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- алинея
- Акт за установяване на административно нарушение
- Басейнова дирекция „Дунавски район”
- възобновяеми енергийни източници
- Водоснабдяване и канализация

- височина на слоя на смесване
- година
- градска пречиствателна станция за отпадъчни води
- държавен вестник
- Доклад за оценка на степента на въздействие
- Депо за твърди битови отпадъци
- Еднолично акционерно дружество
- електромагнитни полета
- Екологична оценка
- Еднолично дружество с ограничена отговорност
- Европейски съюз
- Закон за биологичното разнообразие
- Закон за водите
- защитена местност
- Закон за опазване на околната среда
- защитена територия
- Закон за устройство на територията
- Закон за управление на отпадъците
- Изпълнителна агенция по околната среда
- излезли от употреба моторни превозни средства
- качество на атмосферния въздух
- контролно пропускателен пункт
- квартал
- Многопрофилна болница за активно лечение
- Министерство на околната среда и водите
- моторни превозни средства
- масово разпространени отпадъци
- норми за допустими емисии на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух
- най-добри налични техники
- Национален институт на паметниците на културата
- национално историческо и културно наследство
- нематериално културно наследство
- недвижими културни ценности
- Национална програма за управление на отпадъците
- Национален статистически институт
- негодни за употреба батерии и акумулатори
- Обединено детско заведение
- Общински план за развитие
- остър радиационен синдром
- Оценка за съвместимост
- Общ устройствен план
- подземно водно тяло
- природна забележителност
- Предварителна оценка на риска от наводнения
- Подробен устройствен план
- План за управление на речните басейни
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ПУРН
ПРЗ
РЗИ
РЗПЗН
РИОСВ
РОУКАВ

- План за управление на риска от наводнения
- План за регулация и застрояване
- Регионална здравна инспекция
- район със значителен потенциален риск от наводнения
- Регионална инспекция по околната среда и водите
- район за оценка и управление на качеството на

атмосферния въздух
РПМ
СГК
СГ НОЧЗ
СГК
СО
СО2
ул.
ЦГЧ
ЦДГ
ФПЧ10
чл.
яз.
g/s
%
ºС
kg/g
km
kV
cm
mm
mm/m²
m²
m3
m/s
MW
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- републиканска пътна мрежа
- средногодишна концентрация
- средногодишни норми за опазване на човешкото здраве
- средногодишна концентрация
- въглероден оксид
- въглероден диоксид
- улица
- централна градска част
- целодневна детска градина
- фини прахови частици 10 микрона
- член
- язовир
- грам за секунда
- процент
- градус целзий
- килограм на година
- километър
- киловолта
- сантиметър
- милиметър
- милиметър на квадратен метър
- метър квадратен
- метър кубичен
- метър в секунда
- мегавата
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата част екологична оценка е неразделна част от проекта за „Общ устройствен
план на Община Вършец” и се разработва едновременно с него. По този начин
екологичната оценка се интегрира в процеса и етапите на планиране и то от най-ранен
стадий, което позволява в максимална степен да се идентифицират, анализират и оценят
потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве от
реализирането на Общия устройствен план.
Възложител на плана, както и на екологичната част към него, е Община Вършец.
Нормативното основание за изготвяне на Общ устройствен план на Община Вършец се
съдържа в чл.124 (1) от ЗУТ и §123 (1) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, в изпълнение на които с
Решение №684 по Протокол №51/31.01.2019г. Общинския съвет гр.Вършец приема и
одобрява планово задание за изработване на проект за ОУП на Община Вършец,
представени в Приложение №3.
Съгласно изискванията на чл.125, ал.7 на ЗУТ, Община Вършец е представила
изготвеното Задание за изработване на Общ устройствен план в РИОСВ - Монтана за
определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. С Изх.
