или засолени, а също не са силно
повлияни от ерозионни процеси. В общината няма данни за нарушени почви и
терени от добивна дейност.
Може да се заключи, че няма данни за замърсявания на почвите или
наличие на значителни проблеми, които да застрашават екологично – чистото
състояние на почвите на територията на общината.
Основните заплахи произтичат от:
 газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под
формата на киселинни дъждове;
 локални ограничени замърсявания в обсега на съществуващи сметища;
 от транспорта – замърсявания, свързани с емисиите от дизелови и
бензинови двигатели;
 комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при
неправилно съхранение замърсяват почвите и подпочвените води;
 изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и
засоляване;
 производството на нитратна земеделска продукция.
Национална екологична мрежа (НЕМ)
НЕМ включва защитени територии и защитени зони. На територията на
община Вършец, според категорията съгласно Закона за защитени територии,
са обявени следните защитени територии:
Природни паркове
ПП „Врачански Балкан” е обявен със Заповед №РД 1449/21.12.1989 г. на
председателя на Комитета за опазване на околната среда (КОПС) като
“народен парк” по действащия Закон за защита на природата. С излизането на
ЗЗТ е прекатегоризиран в “природен парк” със Заповед №РД-934/ 22.07.2003г.
(ДВ. бр.73/2003 г.) на министъра на околната среда и водите. Територията на
парка обхваща три области – Монтана, Враца и София. Общата му площ е 30
129,9 ха, като за област Монтана възлиза на 5536 ха в община Вършец,
обхващащ землищата на селата Горна и Долна Бяла речка, Долно и Горно
Озирово и Стояново. С Решение №750/14.10.2011 г. на МС (ДВ, бр.
82/21.10.2011 г.) е приет изготвения План за управление на природния парк.
ПП „Врачански Балкан” се управлява от Дирекция на природните паркове със
седалище гр. Враца по Плана за управление и по ЗЗТ, като контролът по
стопанисването на защитената територия се осъществява от трите РИОСВ
(Монтана, Враца и София).
Защитени местности
 ЗМ „Коритата”, обявена със Заповед №РД-834/14.11.2011 г. на
Министъра на околната среда и водите, (ДВ, бр.101/21.12.2011 г.), земл. на гр.
Вършец. Обявена е с цел опазване на находището на рядък и уязвим
растителен вид - Наплъстена трихоколея (вид мъх) Trichocolea tomentella;
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 ЗМ
„Глухарчевидна
жълтица”,
обявена
със
Заповед
№РД643/14.08.2012 г., на Министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр.75/02.10.2012 г.), земл. на гр. Вършец). Обявена е с цел опазване на редък
и уязвим растителен вид Глухарчевидна жълтица - Leontodon saxatilis).
Опазването на находищата на двата растителни вида се осъществява от
съответните стопанисващи органи - Държавно горско стопанство Берковица и
община Вършец, като контролът по спазване на режимите на защитените
територии се осъществява от РИОСВ – Монтана.
Защитени зони по Натура 2000
За територията на община Вършец, област Монтана със заповед на
Министъра на околната среда и водите са обявени 3 защитени зони:
По Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна:
 ЗЗ BG0000166 „ Врачански балкан”;
 ЗЗ BG0001040 „ Западна Стара планина”
По Директива 2009/147/ЕО:
 ЗЗ : Западен Балкан”
Общата площ на обектите от НЕМ с припокриване е 62,69% от
общинската площ, което е около 2 пъти над средното за страната. Община
Вършец е сред общините в страната с с много висок дял на природозащита.
Цялата тази площ се припокрива от ЗЗ. Защитените територии са 23,52%, като
те изцяло се припокриват от природният парк.
Отпадъци
На територията на общината има въведена система за събиране и
транспортиране на битовите отпадъци, като 100% от населението е обхванато
от системата. Извършва се организирано сметопочистване и сметосъбиране
съгласно график, изработен и изпълняван от Общинско предприятие,
извършващо дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Със заповед РД138/15.07.2009 г. на директора на РИОСВ – Монтана е преустановена
експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци, намиращо се на
територията на общ. Вършец, м. „Липа”. През м. декември 2012 г. приключи
рекултивацията на депото за твърди битови отпадъци в м. „Липа”. Дейностите
са извършени със средства на МОСВ – ПМС 209. Събраните в общината
отпадъци се транспортират до Регионално депо за отпадъци – Монтана за
обезвреждане, което неминуемо увеличава разходите за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване.
В населените места от общината са подсигурени съдове за битови
отпадъци – кофи тип “Мева” и контейнери тип “Бобър”. Във всички населени
места от общината редовно се почистват улиците, тротоарите, канавките и се
третират с препарати.
Към момента на територията на община Вършец няма нерегламентирани
сметища. Всички такива са закрити до края на 2010 г. При извършвани
проверки на територията на общината във връзка с поддържане чистотата на
населените места са констатирани замърсени терени, за което са давани
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предписания със срокове за изпълнение. Извършвани са последващи проверки,
при което е констатирано, че предписанията са изпълнени.
На територията на общината няма съоръжения и инсталации за третиране
на производствени и опасни отпадъци. РИОСВ – Монтана е издала разрешение
на фирма „Хинд къмпани” ООД за две площадки в гр. Вършец за дейности по
събиране и предварително третиране на неопасни отпадъци от пластмаса,
хартия и стъкло, като на едната площадка са разрешени и дейности по
разглобяване на ИУМПС.
В община Вършец не е изградено специализирано депо за строителни
отпадъци. Проблем създават строителните отпадъци от частни строителни
обекти, които често се депонират на неразрешени за тази цел места.
На територията на общината е въведена система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки. Сепарираните отпадъци се извозват и обработват
извън територията на общината от фирма „Екобулпак“ с която има сключен
договор.
Шум
В района на град Вършец по-голямата част от промишлените предприятия
са съсредоточени в промишлената зона и не се констатира шумово натоварване
на околната среда в останалата част на града. Характерно за града е шумовото
натоварване от автомобилния транспорт. Шумните участъци са предимно
отделни участъци от пътната мрежа с концентрация на пътни превозни
средства.
Радиоактивна натовареност
В резултат от извършения мониторинг на радиационния гама фон от
РИОСВ - Монтана, атмосферната радиоактивност и повърхностните води през
2013 г., може да се направи извод, че няма повишаване на радиологичните
показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.
Природни бедствия
По отношение на сеизмичната опастност, територията на община Вършец
попада в 7 степен на интензивност по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник.
Като изключим малка част от Северозападна България, това е районът с наймалка очаквана интензивност.
В поречието на р. Огоста идентифицираните големи участъци с
потенциален риск от наводнения са 4 и обхващат горното течение и средно
течение на речните притоци. Един от тези участъци попада в пределите на
община Вършец. Самият общински център е най-рисковото населено място по
отношение на наводненията.
По отношение на свлачищната опастност общината е в сравнително
благоприятно отношение. Към 31.12.2017 г. на общинската територия е
установено само 1 свлачище в пределите на гр. Вършец. То обхваща кв. 84 и
85 в южната част на града. Площта му е 0,420 кв.м.
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2.6. Културно наследство
Съгласно чл. 2. (1) на Закона за културното наследство (обн. ДВ бр.
19/2009 г.) то обхваща „нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна
стойност.“
Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство е основен символ на националната
идентичност. Към него принадлежат устната традиция и език, обичаите,
обредите, празненствата, ритуалите, вярванията, музиката, песните, танците,
кулинарните и еноложки традиции, народните занаяти, народната медицина и
народните игри и спортове.
Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни
обичаи, обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни
традиции и др. се проявяват по време на народни и светски празници. Те се
съхраняват и изпълняват от местното население, както и от фолклорни и
самодейни групи за провеждане на обредни ритуали към читалищата в община
Вършец.
Много от народните празници в този край са запазени с годините, а
честването им се извършва със съхранени традиции и обреди. Празнуват се
Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан, Тодоровден, Спасовден, Св. Св.
Константин и Елена, Илинден, Успение на Пресвета Богородица, Симеоновден,
Димитровден, Архангеловден.
Във всички села е запазена традицията да се организират ежегодни
селски събори, на които жителите и произхождащите от селищата се събират
за да празнуват.
Традиционни събития от културния календар на общината свързани с
художествено-изпълнителски изкуства са ежегодно провежданите в гр. Вършец
Национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави
„Димитър Пеев”, Международен фолклорен фестивал „Пъстра огърлица”,
Фолклорен празник „Пей, танцувай и на „Зелени дел” се любувай”, Празник на
курорта, минералната вода и Балкана. Фолклорни фестивали се организират и
в селата Горно Озирово и Спанчевци. Организира се и Фестивал на козето
мляко в Горна Бяла Речка.
В 6 населени места в община Вършец функционират народни читалища.
Те са достойни пазители на националните традиции и местния фолклор,
огнища за съхраняване на националното самосъзнание, центрове за развитие и
подпомагане на любителското художествено творчество, средища на
празненства, концерти и чествания. Читалищата работят в следните основни
направления: библиотечна дейност, школи по изкуствата, любителско
творчество, клубове по интереси, културна дейност и работа по проекти.
Ежегодно създават културен календар, като организират и участват в
конкурси, фестивали, празници, концерти, продукции, творчески срещи и др.,
адресирани към широката общественост.
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Материално движимо културно наследство
Движимото културно наследство е носител на национална и родова
историческа памет. Към него принадлежат археологическите, етнографските,
историческите, художествените, природните, техническите, архивните,
книжовните и литературните движими културни ценности.
През 1999 г. в гр. Вършец е основана общинска музейна сбирка.
Сградата, в която се помещава музейната сбирка е построена през 30-те
години, като частен дом с характерна архитектура. Експозицията съдържа 4
раздела: „Античен”, „Археологически находки и монетна колекция”,
„Балнеология” и „Етнография”. Представени са стотици експонати и ценни
находки от тракийско и римско време, документи и архивни снимки от
историята на Вършец като балнеолечебен курорт, както и богата етнографска
сбирка с облекла и предмети от бита на хората от района. Особено място сред
експонатите заема уникалната бронзова скулптура от II в. пр. Хр. на
тракийското момче-бог Телесфор, което днес е символ на град Вършец.
Материално недвижимо културно наследство
Недвижимото
културно
наследство
включва
археологическите,
историческите, архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и
етнографските недвижими културни ценности, образци на парковото и
градинско изкуство, културните ландшафти и културните маршрути.
Обекти със статут на недвижими културни ценности в община Вършец са:
 Обекти регистрирани в НДА към НИНКН
На територията на община Вършец има 66 недвижими културни ценности
по списък, предоставен от НИНКН (Приложение №1).
 Археологически обекти
С Разпореждане на МС №1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и
надгробни могили и средновековни отбранителни валове са обявени за
паметници на културата, по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗПКМ (отменен), и съгласно
§10, ал. 1 от ЗКН притежават статут на НКЦ с категория „национално
значение”.
С писмо №545 от 27.02.2001 г. на НИПК всички археологически обекти
на територията на страната са декларирани като паметници на културата.
Съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН недвижимите археологически обекти
притежават статут на НКЦ с категория „национално значение” до
установяването им като такива по реда на този закон.
При разработването на ОУПО Вършец трябва да бъде поискана
информация от автоматизираната информационна система „Археологическа
карта на България” за археологическите недвижими културни ценности в
община Вършец.
 Военни паметници
С писмо №4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци,
издигнати по повод участието на България във войните от 1885, 1912-1913,
1915-1918, 1944-1945 години са декларирани като исторически паметници на
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културата по смисъла на чл. 12 от ЗПКМ (отменен), и съгласно §12, ал. 1 от
ЗКН притежават статут на НКЦ.
В областен регистър на военните паметници в област Монтана има данни
за 16 възпоменателни знака на територията на община Вършец, издигнати по
повод участието на България във войните от 1912-1913 г., 1915-1918 г. и
1944-1945 г., които представляват исторически недвижими културни ценности.
2.7. Демографско развитие
Целта на това проучване е да се направи подробен и задълбочен анализ
на демографското състояние на община Вършец. За целта са проучени данни
от НСИ.
Демографското прогнозиране има за задача да определи базата за
планиране на основните системи на общината.
Данните от преброяванията са дадени в следващата таблица.
Таблица №2: Налично население на община Вършец по год. на преброяване
Общини
Населени места