№2143/20.07.2018г. (Приложение № 1) РИОСВ - Монтана информира, че:
Общият устройствен план (ОУП) на Община Вършец попада в обхвата на чл.85,
ал.1 от ЗООС (област устройствено планиране), както и в обхвата на Приложение № 1,
т.10.1. на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми (Наредба за ЕО) и на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за ЕО, ОУП
подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО). Процедурата по ЕО се съвместява
изцяло с действащите процедури по изготвяне и одобряване на плана.
Проектът на ОУП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 на Наредба за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал.4 от ЗБР.
Съгласно чл.36, ал.1 и чл.4 от Наредба за ОС и в съответствие с изискванията на
компетентния орган РИОСВ – Монтана, представени с Изх. №2143/20.07.2018г., Община
Вършец е представила Уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. След преглед на
представената документация, с Изх.№ 2721/12.10.2020г., компетентният орган РИОСВМонтана уведомява, че следва да бъде изготвена оценка степента на въздействие на ОУП
на Община Вършец върху предмета и целите на защитена зона „Врачански Балкан” с код
BG 0000166, защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG 0001040,
защитена зона „Билерниците“ с код BG 0000593 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, и защитена зона „Берковица“ с код
BG0002090, защитена зона „Врачански Балкан“ с код BG0002053, защитена зона „Западен
Балкан“ с код BG0002002 и по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици,
която да бъде представена под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към
Доклада за ЕО, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС (Приложение № 1).
В изпълнение на чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, Община Вършец е разработила схема за провеждане на
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консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има
вероятност да бъдат засегнати от плана през различните етапи от подготовка на ОУП и
съответно на ЕО, която е съгласувана от РИОСВ-Монтана с Изх.№2721/12.10.2020г.
(Приложение № 1).
Съгласно схемата за провеждане на консултации и в съответствие с изискванията на
чл.19а от Наредбата за ЕО, Община Вършец е провела консултации за определяне обхвата
и съдържанието на екологичната оценка със следните специализирани ведомства –
РИОСВ Монтана, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РЗИ-Монтана.
В следствие на горното са получени становища от следните ведомства:
 РИОСВ-Монтана – Изх.№2721/12.10.2020г.;
 Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Изх. №ПУ-01-479/21.09.2020г.;
 РЗИ-Монтана – Изх.№07-149-1/10.09.2020г.,
представени в Приложение № 1.
На електронната страница на общината на 08.09.2020г. е публикувано съобщение, относно
изготвеното Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на Община
Вършец с посочени адрес, телефон и лице за контакти за заинтересованите лица. С
Констативен протокол от 09.10.2020г., Община Вършец информира, че в
законоустановения срок не са постъпили мнения, предложения и препоръки по обхвата на
изготвеното задание за Екологичната оценка. Документацията по обявяване на заданието
е представена в Приложение 1.
Дадените препоръки от компетентният орган по околна среда, както и всички становища и
предложения, получени в резултат от проведените консултации по обхвата и
съдържанието на ЕО, са отразени и дискутирани в настоящата екологична част на проекта
на ОУП на Община Вършец. Копия от цитираната кореспонденция и пълна справка на
проведените консултации (в съответствие с чл.17. ал. 1 т.6 и ал.2 от Наредба за условията
и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми) са представени в
Приложение №1.
С Екологичната оценка, като част от плана се цели интегриране на предвижданията по
отношение на околната среда, включително и здравни аспекти в подготовката и
изпълнението на ОУП и осигуряване на по-високо ниво на защита на околната среда в
процеса на устройствено планиране на територията като цяло и въвеждане принципа на
устойчиво развитие.
Основна цел на настоящата Екологичната оценка е да анализира потенциалните
въздействия на предвижданията на проекта за Общ устройствен план на Община Вършец
и да посочи мерките за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия
върху компонентите на околната среда и човешкото здраве. Мерките ще залегнат в
следващите етапи на подробно проектиране и изпълнение на конкретни инвестиционни
проекти, насоката за развитие на които се дава от настоящият план. По този начин се
редуцират рисковете от реализацията на плана (екологичен, здравен, социален и
икономически), подпомагат се проектантите при изготвянето на окончателния проект и
компетентните органи при вземането на решение при съгласуване и одобряване на плана.