Налично население към

Постоянно население към

31.12.1934 31.12.1946 1.12.1956 1.12.1965 2.12.1975 4.12.1985 4.12.1992 1.03.2001 1.02.2011

Община Вършец
гр. Вършец
с. Горна Бела речка
с. Горно Озирово
с. Долна Бела речка
с. Долно Озирово
с. Драганица

11728

12692

12743

11654

12119

11481

11066

9870

8203

4065

4407

5046

5373

6865

7413

7635

7247

6270

634

649

518

283

194

149

151

121

69

1925

1934

1739

1411

1160

864

719

478

314

816

822

619

371

302

219

183

147

102

1106

1255

1228

1034

988

725

633

522

417

825

1003

998

969

775

606

494

364

273

ман. Клисурски
манастир
с.
Спанчевци

21

20

50

9

10

5

2

4

16

830

891

882

752

702

642

576

458

365

с. Стояново

357

380

341

288

228

180

124

117

84

с. Черкаски

1149

1331

1322

1164

895

678

549

412

293

Източник: НСИ

В демографското развитие на община Вършец могат да се отчетат два
периода – до 1956, свързан с нарастване на населението по естествен път
(1934г. – 11 728 души; 1956 г. – 12 743 души) и период на относително бавен
спад (1965 г. – 11 654; 1975 г. – 12 119 души; 1992 г. – 11 066 души; 2001 г. –
9 870 души; 2011 г. - 8 203), дължащ се първоначално на механичен отлив, а в
последните двадесет години на отрицателен естествен и механичен прираст.
Изменението на броя на населението на общината е свързано с
изменение на полово-възрастовата структура. По данни от преброяването през
2011 за общината тя има следния вид:
 Под трудоспособна възраст – 15,2%;
 В трудоспособна възраст – 59,9%;
 Над трудоспособна възраст – 24,9%.
Тази възрастова структура на населението способства броя на
населението на общината в краткосрочен план да стационира.
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По отношение на половата структура на населението има относителен
паритет жени-мъже (51%:49%), с лек превес на първите.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира найдобре чрез коефициентът на демографско заместване, който показва
съотношението на броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) – 562
души и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.) - 652 души.
Важна характеристика на населението е образователното равнище. За
община Вършец тя е представена в следващата таблица.
Таблица №3: Степен на завършено образование на населението8
Общо Висше Средно Основно Начално Незавър- Никога не
Дете
шено посещавали до 7 г. вкл.,
начално училище
което още
не посещава
училище
Вършец
7633
819
2997
2221
997
524
63
12
Източник: НСИ
Община

По отношение на етническия състав на населението (лицата, които са се
възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо
самоопределение, са 7 738 души) следва да се каже, че доминира българския
етнос – 82%.
Таблица №4: Етнически състав на населението на община Вършец9
Община

Лица, отговорили на
Не се
Етническа група
доброволния въпрос българска турска ромска друга самоопреза етническа
делям
принадлежност

Вършец
Източник: НСИ

7738

6342

4

1348

18
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В общината има 3 341 домакинства със среден брой членове 2,4 души и
1692 семейства със среден брой членове 2,8 души.
Икономически активното население на общината е посочено в
следващата таблица.
Таблица №5: Икономическата активност на населението в община Вършец10
Община
Вършец
Източник: НСИ

Общо
6954

Икономически активни
общо

заети

безработни

2939

2192

747

Икономически неактивни
4015

Анализът на данните показва, че в община Вършец икономически
активното население съставлява 42,3% от населението на общината като цяло.

Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., НСИ
Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., НСИ
10
Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., НСИ
8
9
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Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение
на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64
навършени години, е 44,6%, при 23,4% за областта и 56,4% за страната.
Коефициентът на заетост в община Вършец – 44,6% надвишава почти два пъти
този за областта.
Безработицата е другия проблем, който е особено остър в последните
години. Равнището на безработица за община Вършец е 24,5%11, при стойности
за област Монтана - 14,86% и за 7,21% страната като цяло.
Основните приоритети в демографското развитие на община Вършец
следва да бъдат насочени към увеличаването/запазването на раждаемостта,
намаляване на смъртността, малък механичен отлив, създаване на условия за
развитие на качеството на човешкия капитал (инвестиране в образованието,
здравето, знанията, квалификацията и уменията на хората), включване на
пазара на труда на рискови групи от населението, гарантиране на техния
принос за устойчиво икономическо развитие на страната и недопускане на
дискриминация на пазара на труда и на работното място по признаците: пол,
възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация
и др.
2.8. Обитаване и жилищен фонд
Съществен дял в решаването на проблема за териториалното развитие на
населените места се пада на системата “Обитаване”. Под влияние на
демографското движение от една страна и на физическото износване на
съществуващият сграден фонд – от друга, се налагат не само качествени, но и
количествени изменения.
При решаването на проблемите на система “Обитаване” на първо място
се поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на
възможностите на съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояване
на нови територии за жилищни нужди.
Анализът на жилищната система на община Вършец има за цел
разкриване на проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение
за създаването на реалистична устройствена концепция при изработване на
ОУП на общината.
Състоянието на жилищния фонд на община Вършец е анализирано на
основата на статистически данни и информация от НСИ.
Количествени характеристики на жилищния фонд
Жилищният фонд в община Вършец към 31.12.2016 г. наброява 5 402
жилища, разположени в 4 812 сгради.
Преобладаващият дял на наследения жилищен фонд е създаден в
периода 1946 – 1960 г. (25,38%), или 1 371 жилища. Следващото десетилетие
1961-1970 г. е добавило втория по големина дял 22,99%, или 1 242 жилища.

11

По данни на Агенция по заетостта за 2017 г.
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Фондът до 1946 г. (с възраст над 68 години), има дял от 17,38%. След 1990 г.,
към фонда са добавени едва 265 жилища или 4,91%.
Таблица №6: Жилища в община Вършец към 31.12.2016 г. по периоди на
построяване
Периоди на построяване
Общо
до края на 1918 г.
1919 - 1945
1946 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
от началото на 2011 г.
Източник: НСИ

Жилища
Брой
%
5402
100%
107
1,98
832
15,40
1371
25,38
1242
22,99
966
17,88
619
11,46
162
3,00
98
1,82
5
0,09

Качествени характеристики на жилищния фонд
По конструкция
По вида на конструкцията, жилищният фонд в селищата на общината е
представен в пет обобщени категории – панели, стоманобетонни, тухлени с
бетонна плоча, тухлени с гредоред и други.
Таблица №7: Жилища по материал на външните стени на сградата към
31.12.2016 г.
Общини, населени Жилища
места
общо
Панели
Община Вършец
гр. Вършец
с. Горна Бела речка
с. Горно Озирово
с. Долна Бела речка
с. Долно Озирово
с. Драганица
Клисурски манастир
с. Спанчевци
с. Стояново
с. Черкаски
Източник: НСИ

5402
3224
144
437
187
363
222

227
223
1
1
0
0
0

376
116
333

1
0
1

По конструкция
Тухлени с
СтоманоТухлени с
бетонна
Други
бетон
гредоред
плоча
172
2071
2694
238
161
1703
1019
118
0
14
79
50
2
56
352
26
0
35
146
6
1
61
293
8
1
7
203
11
0
4
152
217
2
0
24
81
11
3
19
304
6

Етажност
В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 93,3% от
жилищата в общината, в средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени
общо 5,7% и във високоетажни сгради (над 6 етажа) – 1,0%. От всички селища
в общината само в общинският център - град Вършец има средноетажни и
високоетажни жилищни сгради.
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Таблица №8: Жилища по етажност на сградата, в която се намират към
31.12.2016 г.
Общини, населени Жилища
места
общо
Община Вършец
гр. Вършец
с. Горна Бела речка
с. Горно Озирово
с. Долна Бела речка
с. Долно Озирово
с. Драганица
Клисурски манастир
с. Спанчевци
с. Стояново
с. Черкаски
Източник: НСИ

5402
3224
144
437
187
363
222
376
116
333

Етажност на сградите
еднодвутричетирипетшестетажни етажни етажни етажни етажни етажни
1840
2838
361
216
93
54
890
1626
345
216
93
54
72
71
1
0
0
0
174
262
1
0
0
0
93
91
3
0
0
0
263
100
0
0
0
0
27
195
0
0
0
0
0
154
213
9
0
0
0
65
49
2
0
0
0
102
231
0
0
0
0

Благоустроеност
С най-висока степен на благоустроеност са 20,9% от жилищата и то
основно в общинския център град Вършец. Наличие на ел. ток, водопровод и
канализация има в 67,9% от жилищата в общината.
Таблица №9: Жилища по благоустроеност към 31.12.2016 г.

Общини,
Жилища
населени места
общо

Община Вършец
гр. Вършец
с. Горна Бела речка
с. Горно Озирово
с. Долна Бела речка
с. Долно Озирово
с. Драганица
Клисурски манастир
с. Спанчевци
с. Стояново
с. Черкаски
Източник: НСИ

5402
3224
144
437
187
363
222
376
116
333

Благоустроеност
Ел. ток,
водопровод,
Ел. Ток,
канализация,
Ел. Ток,
водопровод,
централно,
водопровод
канализация
местно
отопление
1128
3668
249
900
2054
90
2
116
9
13
347
31
28
21
84
65
263
4
8
209
3
96
7
9

264
86
308

7
14
7

Без
благоустроеност

Ел.
ток

286
161
16
45
5
30
2
9
9
9

71
19
1
1
49
1
0
0
0
0
0

Собственост
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на
жилищата е присъща и на населените места от община Вършец.
На фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост,
символичният обем на социални жилища е в противоречие с потребностите от
обществено подпомогнат подслон.
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Таблица №10: Жилища по форма на собственост към 31.12.2016 г.
Форма на собственост
Общини, населени Жилища
Държавни или
Частни - на
Частни места
общо
общински
юридическо лице физическо
Община Вършец
5402
11
15
гр. Вършец
3224
10
2
с. Горна Бела речка
144
0
0
с. Горно Озирово
437
0
8
с. Долна Бела речка
187
0
0
с. Долно Озирово
363
0
0
с. Драганица
222
0
3
Клисурски манастир
с. Спанчевци
376
1
1
с. Стояново
116
0
0
с. Черкаски
333
0
1
Източник: НСИ

на
лице
5376
3212
144
429
187
363
219
374
116
332

Жилищна задоволеност
Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища
(към 31.12.2016 г.) е 721 жилища/1000 д. Този макро-показател - “брой
жилища/1000 обитатели” отразява количеството жилища без да дава
информация за качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното
ползване и реалното потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по
показателя - “брой жилища/1000 обитатели” общината има по-високи
показатели (721/1000) от средно-европейските (420/1000). Но този показател
има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани икономики и
развити жилищни пазари. В общината, той се деформира сериозно от голямото
количество необитавани жилища 42,2% от жилищния фонд12. Затова и
стойностите на този макропоказател се отчита не като означаващ висок
стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд.
Към 31.12.2016 г. в едно жилище живеят средно 1,4 лица, на едно
жилище се падат средно по 78,8 м2, а на обитател – 56,9 м2 полезна площ при
обща полезна площ за общината 425 733 м2. Основният показател за жилищна
осигуреност на населението жилищната площ/човек е 41,5 м2.
Таблица №11: Параметри на жилищата към 31.12.2016 г.
Жилищ СпомагаПолезна
Средна
на площ
телна
площ на
полезна
на
площ на
Площ
Община
човек от
площ на
Жилищ- Спомачовек от човек от
Общо
на
населеедно
на
гателна
населенаселекухни
нието
жилище
нието
нието
Вършец 425733
310767
58304 56662
56,87
41,51
7,79
78,81
Източник: НСИ
Полезна площ

12

Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г., НСИ
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2.9. Социална инфраструктура и услуги

Образование
На територията на община Вършец функционират 2 училища:
 НУ „Васил Левски“, гр. Вършец;
 СУ „Иван Вазов“, с две сгради, гр. Вършец.
След закриването на основното училище в с. Долно Озирово, училищната
мрежа е локализирана изцяло в общинския център.
Професионалната гимназия по икономика и туризъм (ПГИТ) се влива в
Средно училище „Иван Вазов“ /от учебната 2017-2018 г./, което е средищно за
общината, с решение на Общински съвет Вършец. Причината за
преобразуването на ПГИТ е намалелият брой ученици през последните години,
причинена от негативните демографски процеси, протичащи в общината.
Учениците от селата на общината, в които няма действащи училища се
превозват безплатно по линия на т.нар. ученически пътувания да гр. Вършец.
Всички училища на територията на общината са общинска собственост.
На територията на общината функционира едно обединено детско

заведение - ДГ "Слънце" за отглеждане и възпитание на деца от
предучилищна възраст в град Вършец.
От 01.09.2017 г. с решение на Общинския съвет в гр. Вършец в
състава на ДГ „Слънце“ се вливат и двете смесени (разновъзрастови) групи
за деца от 2 до 7 години в кв. Заножене и в с. Долно Озирово.
От 01.01.2018 г. с решение на Общинския съвет, ДГ „Слънце“, гр.
Вършец преминава към заведенията, прилагащи системата на делегираните
бюджети и става второстепенен разпоредител на бюджетните средства.
За учебната 2017/2018 г. в заведението са записани общо 163 деца на
възраст от 1,5 до 7 години.
Здравеопазване
В община Вършец здравеопазването е представено основно
от
извънболнична лечебна помощ.
Болнична помощ
На територията на общината има само една държавна болница, която е
филиал на „Специализирана болница за рехабилитация – Национален
комплекс” ЕАД. Тази болница е с регионални и национални функции и няма
пряко отношение към болничното обслужване на населението на община
Вършец. Тази болница не поема потребностите на населението на общината от
стандартните болнични услуги.
На практика населението на община Вършец получава болнична лечебна
помощ в общинската МБАЛ Берковица. Община Вършец участва на
пропорционален принцип в частичната издръжка на болницата в гр.
Берковица.
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Извънболнична лечебна дейност
Основната извънболничната лечебна дейност на територията на
общината се извършва от „Медицински център – Вършец“ ЕООД. Той се
помещава в бившата сграда на Курортната поликлиника. В нея освен
Медицинския център са разположени и кабинетите на останалите лекари, а
също така и „Филиалът за спешна медицинска помощ – Вършец“ (ФСМП).
Към системата на здравеопазване се отнасят и детските ясли.
На територията на общината има сформирана една яслена група в ОДЗ
„Слънце“ – гр. Вършец.
Социални дейности
В община Вършец няма специализирани институции за социални услуги.
Нуждаещите се с физически и психически увреждания са настанени в социални
институции в съседни общини. Единствените структури за социално
подпомагане, които функционират в общината са за предоставяне на услуги в
общността и това са „Домашен социален патронаж” и „Обществена
трапезария”. Домашният социален патронаж остава най-достъпната и
традиционна услуга за стари хора в общината. Той обхваща гр. Вършец, кв.
Заножене и селата Долна Бела Речка, Горна Бела Речка, Долно Озирово, Горно
Озирово, Стояново, Черкаски, Спанчевци и Драганица.
Със съдействието на Община Вършец продължават да развиват своята
дейност пенсионерските клубове в общината:
Два пенсионерски клуба във Вършец
 Пенсионерски клуб „Пробуда“, кв. Заножене, гр. Вършец;
 Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци“, с. Долно Озирово;
 Пенсионерски клуб „Магнолия“, с. Горно Озирово;
 Пенсионерски клуб „Еделвайс“, с. Драганица;
 Пенсионерски клуб „Детелина“, с. Черкаски.
Култура
Културата в община Вършец е представена от следните дейности:
 Музейна;
 Галерийна;
 Комплексна читалищна.
В гр. Вършец е създадена Общинска музейна сбирка с 4 тематично
обособени направления - отдели: „Античен”, „Археологически находки и
монетна колекция”, „Балнеология” и „Етнография”. В сградата, в която е
устроена музейната сбирка се помещава и Градската художествена галерия.
Така на практика от комбинацията на музейна с галерийна културна дейност се
обособява един културен център в гр. Вършец.
На територията на община Вършец има 7 действащи читалища13:
 НЧ „Хр.Ботев-1900” – гр. Вършец;
 НЧ „Пробуда - 1934 Заножене” - гр. Вършец;
 НЧ „Просвета – 1935“ – с. Спанчевци;
13