Задачите на Екологичната оценка, могат да бъдат систематизирани по следния начин:
 Да се оцени въздействието от реализацията на плана върху околната среда и неговата
допустимост, като се отчете състоянието на компонентите и факторите на околната
среда, обхвата и кумулативния характер на предполагаемите въздейстия.
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 Проследяване на връзките и степента на интеграция на екологичните цели на ОУП с
други планове и програми на национално, регионално и местно ниво, имащи
отношение към опазването на здравето на населението, на околната среда и
биоразнообразието, и по този начин насърчаване на устойчивото развитие;
 Да се разгледа евентуалното развитие на околната среда без прилагането на плана;
 Да се посочат при необходимост мерки за предотвратяване, намаляване и възможно
най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на
ОУП върху околната среда;
 Да се предложат мерки за наблюдение и контрол на въздействията върху околната
среда при прилагане на плана.
Екологичната оценка е разработена от колектив експерти с ръководител, които отговарят
на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС. Съгласно тези изисквания, към екологичната
част на ОУП са приложени:
 списък на авторският колектив, изработил екологичната оценка на плана, в който
всеки експерт удостоверява с подпис разработените от него раздели;
 писмени декларации на експертите, с които декларират своята независимост
(Приложение №2);
 копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно-квалификационна
степен магистър (Приложение №2).
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на
ЕО анализира и оценява ОУП на Община Вършец, на база методически подход, според
който ОУП представлява:
- по характер – проектен устройствен документ;
- по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в
административните граници на общината;
- по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на
планираната територия в перспектива;
- по период на прилагане – далеко перспективен.
Обхвата на настоящата екологична оценка е съобразен изцяло с изискванията за
съдържание, поставени в чл.86, ал.3 от ЗООС, указанията на компетентния орган и
резултатите от проведените консултации. Разработената екологичната оценка включва
информация, съответстваща на степента на подробност на плана и използваните методи за
оценка.
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в
Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София 2002
(аналитичен и диагностичен методи, матрица на въздействията, интервюта, обсъждания,
консултации и др.), както и указания и методики за стратегическа екологична оценка,
публикувани
на
интернет
–
страницата
на
Европейската
комисия
(http://ec.europa.eu/enironment/eia/home.htm). Съблюдавани са указанията и методиките на
Директива 2001/42/ЕС (известна като „стратегическа екологична оценка“ - Директива
SEA) за оценка на въздействието на държавни планове и програми върху околната среда.
Принципът на директивата е да се гарантира, че плановете, програмите и проектите, които
могат да имат значително въздействие върху околната среда, са предмет на екологична
оценка, преди тяхното одобрение или разрешение. Консултациите с обществеността са
ключов елемент от процедурите за оценка на околната среда.
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Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни,
Общински план за развитие на Община Вършец и др.
С Изх.№2143/20.07.2018г. РИОСВ-Монтана, уведомява, че в териториалния обхват на
Община Вършец, попадат изцяло или части от следните защитени зони от екологичната
мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР):
- Защитена зона „Врачански Балкан” с код BG0000166 по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040 по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна;
- Защитена зона „Билерниците“ с код BG 0000593 по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
- Защитена зона „Берковица“ с код BG0002090 по Директива 79/409/ЕИО за
опазването на дивите птици;
- Защитена зона „Врачански Балкан“ с код BG0002053 по Директива 79/409/ЕИО за
опазването на дивите птици;
- Защитена зона „Западен Балкан“ с код BG0002002 и по Директива 79/409/ЕИО за
опазването на дивите птици.
На основание чл.36, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен
на отрицателно въздействие, при което е установено, че планът има вероятност да доведе
до трайни негативни изменения в природни местообитания и местообитания на видове и
видове птици, предмет на опазване в горецитираните защитени зони.
В тази връзка в съответствие с чл. 34, ал.1 от Наредбата за ОС, към доклада по ЕО, като
отделно приложение, е необходимо да се представи доклад за оценка степента на
въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП върху предмета и целите на посочените по-горе
защитени зони.