Регистър на народните читалища – www.chitalishta.com
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 НЧ „Просвета – 1922“ – с. Горно Озирово;
 НЧ „Просвета – 1946“ – с. Долно Озирово;
 НЧ „Просвета – 1931“ – с. Черкаски;
 НЧ „Васил Левски 2015“ – с. Драганица.
В общинския център гр. Вършец има изграден и действащ Общински
детски комплекс – гр. Вършец. Дейността му е насочена предимно към
развитието на местните ученици и осмислянето на свободното им време в
съответствие с техните интереси и заложби.
Религиозни храмове на територията на община Вършец:
 Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий“;
 Храм „Св. Георги Победоносец” – гр. Вършец;
 Храм “Възнесение Господне” – гр. Вършец;
 Храм “Успение Богородично” – с. Горно Озирово;
 Храм “Св. Илия” – с. Долно Озирово;
 Храм „Св. Петка Параскева“ – с. Драганица;
 Храм “Успение Богородично” – с. Черкаски;
 Храм „Св. Димитър“ – с. Долна Бела Речка;
 Храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Спанчевци.
Спорт
Спортната база на територията на община Вършец е общинска
собственост и включва:
 Градски стадион гр. Вършец;
 Спортна зала с 25 метров басейн;
 Мултифункционална площадка в Боров парк (предназначена за
баскетбол и волейбол);
 Мултифункционална площадка за футбол;
 Спортни площадки (2 бр.) в СОУ „Иван Вазов”- Корпус 1 и Корпус 2;
 Градски басейн с минерална вода гр. Вършец , който не работи от
няколко години;
 Общинска детска фитнес зала - ОДК- Вършец
 Минерален басейн с. Спанчевци;
 Футболно игрище – с. Драганица.
 Футболно игрище с. Долно Озирово
 Две фитнес площадки в гр. Вършец
 Площадка за скейтборд в гр. Вършец
 Спортно атракционна въжена градина в парка в гр. Вършец.
Спортната дейност и изградената спортна база в община Вършец се
използва за дейността на създадените спортни клубове и на лицата, желаещи
да спортуват. Като цяло преобладаващата част от спортната база е със
свободен достъп, а част от нея е за професионално ползване.
На територията на общината развиват дейност Футболен клуб „Вършец2012“, Футболен клуб „Озирово“, Клуб по ориентиране „Незабравка 2004”,
Волейболен клуб.
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2.10. Икономическа база
Местоположението на община Вършец - в област Монтана в
Северозападния район от ниво 2 определя средата, в която общината се
развива.
Северозападен район е районът с трайно най-ниско равнище на
развитие, не само в страната, но и в ЕС.
Област Монтана като част от Северозападен район също отбелязва
дълготрайна тенденция на изоставащо социално-икономическо развитие.
Икономическата база на община Вършец се формира от следните основни
отрасли на производството: селско стопанство, шивашка промишленост,
машиностроене и хранително-вкусова промишленост.
Състоянието на икономиката на община Вършец се намира в пряка
зависимост
от
наличните
местни
ресурси,
историческо
развитие,
местоположение, транспортни връзки, макроикономически условия, активност
на местното население и администрация и др.
Определящи фактори за икономиката на община Вършец са:
 наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на
балнеологията и земеделието;
 екологичната чистота на района;
 високия горски фонд;
 близостта до столицата София и до моста Видин-Калафат, което
осигурява възможности за пазар на произведената продукция и възможности
за развитие на туризма.
Основните отрасли, които се развиват на територията на община Вършец и
определят икономическия профил на общината, са: хранително-вкусова
промишленост (хлебопроизводство, млекопреработване и др.), електрическа
промишленост, шивашка промишленост и дървопреработвателна промишленост.
Таблица №12: Динамика на основните икономически показатели на община
Вършец за периода 2008-2012 г.
Община Вършец
Произведена продукция – хил. лв.
Приходи от дейността – хил. лв.
Нетни приходи от продажби – хил. лв.
Заети лица – бр.
Отн. дял към показателите на
област Монтана
Произведена продукция – хил. лв.
Приходи от дейността – хил. лв.
Нетни приходи от продажби – хил. лв.
Заети лица – бр.

2008
40 675
45 479
40 975
878

2009
29 564
35 769
33 762
872

2010
40 002
45 824
43 610
820

2011
44 315
52 367
48 437
869

2012
44 932
52 568
49 270
946

4.40%
3.11%
3.08%
3.26%

3.55%
2.61%
2.77%
3.46%

4.16%
3.00%
3.28%
3.51%

3.92%
2.83%
2.97%
3.72%

3.75%
2.71%
2.85%
4.07%

Източник: Национален статистически институт

Данните от предходната таблица показват приноса на община Вършец в
икономическите резултати на област Монтана в периода 2008-2012 г. Прави
впечатление, че делът на общината в областната икономика по отделните
показатели намалява през разглеждания период 2008-2012 г. Растеж се
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отбелязва единствено при дела на заетите лица в община Вършец от всички
заети в област Монтана.
През 2012 г. на територията на община Вършец работят 4,8% от всички
нефинансови предприятия на територията на област Монтана – 220 бр., което е
с 24 повече от тези през 2008 г. Бизнесът в общината се е разгърнал предимно
в микро предприятия, което е характерна тенденция в цялата страна - 206 от
всички 220 регистрирани предприятия са със заети лица под 9 души. 10 от
предприятията са със заети лица между 10 и 49 души и 4 – между 50 и 250
души.
В сферата на услугите са 178 от общия брой предприятия , 21 – в сектора
на индустрията и също толкова – 21 бр. в сектора на селското, горското и
рибното стопанство.
По-голямата част от предприятията работят в областта на следните
икономически дейности:
 търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети;
 хотелиерство и ресторантьорство;
 селско, горско и рибно стопанство;
 преработваща промишленост:
 транспорт и складиране;
 строителство;
 социални дейности.
Таблица №13: Произведена продукция в община Вършец
Произведена продукция – хил.лв

2008

2009

2010

Община Вършец общо

40 675

29 564

40 002

44 315

44 932

757

531

527

484

482

34 013

24 136

33 883

n.a.

n.a.

5 905

4 897

5 592

n.a.

n.a.

Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия
Услуги

2011

2012

Източник: Национален статистически институт

Разпределено по произведена продукция, най-силно присъствие в
общината има секторът на индустрията. През 2010 г. произведената продукция
от сектора е 33 883 хил.лв., като формира 84,7% от тази на общината. На
второ място като участие е секторът на услугите с произведена продукция от 5
592 хил.лв. или 14%. Селското стопанство показва най-ниско участие – 527
хил.лв. за 2010 г. (1,3%).
Нетните приходи от продажби на предприятията през 2012 г. възлизат
на 49 270 хил. лв., което формира 2,8% от приходите от продажби на
предприятията на територията на област Монтана. За петгодишния период
2008-2012 г., разглеждан като цяло, скачат с 20,2%. Голям спад на приходите
от продажби се регистрира през 2009 г. спрямо 2008 г. – с 21,6%. От 2009 г.
започва тенденция на непрекъснато нарастване на приходите на общинските
предприятия, като темпът на нарастване е най-слаб през 2012 г. Нетните
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приходи от продажби на жител от населението на община Вършец през 2012 г.
възлизат на 6 211 лв.
Извършените в общинската икономика разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи през 2012 г. възлизат на 7 225 хил. лв. и
се променят изключително динамично през годините. Частично, това се дължи
на получени субсидии и безвъзмездна финансова помощ от страната на ЕС и
говори за трудности на предприятията за влагане на собствени средства в
ДМА.
По-големи предприятия на територията на община Вършец
 „Електростарт“ АД - най-голямото предприятие в община Вършец,
където са заети около 200 човека. Предприятието е единственият български
производител на електромагнитни и електронни дросели, трансформатори,
запални устройства и други компоненти за луминесцентни, метал-халогенни,
натриеви, живачни и газоразрядни осветителни тела.
 „Пентоп“ ЕООД – създадено през 1990 г. и специализирано в областта
на дървопреработвателната промишленост (производство на мебели, столове,
маси, легла от парен бук, осветителни тела и композиции от дърво).
 „Р + Т сервиз” ООД – специализирано в проектиране и изграждане на
хладилни и климатични камери, шаржови и флуидизационни шокови тунели за
хранително-вкусовата промишленост; доставка и монтаж на хладилни панели –
пенополиуретан и хладилни врати; доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на
промишлена и битова хладилна техника; доставка, монтаж, ремонт и
поддръжка на промишлена и битова климатична техника; абонаментно
поддържане на хладилни и климатични инсталации; цялостно изграждане на
хладилни предприятия.
 ЕТ “Йови - Йовка Горанова” - производство на готово дамско облекло
по поръчка на фирми от Франция, Белгия, САЩ и др. В предприятието са заети
около 70 човека.
 “Натекс-2” ООД - шев на връхни дамски и мъжки облекла по поръчка
на клиента за вътрешен и външен пазар. В предприятието са заети около 70
човека.
 Фирма “Ави” – Валя Василева ЕТ се занимава с производство и
продажба на транспортни опаковки от трипластов и петпластов вълнообразен
картон.
 ЕТ “Ник ”- Николинка Василева – специализирана в строителство на
жилищни и административни сгради, хотели от основи до ключ.
 „Хералд” ЕООД – търговия;
 СТРОИТЕЛНА БОРСА – КРАСИ;
 “АРА СБХ Художник” ООД, с. Спанчевци е фирма с традиции в
производството на маслени, темперни, акварелни, акрилни бои, моделини,
пастели, стативи, рамки, платна и други, които са основни средства и помагала
за детски градини, училища, ВУЗ-ове и в работата на художниципрофесионалисти.
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Преките чуждестранни инвестиции в община Вършец през 2011 г.
представляват 1,3% от тези в област Монтана. През 2010 г. спрямо 2009 г. те
нарастват с 58,7%, докато през 2011 г. спадът е с 13,2%.
2.11. 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“. Водите, използващи се за питейно-битови цели се
осигуряват основно от повърхностни (вкл. яз. „Среченска бара”) и по-малко от
подземни води. Географското разположение на водоизточниците и населените
места от тези общини дава възможност за гравитачно транспортиране на
водата. “В и К” ООД Монтана експлоатира и поддържа язовир „Среченска
бара”.
Хидровъзелът получава суровата вода чрез събирателни деривации,
които улавят водите от северните и южните склонове на северозападна Стара
планина. Преди акумулирането на тези води в язовира, същите се преработват
от три водноелектрически централи (каскада „Петрохан”) за добив на ел.
енергия. Към язовира има изградени още четири речни водохващания,
директно подаващи вода в него.
Язовир “Среченска бара” е изграден като годишен сезонен изравнител.
Водовземането от него се осъществява чрез водовземна кула с възможност за
водовземане от четири различни хоризонта. За подаване на сурова вода от
язовира към Пречиствателната станция, под язовира е изградена помпена
станция.
Съоръженията
от
водоснабдителната
система
(водоизточници,
водопреносни и водоразпределителни съоръжения към тях) са изградени преди
повече от 30 години. В последните години усилията са насочвани към
изграждането на микроязовир за събиране на високите пролетни води с обем 1
000 000 м3, реконструкция на водохващанията и изграждане на нови
пречиствателни съоръжения за подобряване на количествените и качествените
показатели на използваните питейни води от населението на общината.
Водните загуби за “ВиК” ООД Монтана в община Вършец са около 50% и са
резултат основно от лошото техническо състояние на мрежата, обуславящо
големи скрити течове и аварии.
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Важен неблагоприятен факт е, че 85% от външната (68,620км) и
вътрешната (85,940км) водопроводната мрежа в общината е изградена от
съдържащите азбест – етернитови тръби.
По показателя население, свързано с обществена канализация, през 2012
г. община Вършец (77%) изпреварва средните за страната (74,3%) и за област
Монтана (58,5%) стойности.
Канализационна система в общината е изградена само в общинския
център - 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. В канализацията са заустени съответно множество
подпочвени води, разреждащи допълнително битово-фекалните води.
Канализационните тръби са полагани без допълнителна антикиселинна защита
и са изложени на допълнителна ерозия от киселинните битово-фекални води.
Този факт обяснява голямото количество води, които се инфилтрират обратно
от тръбите в почвата под града.
Канализацията на гр. Вършец е заустена в изградена и функционираща в
ПСОВ до северната регулационна граница на града.
Проблем за жителите на община Вършец е и липсата на канализационна
мрежа в селата и липсата на изградени междуселищни външни колектори и
пречиствателни съоръжения за отпадни води.
През територията на община Вършец преминават водите на р. Ботуня и
притоците и р. Раковица, р. Тадровица, р. Просенешка бара, р. Заноженска
бара, р. Щолдирица, р. Старата река и р. Черна река, водите на които
оводняват котловината на общината. Следва да се проектира изграждането на
микроязовир за събирането на високите пролетни води, нови съоръжения за
напояване и реконструкция на старите. Няма напоителни системи
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. В общината има възможност за изграждане на микро - ВЕЦ,
които не нарушават екологичното равновесие на средата и задоволяват
директно нуждите на местните консуматори - мандри, оранжерии, цехове за
различни производства.
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Община Вършец е една от малкото в област Монтана общини, където не
са изградени ВЕИ (включени в електроенергийната система) и нe са заявени
такива за предстоящо изграждане.
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.
Газоснабдяване
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 изграждането на т.нар. “индустриална зона”
в близост до общинския център, следва да се осигури газоснабдяване за
производствените нужди на инвеститорите.
Телекомуникации
Община
Вършец
разполага
със
сравнително
добре
развита
телекомуникационна инфраструктура. Междуселищни и международни връзки
могат да се осъществяват по телефон, факс и чрез Интернет. Общината има
добро покритие на мрежата на мобилните оператори МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и
ВИВАКОМ, така че постепенно отпадат и проблемите с телефонизацията на
зоните, където липсва техническа възможност за осигуряване на стационарни
телефонни съобщения.
В общинския център в момента се изгражда оптична кабелна мрежа на
„Нет сърф Нет.
Достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с
което се намаляват
препятствията от разстоянието и проблемите на
отдалечеността, характерни за много периферни райони, все още е сериозен
проблем в общината Вършец. Само две населени места имат възможност за
интернет достъп.
2.12. Транспортно-комуникационна
и
съобщителна
инфраструктура
Територията на община Вършец се обслужва изключително от
автомобилен транспорт. Републиканската пътната мрежа в общината включва
пътища с обща дължина 126,5 км, като 34 км 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
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– 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 км, от които 56,5 км с настилка и 34 км без настилка.
В списъка на АПИ пътищата фигурират като:
 Път MON 1090 /с. Долна Бела Речка- с. Стояново/ - с. Долно Оризово –
с. Горно Оризово - граница с община Враца – 7,000 км; е рехабилитиран през
2015 г. с изключение на участъка в регулационните граници на с Долно
Озирово и с. Горно Озирово;
 Път MON 1091 /с. Стояново-граница община Враца/ - с. Черкаски граница с община Берковица – 11,000 км; е рехабилитиран през 2015 г. с
изключение на участъка в регулационните граници на с. Черкаски;
 Път MON 1092 /гр. Вършец – кв. Заножене – с. Спанчевци – 6,000 км;
не е изграден в участъка между кв. Заножене и с. Спанчевци;
 Път MON3095 /III-812, Берковица-Вършец/ - /MON 1091/ - 2,5 км.;
 Път MON3096 / MON1092, Вършец-Заножене/-х. „Бялата вода“- м.
„Орлощица“ – 9,1 км.;
 Път MON3097 / MON1092/ - Заножене-м. Водопада – 1,8 км.;
 Път MON3098 / MON1092/ - Заножене- м. „Зелени дел“ – м.
Водохващане – 18,5 км.
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 км;
 Път MON 1092 в участъка между кв. Заножене и с. Спанчевци;
 Всички останали пътища се нуждаят от ремонт.
Дължината на вътрешната улична мрежа на община Вършец е около 43
км, 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 община Своге,
а гарата в областния център Монтана се намира на 30 км от гр. Вършец.
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Планова обезпеченост на община Вършец
ГРАД
Населено място

ВЪРШЕЦ

Видове планове и година на изработване
Заповед за Година
Действащ
одобр.на на израб.
Регулацио
Действащ ЗРП
действащ
на
нен план
Кад.план Кад.план

Стар РП
1905 г.
4229/1958г.
2272/1969г.