В съответствие с изискванията на чл.20, ал.5 НУРИЕОПП, преди провеждане на
консултациите по изготвения доклад за ЕО възложителя е внесъл в РИОСВ-Монтана
доклад за оценка степента на въздействие на ОУП на Община Вършец върху защитена
зона „Врачански Балкан” с код BG 0000166, защитена зона „Западна Стара планина и
Предбалкан“ с код BG 0001040, защитена зона „Билерниците“ с код BG 0000593 по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, и защитена зона „Берковица“ с код BG0002090, защитена зона „Врачански Балкан“
с код BG0002053, защитена зона „Западен Балкан“ с код BG0002002 и по Директива
79/409/ЕИО за опазването на дивите птици. С Изх.№2588/16.08.2021г. РИОСВ-Монтана
дава положителна оценка на качеството на доклада, като посочва мотиви за направената
оценка и дава указания за продължаване на процедурата по ЕО (Приложение №1).
В съответствие с чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС, оценката за степента на въздействие
върху защитените зони е представена под формата на отделно приложение към ЕО и
представлява неразделна част от него. Доклада за оценка съвместимостта на въздействие е
разработен от експерти, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредба за условията
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Към
доклада са приложени документи, удостоверяващи изискванията и обстоятелствата по
чл.9 от Наредбата.
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І. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА ИЛИ
ПРОГРАМАТА И ВРЪЗКАТА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
1. Анотация на плана
Възложител на плана, както и на екологичната част към него е Община Вършец.
Нормативното основание за изготвяне на Общ устройствен план на Община Вършец се
съдържа в чл.124 (1) от ЗУТ и §123 (1) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, в изпълнение на които с
Решение №684 по Протокол №51/31.01.2019г. Общинския съвет гр.Вършец приема и
одобрява планово задание за изработване на проект за ОУП на Община Вършец,
представени в Приложение №3.
Общия устройствен план на Община Вършец ще бъде одобряван от ОбЕСУТ към Община
Вършец.
Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, който дава
конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички
стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава
отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на
общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на
дългосрочно устойчиво развитие на Община Вършец.
С проекта на ОУП на Община Вършец се предвижда стимулиране развитието на
собствените ресурси чрез изградените или в процес на усвояване територии за рекреация,
отдих и туризъм, за производство, за техническа инфраструктура и за социална
инфраструктура от международен, национален и регионален аспект. Новата визия
отразява потенциала за развитие на общината като балнеологичен курорт и предвижда
балансирано и устойчиво развитие, водещо до стабилен икономически ръст, висок
стандарт на живот и съхранена и оптимизирана околна среда в краткосрочен и
средносрочен план.
Визията „Община Вършец - Национална марка за природен и балнеоложки туризъм,
привлекателно и спокойно място за живот с устойчиво икономическо развитие и грижа
за околната среда“, както и нейното лого „Вършец - град/община на здравето” е
подкрепена и с устройствените решения на проекта на ОУП.
Проекта на ОУП осигурява урбанистична основа за постигане на икономически растеж и
висока конкурентоспособност с хоризонт 2035 г. В тази връзка предвижданията на плана
са насочени към:
 Актуализиране територията на населените места, като отразява промените в
регулационните граници и възможностите за бъдещо развитие;
 Отреждане на терени с възможност за развитие на селски туризъм от сферата на
малкия и среден бизнес;
 Предвижда подходящи устройствени решения, с минимално засягане на
земеделските и горски територии, така че да бъде съхранено природно богатство на
общината;
 Възможности за разработване на пешеходни маршрути, които да обвържат в
единен туристически пакет обектите на културното, историческото и природно
наследство;
 Защита на извънградския ландшафт, като не се допуска прекалена урбанизация,
контрастиращи архитектурни стилове и замърсяване;
 Благоустрояване, озеленяване, създаване на места за активен и пасивен отдих като
част от зелената система на общината;
ВАНГ – Бургас
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 Осигуряване на качествени транспортни връзки към туристическите обекти;
 Развитие на линейните и обектови елементи на инженерната инфраструктура на
територията на общината.