РД-02-14-93/1986г.
Кад. карта
№18-74/
2008 г.
Кв. Заножене

153/1922г.
347/1957 г.
845/1963
1579/1973
РД-02-14-172/1988г
Кадастр.
Карта
№18-74/
2008 г.

СЕЛА

ЕКНМ

Зони

Фун.тип

Обща
площ
/ха./

Жители
към
1.09. 2001 г.

Населено
място

Видове планове и година на изработване
Заповед за Год. на
одобр.на
израбо
Действ.
Действащ РП
действащ КП тване
ЗРП
на КП

Спанчевци

68179

412/1989г.

412/1989г.

Драганица

23073

244/1993г.

244/1993г.

Черкаски

80683

514/1992г.

514/1992г.

Стояново

69537

89/1991г.

89/1991г.

Долно
Озирово

22747

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Горно
Озирово

16866

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Долна Бяла
Речка

22019

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Горна Бяла
Речка

16119

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС

Решение 253/
20.05.2009 г
на ОС
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3. Обем и съдържание на проекта за Общ устройствен план на
община Вършец
Заданието има за цел, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба №8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове да определи
изходните данни, основните изисквания за изработване на общия устройствен
план и необходимите обем и съдържание на проекта.
Заданието обосновава и мотивира необходимостта от изработването на
плана и съдържа необходимата информация за съществуващото положение и
за действащите на територията на общината планове, стратегии и концепции
за пространствено развитие.
Заданието се състои от две части:
 Текстова част - съдържа анализ на съществуващото положение,
синтез на изводи и изисквания към ОУПО;
 Графична част, разработена в обхват територията на общината, която
включва:
o Опорен план (М 1:25 000) - изработен в мащаба на общия
устройствен план, който съдържа основни кадастрални и специализирани
данни за територията;
o Схема категоризация на земята (М 1:25 000);
o Схема собственост на земята (М 1:25 000).
Опорният план на община Вършец (М 1:25 000), както и
съпътстващите го пояснителни схеми – Схема категоризация на земята
(М 1:25 000) и Схема собственост на земята (М 1:25 000) са изработени
въз основа на информация от КВС (карти на възстановената собственост),
предоставени от Министерството на земеделието и храните чрез Община
Вършец. КВС са предоставени в цифров вид (*.zem формат) с база данни за
собствеността и вида на земите и горите на землищата на населените места в
общината. За Опорния план в М 1:25 000 са използвани и растерните
изображения от ЕТК (едромащабните топографски карти) в М 1:25 000.
Схемата категоризация на земята (М 1:25 000) и Схемата
собственост на земята (М 1:25 000) са пояснителни схеми, изработени с
цел допълнително онагледяване на направените в аналитичната част на
заданието проучвания. Допълнителната информация, която се съдържа в тези
схеми, няма как да намери адекватно графично изражение върху основния
Опорен план, което прави необходимо изобразяването им на отделни чертежи
като самостоятелен елемент на графичната част.
Процедурите по съгласуване и одобряване за заданието са нормативно
регламентирани и включват:
 Заданието се съгласува с Министерството на културата при условията
и по реда на Закона за културното наследство по отношение на защитени
територии за опазване на културното наследство;
 Заданието се внася в съответната регионална инспекция по околната
среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за
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биологичното разнообразие. Изготвената Екологичната оценка е част от
устройствения план.
 Заданието и опорния план се внасят за разглеждане от НЕСИП на
основание чл. 6, ал. 5, т. 3 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка с §123, ал. 3 от ПЗР към
ЗИД на ЗУТ, който се произнася с решение.
Въз основа на изготвеното задание и на основание чл. 124 от ЗУТ,
Общинският съвет приема решение за изработване на проект за Общ
устройствен план по предложение на кмета на общината.
Проучването и проектирането на Общ устройствен план на общината се
възлага по реда на Закона за обществените поръчки.
Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на
териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с
техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се
определят общата структура и преобладаващото предназначение на
териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и
опазването на околната среда и обектите на културно-историческото
наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени
планове.
Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите
за неговото прилагане, които се изработват в съответствие с наредбата по чл.
13, ал. 1 и се одобряват едновременно с плана.
Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на
строителство.
Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите
и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна
степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, поподробна и конкретна разработка.
С Общия устройствен план, съгласно чл.16 от Наредба №8 от
14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове,
(Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.,
ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 01.08.2001 г., изм. и доп., бр. 68 от
3.08.2004 г., бр. 51 от 21.06.2005 г., в сила от 21.06.2005 г.) трябва да бъдат
определени:
 общата структура на територията и преобладаващото предназначение
на съставните и структурните й части, местоположението и границите на
урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии,
защитените територии, нарушените територии за възстановяване и
териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
 общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва
най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване,
изграждане и развитие;
 извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична,
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
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 местоположението на елементите на техническата инфраструктура на
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
 местоположението на териториите с риск на предвидими природни
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
 териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна
устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ.
Общият устройствен план на общината се разработва в две фази:
предварителен проект и окончателен проект, въз основа на заданието на
Възложителя по чл. 125 и 126 от ЗУТ и на допълнителна информация от
централните и териториални администрации и експлоатационни дружества,
предоставена на Изпълнителя от Възложителя. Прогнозният период на
предвижданията на проектната документация е 15–20 години.
3.1. Предварителен проект
Съдържанието на проектната документация на предварителния проект на
ОУПО, съгласно чл. 18 от Наредба №8 е представено под формата на текстови
и графични материали:
Текстовите материали към ОУПО се разработват под формата на
обяснителна записка, включваща резултатите от всички видове дейности,
извършени в процеса на разработване на плана. Тя е структурирана в две
части:
 аналитична част - изследване на съществуващото положение и
поставяне на диагноза на актуалното състояние на регионални проблеми,
социално-икономически условия и проблеми, териториални проучвания,
елементите на система обитаване, елементите на система труд, елементите на
система обществено обслужване, елементите на система отдих и туризъм,
елементите на техническа инфраструктура, екология и защитени територии
 прогнозна част – прогноза за социално-икономическо развитие,
пространствено развитие, развитие на екоравновесието и създаване на
правила и нормативи за прилагане на ОУПО
Оформянето на текстовите материали е индивидуално и отговаря на
вижданията на конкретния Изпълнител за естетика и пълнота на
информацията. Представят се в албум във формат А4 или А3 и имат следните
задължителни елементи:
 титулна страница с информация за вид на плана, фаза на проектиране,
обект, изпълнител, възложител, ръководител проект, главен проектант,
съгласували проектанти;
 втора страница с информация за участниците в процеса на
изработване на плана;
 трета страница с информация за съдържанието на проекта.
Графичните материали към ОУПО илюстрират текстовите материали и са
два вида - основни и допълнителни.
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Основните графични материали на предварителния проект трябва да
включват:
 опорен план на общината в М 1:25000, изработен върху топографска
карта, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 ЗУТ;
 общ устройствен план на общината в М 1:25000, изработен върху
опорния план, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на
териториите, включващо:
1) режим за устройство и строителните граници на урбанизираните
територии: населени места, групови и единични паметници на културата,
промишлени комплекси и други селищни образувания;
2) земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението
им, и останалите земи, в които това е допустимо;
3) горски територии (гори и земи от горския фонд), в които не се
допуска промяна на предназначението им, и останалите земи, в които това е
допустимо;
4) територии със специфични характеристики (резервати, национални
паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни
паркове, защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове,
минерални извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);
5) нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища,
срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и
рекултивация;
6) водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и
отводнителни канали;
7) елементи на транспортната и инженерно техническа инфраструктура пътна мрежа по класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища,
електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи, далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни
колектори, и съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни
станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни
станции и др.);
8) баланс на територията, съгласно Таблица №4Б на Приложение №2
към чл.69 от Наредба №8:
9) план схеми в М 1:50 000 за:
 вид собственост;
 начин на трайно ползване;
 вид територия;
 водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води;
 електроснабдяване;
 транспортно-комуникационна система;
 недвижимо-културно наследство;
 зелена система.
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По желание на Изпълнителя графичните материали към ОУПО могат да
бъдат окомплектовани с допълнителни материали - карти, схеми, графики,
фотоси и други.
Основните графични материали се изработват съгласно Таблица 2 на
Приложение №2 към чл. 69 от Наредба №8 и допълнително съдържат следната
задължителна информация: мащаб, фаза на проектиране, вид и обхват на
плана, роза на ветровете (географски посоки и данни за ветровия режим),
таблица с иформация за изпълнителя, възложителя, датата на завършване на
проекта, проектантски колектив, подписи и печати и друга допълнителна
графична информация.
Основните графични материали се представят каширани или обработени
с друг вид устойчив материал, даващ възможност за многократно използване
на документацията.
3.2. Окончателен проект
Съдържанието на проектната документация на окончателния проект на
ОУПО, съгласно чл. 19 от Наредба №8 е представено под формата на текстови
и графични материали:
Текстовите и графичните материали на Окончателния проект на ОУПО
съдържат материалите на предварителния проект, коригирани и допълнени
съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени
обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални
администрации.
Текстовите материали към предварителния проект на ОУПО се
допълват с доклад за изпълнение на препоръките.
Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, към които
има препоръки и бележки, се изработват наново.
Към окончателния проект на ОУПО се разработват и прилагат за
изпълнение „Правила и нормативи за приложение на ОУПО”
Срок за изпълнение на проекта
 предварителен проект - 6 календарни месеца
 окончателен проект – 3 календарни месеца
Процесът на създаване на проектната документация да бъде придружен с
работни обществени обсъждания:
 при започване на работата по изработване на ОУПО и след сключен
договор между Възложител (община) и Изпълнител;
 при приключване работата по изработване на предварителния проект
на ОУПО;
 при приключване работата по изработване на окончателния проект на
ОУПО.
Времето за експертиране, съгласуване, обсъждане и одобряване не се
включва в ефективно необходимото време за изработване на ОУПО.
Техническото изпълнение и оформяне на плановете и схемите да
отговаря на изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на
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устройствените схеми и планове и да се предаде в един оригинал и едно
копие, както и на цифров носител.
3.3. Специфични изисквания към ОУПО за Недвижимото културно
наследство
Предварителен проект
 Да бъде направен цялостен анализ на историческото развитие и
актуалното състояние на всички недвижими културни ценности върху
територията на общината, включително градоустройствената и природната им
среда и връзката с останалите функционални системи.
 Да бъдат изведени проблемите на недвижимото културно наследство,
като се анализира предходното устройствено и инвестиционно проектиране и
реализации с оглед нуждата да се диагностицират произтеклите от тези
намеси( или лиспа на такива ) проблеми.
 Да се определят местата и зоните на въздействие на природни и
антропогенни фактори, които представляват риск за опазването на недвижими
културни ценности и на експозиционната им среда.
 Да се разработят специфични правила и нормативи и определят
специфични устройствени режими на защитените територии за недвижимо
културно наследство, както и да бъдат дефинирани категорични критерии за
последващи изменения на ОУПО
 Да се проучи необходимостта от създаване на устройствени
предпоставки за опазване на цялостни културни ландшафти по смисъла на чл.
47, т. 6 от Закона за културното наследство.
 Да се разработи план схема на НКН с отразени защитените територии и
техните охранителни зони (включително и за археологически обекти,
притежаващи статут по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН), определени по реда
на чл. 79, ал. 4 от ЗКН, с цел опазване на недвижимото културно наследство по
смисъла на чл. 79, ал. 5 и ал. 6 от ЗКН, включваща недвижимите културни
ценности, съгласно списъците на НИНКН, обектите от списъците на Регионален
исторически музей, НАИМ-БАН и Министерство на отбраната.
 С цел превантивна защита на паметници на културно наследство да
бъдат изведени и предложени за одобрение зони с предполагаеми
археологически структури.
 Да бъдат определени територии и обекти в ОУПО за които следва да се
разработят ПОУ съгласно чл. 78 и чл. 81 от ЗКН.
3.4. Необходима изходна информация за изработване на Общ
устройствен план
 Задание за проектиране
 Топографски, кадастрални, специализирани карти и др.
 Местоположение и граници на общината в цифров вид;
 *.ZEM файлове с данни за собственост, начин на трайно ползване, вид
територия и предназначение на терените в обхвата на общинската граница;
 Надземни и подземни мрежи и съоръжения на транспортната и
инженерно техническа инфраструктура;
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 Защитените природни обекти, обектите от културно-историческото
наследство, специални и секретни обекти и терени и други специфични данни
за територията;
 Графична част на влезли в сила или в процес на изработване Общи
устройствени и Подробни устройствени планове във векторен формат;
 Проекти във фаза ПУП за инвестиционни намерения;
 Инвестиционни проекти на линейната и обектова структура на
транспортно комуникационната мрежа;
 Виждания на Общинската администрация за развитие на територията в
обхвата на зоната.
 Допълнителна информация, необходимостта от която е възникнала в
процеса на изработване на ОУПО.
При изпълнение на видовете работи по изработване, обсъждане,
съгласуване и одобряване на Общия устройствен план на община Вършец да се
съблюдават постановките и изискванията на следните законови и нормативни
документи:
 Закон за устройство на територията;
 Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове;
 Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони;
 Закон за регионално развитие;
 Закон за опазване на околната среда;
 Закон за защитените територии;
 Закон за културното наследство;
 Закон забиологичното разнообразие;
 Закон за водите;
 Закон за горите;
 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд;
 Закон за опазване на земеделските земи;
 Закон за туризма;
 Закон за административно-териториалното устройство на Република
България;
 Закон за пътищата;
 Регионален план за развитие на Северозападен район
 Областна стратегия за развитие на област Монтана;
 Общински план за развитие на община Вършец;
 Програмни и стратегически документи и планове (секторни) касаещи
територията на община Вършец.
Използвана информация:
1) Общински план за развитие на община Вършец 2014-2020 г.;
2) Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 г.;
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3) Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г.;
4) Актуални данни от НСИ;
5) Архив НЦТР ЕАД – София.
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Приложение №1
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Данни от Националния регистър на недвижимите културни ценности и Публичния регистър на издадените декларационни актове и на актовете за прекратяване на
временния режим
Локализация
№ на
№ на
свалените
НКЦ
от
по
списъка
ред
на НКЦ
Наименование на НКЦ

Населено
място

Административни данни
махала /местност/

Статут по смисъла на ЗКН
Документ
за
определяне
на режимите
Документ за
/териториал
предоставяне на
Отписана с
ен обхват,
статут:
Декларационни
ДВ бр./год.
граници и
/ДВ бр./год.;
актове: /писмо на
/писмо
протокол на
НИПК/ списък на предписания
№/протокол
НСОПК/
НИПК/ протокол/ за опазване/
№/ заповед
на НКЦ
СЕСОНКЦ,
заповед № на МК/
№/
заповед № на
МК/

Вид на НКЦ
Категория на
НКЦ
Според научната
и културната
област, към която
се отнасят,
съгл.чл.47 от ЗКН

списък от 1971 г.

1

Църква “Св.Георги”

гр.Вършец

писмо № 2585 от
05.07.1979г.
вкл. в Акт.
списък -писмо №
2831 от
09.08.1990г.

бул."Г.Димитров"

художествена

архитектурнохудожествена

ДВ бр.41 от
1992 г.

2

Тепавица
/ТПК “Г.Димитров”/

гр.Вършец
бул."Г.Димитров" - А

местно
вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990г.
писмо № 4931 от
29.12.1981г.

архитектурностроителна

3

Жилищна сграда

гр.Вършец

ул."Ангел Иванчев" № 7

писмо № 2831 от
09.08.1990г.

архитектурностроителна

4

Жилищна сграда

гр.Вършец

ул."Хр.Ботев" № 30/
ъг.ул."Неофит Рилски"

писмо № 4931 от
29.12.1981г.

архитектурностроителна

5

Жилищна сграда

гр.Вършец

ул."Хр.Ботев"

6

Жилищно-търговска
сграда

гр.Вършец

ул."Дончо Станчев" № 6

писмо № 2831 от
09.08.1990 г.

гр.Вършец

ул."Хр.Ботев"

вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.

1

7

№ 22

вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990г.
писмо № 2535 от
03.07.1980г.
вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.

№ 19

Жилищна сграда
свалена

Жилищна сграда

писмо № 4931 от
29.12.1981г.

гр.Вършец

ул."Хр.Ботев"

№ 17

8

9

10

11

Жилищна сграда в
двора на ТПК
“Тодорини кукли”
Къща на Евтим
Димитров Исаев
Жилищна сграда в
двора на ТПК
“Тодорини кукли”
Къща на Георги
Апостолов Исаев
Жилищна сграда в
двора на ТПК
“Тодорини кукли”
Къща на Коце
Гъргаров Исаев

гр.Вършец
ул."Хр.Ботев"

гр.Вършец

гр.Вършец

гр.Вършец

архитектурностроителна

писмо №
199 от
02.03.1995г.

архитектурностроителна

вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.
писмо № 4931 от
29.12.1981г.

Старото училище –
/ТПК “Тодорини
кукли”/

архитектурностроителна

вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.
писмо № 2535 от
03.07.1980г.
вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.
писмо № 2535 от
03.07.1980г.
вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.
писмо № 2535 от
03.07.1980г.
вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.
писмо № 2535 от
03.07.1980г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна

архитектурностроителна

архитектурностроителна

архитектурностроителна

57

Жилищна сграда в
двора на ТПК
“Тодорини кукли”

12

Къща на Борис Ил.
Бонев и на Илия Б.
Илиев

вкл. в Акт. списък
- писмо № 2831
от 09.08.1990 г.