1.1. Местоположение и обща площ, характеристика на територията
Община Вършец се намира в Северозападния район и е част от Област Монтана.
Общината е на 90 km северозападно от столицата София и на 30 km от областния град
Монтана. На изток общината граничи с общините Враца и Криводол, на северозапад - с
община Берковица, на юг - с община Своге (Софийска област).

Фиг. І-01. Териториално деление на Област Монтана

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 km2, която представлява 6.6% от територията на област
Монтана и 2.18% от тази на страната.
Община Вършец е шестата по брой население в областта след общините Монтана, Лом,
Берковица, Вълчедръм и Бойчиновци. Голям брой от селата са „7“-ма и “8“-ма категория,
съгласно Методиката за категоризиране на административно-териториалните и
ВАНГ – Бургас
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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 /348 жители/, Спанчевци
/334 жители/ и Горно Озирово /204 жители/. От общо 9 населени места, има
функциониращи кметства в: гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Горно
Озирово и с.Долно Озирово. В останалите села има кметски наместничества.
Таблица №I-01: Населени места в община Вършец
ЕКАТТЕ
Населено място
MON12
12961
16119
16866
22019
22747
23073
68179
69537
80683

Община Вършец
гр. Вършец
с. Горна Бела Речка
с. Горно Озирово
с. Долна Бела Речка
с. Долно Озирово
с. Драганица
с. Спанчевци
с. Стояново
с. Черкаски
Ман.Клисурски манастир

Население към
2019г.
6901
5444
53
204
83
348
182
334
51
192
10
Източник: НСИ от 2019г.

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.

Фиг. І-02. Географска карта на Община Вършец
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Предвижданията на ОУП на Община Вършец за пространствено развитие са насочени
основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на
инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното
развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните
проекти.
1.2. Съществуващо устройство на територията - зониране
Основните фактори, въз основа на които се изгражда модела за пространствено развитие и
устройство на територията са следните:
 Разположението на общината и обвързването ѝ с полицентричния модел на
урбанистично развитие в страната, както и връзките ѝ със съседните общини;
 Предлагане на решения, с които по най-добрия начин да бъде използван наличния
потенциал на общината - стратегическо географско местоположение, благоприятни
природни условия и ресурси, богато културно материално и духовно наследство и
други, за постигане на дълготраен ефект;
 Наличието на защитени територии и зони по Натура 2000, които са както
стимулатор за развитието, така и ограничител за някои видове дейности, които
биха нарушили околната среда и биха застрашили биологичното разнообразие в
общината;
 Необходимостта от доизграждане на мрежите и съоръженията на комуникационнотранспортната и инженерно-техническата инфраструктура, което ще подобри
достъпността, мобилността и инвестиционната атрактивност на общината;
 Съхраняване на недвижимите културни ценности с цел привличане на
туристопоток и осигуряване на нови работни места в обслужващата сфера.
Гр. Вършец е определен от 5-то йерархично ниво – малки градове – опорни центрове в
периферните региони в страната. Градът е балнеолечебен курорт от национално значение.
Курортът е обявен и са определени неговите граници в ПМС № 549 от 1950 г. През всички
исторически епохи съществуването на града е свързано с балнеолечебните качества на
минералните извори. В началото на 20в са построени минералните бани, много вили и
хотели. Извършено е и благоустрояване, свързано с балнеолечебните и курортни функции
на града като Слънчевата градина и втория по големина изкуствен парк в България след
Борисовата градина с площ от 800 декара, борови насаждения и специално пренесени
екзотични видове. През първите десетилетия на ХХв градът има славата на изискан
курорт, посещаван от елита на българското общество.