гр.Вършец

13

Жилищна сграда

14

Творческа база на СБХ гр.Вършец

ул."Дончо Станчев" № 36

15

Жилищно-търговска
сграда

гр.Вършец

бул."Г. Димитров" № 82/
ул."В. Левски" № 5

16

Хотел “Централ”

гр.Вършец

бул."Г.Димитров" № 63

17

Вила “Средна гора”

гр.Вършец

ул."Девети септември"
/ул."В.Левски"

18

Военен санаториум

гр.Вършец

ул."Девети септември" № 2

19

Вила “Елит”

гр.Вършец

ул."В.Коларов" № 4
/"Хр.Ботев" № 79

20

Хотел “Зелена гора”

гр.Вършец

бул."Г.Димитров" № 83

21

Жилищно-търговска
сграда

гр.Вършец

бул."Г.Димитров" № 77

22

Вила “Галата”

гр.Вършец

23

Жилищно-търговска
сграда

гр.Вършец

24

Вила “Венера”

гр.Вършец

25

Хотел “Сплендит”

гр.Вършец

26

Бивш хотел

гр.Вършец

Бивш хотел
свален

гр.Вършец

27

Жилищна сграда

гр.Вършец

28

Старата баня

гр.Вършец

в парка

29

Новата баня

гр.Вършец

в парка

2

гр.Вършец

ул.”Хр.Ботев"

№ 35

бул."Г.Димитров" № 67
/ул."Д.Щерев" № 11
бул."Г.Димитров" № 84
/ул."В.Левски"
ул."В.Коларов" № 12
ул."В.Коларов"
/ул."Г.Генов"
ул."Харалампи Генчев" №
1, 1А
бул."Г.Димитров"-А №
87/сега бул."Република"/
ъг. ул."Харалампи Генчев"
бул."Г.Димитров" -А №
118 /ул."Н.Вельов"

писмо № 2535 от
03.07.1980г.

архитектурностроителна

писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна

писмо № 2831 от
09.08.1990г.

архитектурностроителна

писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна

писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.

писмо №
119 от
06.02.2006г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
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30

Градското казино

гр.Вършец

31

Вила “Незабравка”

гр.Вършец
бул."Г.Димитров" № 112

32

Лобно място на
септемврийци

гр.Вършец

м."Пискункьов завой"
/кв."Заножене", 1 км южно

33

Лобно място на
септемврийци

гр.Вършец

м."Тесни камък", 2 км
източно

Жилищна сграда
/собств. на Марко
Ламбов/

34

писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо № 2831 от
09.08.1990г.

в парка

ДВ бр.5 от
1973г.
ДВ бр.5 от
1973г.
вкл.в Акт.
списък - писмо
№ 2831 от
09.08.1990г.
ДВ бр.5 от
1973г.
вкл.в Акт.
списък - писмо
№ 2831 от
09.08.1990г.

ул."Хр.Ботев"

35

36

м.Калето, до селото /днес
квартал/

Заноженско кале

м.Калето, до селото /днес
с.Спанчевци
квартал/

3

Жилищна сграда
свалена

гр.Вършец

ул."Ангел Иванчев" № 15

4

Жилищна сграда
свалена

гр.Вършец

ул."Ангел Иванчев" № 13

5

Жилищна сграда
свалена

гр.Вършец

ул."Христо Ботев"/ ул.
"Илия Менков"

Паметни плочи на
загиналите във
Втората световна
война

гр.Вършец

в парковата зона на града

историческа

местно
местно

историческа

историческа

вкл.в Акт. списък
- писмо № 2831 от
09.08.1990г.
писмо №
1483/27.03.1989 г.
писмо № 4931 от
29.12.1981 г.

гр.Вършец

Антична и
гр.Вършец
средновековна крепост с.Заножене

архитектурностроителна
архитектурностроителна

архитектурностроителна
архитектурностроителна

местно

за сведение /пр.к./

ДВ бр.98 от
1971г.
Протокол от
29.05.2008г.
-Писмо №
2679 от
22.07.2008г.

археологическа

писмо №
2831 от
09.08.1990г.
писмо №
2831 от
09.08.1990г.
писмо №
2831 от
09.08.1990г.
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна

местно

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
историческа

59

администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
Средновековна
крепост
37
Горно Озирово кале

38

39

с.Горно
Озирово
с.Горно
Озирово

м."Котля-Градище",
км източно

10

ДВ бр.98 от
1971г.
Протокол от
29.05.2008г.
-Писмо №
2679 от
22.07.2008 г.

м."Котля"

археологическа

Църква "Св. Николай"

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

архитектурностроителна

Църквата “Св.Никола”
с.Горно
от 1900г. Иконите са
Озирово
от 1879г. /от
тревненски майстори/

писмо № 4282 от
16.12.1976 г.

художествена

Църква “Св.Никола”

писмо № 2585 от
05.07.1979г.

художествена

Могилата при
Витанови кошари

с.Горно
Озирово

РМС № 1711 от
22.10.1962 г.

40

Надгробен паметник
на загиналите в
Отечествената война

с.Горно
Озирово

на площада в селото

41

Паметни плочи на
загиналите във
войните 1912-1913г.,
1914-1918 г., 19441945 г.

с.Горно
Озирово

на площада пред църквата

паметник на
културата
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)

местно

национално

историческа

историческа

60

42

Паметна плоча на
загиналите в
Балканската война

с.Горна Бяла
на сградата на кметството
Речка

43

Паметник на
загиналите в
Балканската война

с. Долна
Бяла Речка

Антична и
с.Долно
средновековна крепост Озирово
44

писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)

на площадчето близо до
кметството

м."Градище",
км северно

1

историческа

историческа

ДВ бр.98 от
1971г.
Протокол от
29.05.2008г.
-Писмо №
2679 от
22.07.2008г.

археологическа

местно

археологическа

местно

Крепост Долно
Озирово

с.Долно
Озирово

м."Градището"

45

Античен водопровод

с.Долно
Озирово

над м."Градище",
км северно

46

Къща на наследници
на Христо Йосифов
Петров - старата

с.Долно
Озирово

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

с.Долно
Озирово

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

архитектурностроителна

с.Долно
Озирово
с.Долно
Озирово
с.Долно
Озирово

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.
писмо № 2836 от
13.08.1976 г.
писмо № 2836 от
13.08.1976 г.
писмо № 411 от
10.02.1975 г.
писмо № 411 от
10.02.1975 г.

архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна
архитектурностроителна

47
48
49
50
51
52
53

Къща на наследници
на Христо Йосифов
Петров от 1908г.
Къща на Лазар Тимов
Иванов
Къща на Марин
Спасов Грозданов
Къща на Данаил
Иванов Николов
Къщата на Петър
Георгиев Господинов
Къщата на Георги
Иванов Филипов
Ранносредновековна
крепост

1

ДВ бр.98 от
1971г.

с. Драганица
с. Драганица
с.Драганица
/Драгана/

м."Латинско кале",
селото

над

ДВ бр.98 от
1971г.

архитектурностроителна

археологическа

местно

61

54

Паметник на
загиналите в
Балканската война

с. Драганица на площада до кметството

55

Паметник на
загиналите в
Балканската война

с. Драганица на площада до кметството

56

57

58

Надгробен паметник

Надгробен паметник
на Георги Маринов

Църква "Св.Архангел
Михаил"

писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)

с. Драганица на площада до кметството

с. Драганица

с.
Спанчевци

писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)
Включена в
списък от 1971 г.

в двора на църквата до
гробищния парк

историческа

историческа

историческа

историческа

художествена
архитектурностроителна и
художествена

ДВ бр.20 от
1983г.
писмо № 2585 от
05.07.1979 г.

местно

художествена

62

писмо № 4349 от
04.12.1992
г.(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)

историческа

59

Постамент на
загиналите в
Балканската война

с.
Спанчевци

60

Къщата на Денка
Иванова Гайдарска /б.
кръчма/

с. Стояново

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

архитектурностроителна

61

Къща

с. Стояново

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

архитектурностроителна

62

Къща на Стефана
Стефанова Янкина

с. Стояново

писмо № 2836 от
13.08.1976 г.

архитектурностроителна

63

Антично селище

с.Черкаски

на р.Шугавица
км южно

1

ДВ бр.98 от
1971г.

археологическа

местно

64

Антична крепост

с.Черкаски

м."Калето", р.Шугавица
1 км югозападно

ДВ бр.98 от
1971г.

археологическа

местно

65

Църква "Успение
Богородично"

с.Черкаски

Включена в
списък от 1971 г.

художествена

с. Черкаски

писмо № 4349 от
04.12.1992 г.
(Данни от писмо
на Областна
администрация
Монтана с изх. №
РД-3541/1/28.06.2017г.)

историческа

66

Паметник на
загиналите в
Балканската война

в двора на църквата

на площада до кметството

63