През втората половина на ХХв населеното място се разраства и постепенно почти се
свързва с бившето село, а днес кв. Заножене. От двете населени места се формира едно
селище с линеарна структура, разположена паралелно на реката и основно от западната ѝ
страна. В центъра около минералните бани се запазват обширни зелени територии и
пешеходната алея с чинарите по ул. Република. Озеленяването в центъра преминава в
горски парк и от там се свързва с планината в посока югоизток. Производствените
територии са подходящо локализирани в северната и северозападната част на града, в
близост до основните входно- изходни артерии.
През 1964г Вършец е обявен за град. Действащият регулационен план на града е от 1989г.
Той предвижда пълно свързване на урбанизираната територия на Вършец с кв. Заножене,
като свободните терени са предназначени за курортни дейности и спорт. Тези
предвиждания не са реализирани и в тези зони планът постепенно е изменен и поголямата част от териториите са с отреждане за жилищно строителство. Изменения на
плана има и в центъра, където съществуващи зелени площи между минералните бани и
ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

14

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

СБР „ Св. Мина“ са предвидени за комплексно обществено обслужване. Едно от важните ,
но нереализирани предвиждания на плана е за обходна на града улица, която да проведе
транзитното движение идващо по третокласния път от север в посока към пътя за с.
Спанчевци.
Въпреки че предвидената за урбанизиране в устройствения план територия не е изцяло
усвоена, се наблюдава съществуващо застрояване, което е извън строителните граници на
Вършец. То е разположено по направление на пътищата, които тръгват от кв. Заножене
към планината. Подобно застрояване извън строителните граници е налице и около
ромския квартал.
Селата Горна Бела Речка и Долна Бела Речка са разположени по поречието на река
Бяла и в непосредствена близост до природен парк „ Врачански Балкан“. Това са много
красиви и живописни села. Населените места имат естествено формирана неправилна
улична мрежа. Имат действаща регулация, но тя не е приложена за част от уличната
мрежа. Село Горна Бела Речка има линеарна форма, която следва реката и в горния край
се разклонява и към един от притоците. Село Долна Бела Речка е с по- компактна
структура, поради сравнително по-широкия равнинен терен около реката. Главните улици
на двете села са част от третокласен републикански път III -16 , който се изкачва към
билото на Стара планина покрай река Бяла, преминава между върховете Соколец ( 1372м)
и Гарванец (1115м) и слиза към Искърското дефиле. В селата все още са запазени отделни
възрожденски къщи от сходен архитектурен тип, които постепенно се рушат. Гробищните
паркове на двете села са достатъчни и не се нуждаят от разширение.
Селата Долно Озирово и Горно Озирово са разположени са в долината на река Черна и
са заобиколени от планински възвишения, които попадат в природен парк „ Врачански
Балкан“. На североизток от селата се вижда характерния скален масив „Котля“. Двете села
са обслужени от четвъртокласен път MON 1090, който в непосредствена близост до с.
Долно Озирово се свързва с третокласния III-162. Градоустройствената форма на селата е
компактна, леко издължена по направлението на реката, която ги заобикаля от
североизток и по направлението на общинския път, който минава през техните центрове.
Уличната регулация е проведена в преобладаващата част от територията на селата. В
периферията има незастроени имоти и непроведени улици.
Село Долно Озирово има спортен терен и нефункциониращо училище, които са общинска
собственост. Големината на селото и местоположението му дават възможност за
функционирането на някои обществено – обслужващи обекти като детска градина и
търговски обекти. В двете села има здравни служби и църкви. Село Горно Озирово има
терен със сграда на нефункциониращо училище, който е преотреден за старчески дом, но
такъв не е реализиран. Гробищният парк на селото се нуждае от разширение.
Село Драганица е разположено на южен склон с умерен наклон, от който се открива
прекрасна гледка към върховете на Стара планина. Главната улица на селото се отклонява
от четвъртокласния път MON 1091 и води към центъра на селото, където има площад с
обществени сгради. Две речни дерета се спускат от север, събират се в близост до центъра
и продължават надолу към р. Шугавица, която тече южно от четвъртокласния път. Селото
има регулационен план. Уличната мрежа не е проведена изцяло, в периферията има
непроведени улици. Има и незастроени имоти.
Село Спанчевци и курортно селище Минкови Бани е селището с най-развити
туристически функции след гр.Вършец. Минерален извор има в центъра на селото, както
и в съседната местност Минкови Бани. Основната застроена територия и центърът на с.
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Спанчевци са разположени на третокласния път III- 812 на южен склон над речно дере.
Развитието на селото в предишни десетилетия е довело до неговото разрастване в посока
южно от реката, както и в западна посока по дължината на две улици от двете страни на
реката. В края на една от улиците е стопанския двор. В тази западна част на селото има и
съществуващо застрояване, което е извън строителната граница. В рамките на
урбанизираната територия има обширни зелени площи покрай реката и на хълма около
гробището, което е разположено западно от центъра. Съгласно регулационния план на
селото е предвидена улица, която заобикаля гробищния парк от север. Улицата не е
реализирана. От южната страна на реката срещу гробищния парк са планирани няколко
жилищни квартала, които не са изградени. Местността Минкови бани е достъпна по тесен
асфалтов път, който тръгва от селото в южна посока и преминава покрай малък язовир.
След него има общински минерален плаж. Подробни устройствени планове са приети за
имоти около минералните извори и там са построени през последните години почивни
бази с басейни и спортни терени.
Село Стояново е най- малкото село в общината. Разположено е от двете страни на
третокласния път , който свързва Вършец с Монтана и Враца. От западната му страна тече
р. Ботуня. Селото е с компактна форма. В периферията има незастроени имоти и
непроведени улици, които са предвидени в действащ регулационен план. Равнинния терен
и местоположението на селото са благоприятни за разполагане на складови и логистични
бази.
Село Черкаски е селото с най- голяма територия в общината. Има издължена форма по
направлението на общинския път MON 1091 и протичащата през него река Шугавица.
Селото има добре изявен център с читалище с кметство, училище и парк. Училището е
частна собственост, не функционира. В регулационния план има предвидени и УПИ за
търговски дейности. В периферията има доста нереализирани улици и незастроени УПИ
особено от източната страна, където теренът е по- стръмен.
Селищата са равномерно разпределени на територията на общината, като гр. Вършец е
изявен като неин център преди всичко със своята големина като територия и население.
Неговото разположение в близост до планината и минералните извори го поставя в
ексцентрична позиция спрямо останалите населени места и особено селата Драганица и
Черкаски. Последните две отстоят само на 5км по права линия от Вършец, но
разположението на пътната мрежа прави достъпа до общинския център относително
неудобен и бавен.
Въпреки че селата в общината не са малки като територия, тяхното население е
недостатъчно и това налага те да се групират по подходящ начин, за да се осигури
общественото обслужване на населението. Развитието на урбанизираната територия в
отделните селища е неравномерно. Докато в гр. Вършец и с. Спанчевци с Минкови бани
има наличие на инвестиционен интерес, има процедирани през последните години
подробни планове, както и ново строителство, то в останалите села почти липсват такива.
За периода от 2003 до 2020 година в общината са процедирани 309 ПУП, повечето от
които са за гр. Вършец. Всички селища имат подробни устройствени планове, като за
селата те са само регулационни, докато за гр. Вършец има и застроителен план. Плановете
са остарели и се нуждаят от актуализация.
Обитаване и жилищен фонд:
В община Вършец са изградени общо 5407 жилища с 426.4 хил.кв.м полезна площ и 368.1
хил.кв.м жилищна площ. На човек от населението в общината се пада 53.3 кв.м. жилищна
площ и 8.5 кв.м. спомагателна площ. В град Вършец са изградени 59.7% (3229 бр.) от
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жилищата в общината. През последните години не се наблюдават съществени изменения в
броя на жилищата в общината. Обитаваните жилища в Община Вършец са 60.7%, в т.ч. в
град Вършец – 68.0%, в селата на общината – 50.9% (средно за област Монтана 61.4% от
жилищата са обитавани).
От жилищния фонд (жилища) в общината 17.4% е изграден в периода до 1945 г. Наймного построени жилища (48.3%) са през годините 1945-1970 г. През периода 1970-1990 г.
са изградени около 30% от жилищата. Изграждането на жилища след началото на прехода
(1990-2000 г.) е значително по-малко (3.0%). След 2000 г., към жилищния фонд са
добавени 2.0% от жилищата в общината.
В община Вършец 99.5% от жилищата са частни. Държавните и общински жилища в
община Вършец са 0.2% от всички жилища в общината, а 0.3% са частни жилища на
юридически лица.
От общия брой на жилищата в общината 60.3% са двустайни и тристайни, което е
свързано с предпочитанията и възможностите на техните обитатели. Четиристайните
жилища в общината също са с висок дял, като съставляват 17.4% от общия им брой, тези с
5 стаи – 7.2%, а тези с 6 и повече стаи – също 7.2%. Едностайните жилища са 7.9% от
общия брой жилища в общината.
Жилищата в община Вършец по степен на благоустроеност имат като съвкупност
различни благоустройствени елементи, като 98.7% притежават основните елементи електроснабденост и водоснабденост. В общината 67.9% от жилищата имат като
съвкупност електрически ток, водопровод, канализация; 20.9% имат като съвкупност
електрически ток, водопровод, канализация, централно/местно отопление; 4.6% имат само
ел.ток и водопровод; 5.3% – само ел.ток; без благоустроеност са 1.3% от жилищата в
общината.
Икономическо развитие на Община Вършец:
В общината са регистрирани общо 224 броя предприятия. Обликът на общинската
икономика дават микро- предприятията с до 9 заети лица. Промишлеността в общината е
представена от предприятия на преработващата промишленост. Основните отрасли, които
се развиват на територията на община Вършец и определят икономическия профил на
общината, са: хранително-вкусова промишленост (хлебопроизводство, месопреработване,
млекопреработване, бутилиране на минерална вода, производство на безалкохолни
напитки, дълбоко замразяване на селскостопански произведения и др.), електрическа,
шивашка, химическа и дървопреработвателна промишленост. Икономическият потенциал
на общината е съсредоточен основно в гр. Вършец като се явява важен фактор за
осигуряване на трудова заетост на работната сила.
В отрасловата структура на промишлеността по-големи фирми са:
- Електростарт АД - най-голямото предприятие в община Вършец, в което 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. Фирмата е специализирана в дървопреработвателната
промишленост (производство на мебели, столове, маси, легла от парен бук,
осветителни тела и композиции от дърво).
- „Р + Т сервиз” ООД със специализация в проектиране и изграждане на хладилни и
климатични камери, шаржови и флуидизационни шокови тунели за хранителноВАНГ – Бургас
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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.
Шивашката промишленост е представена от две предприятия:
- ЕТ “Йови - Йовка Горанова” - производство на готово дамско облекло по поръчка
на фирми от Франция, Белгия, САЩ и др.
- “Натекс-2” ООД - шев на връхни дамски и мъжки облекла по поръчка за вътрешен
и външен пазар.
Други производства на територията на общината:
- Фирма “Ави” - Валя Василева ЕТ - 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 А до Я.
- „Хералд” ЕООД - търговия.
- Строителна борса - Краси
- “АРА СБХ Художник” ООД, с. Спанчевци - 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 художници-професионалисти.
Селското стопанство е традиционна икономическа дейност за всички населени места в
общината като то е основен отрасъл в селата. Представено е от подотраслите:
растениевъдство и животновъдство.
Земеделските територии са разпределени в девет землища, а именно: гр. Вършец, вкл. с
кв. Заножене, село Горно Озирово, с. Долно Озирово, с. Горна Бела речка, с. Долна Бела
речка, с. Черкаски, с. Драганица, с. Спанчевци и с. Стояново.
Нивите са с малка площ - около 1/5 от обработваемата земя, а размерът на трайните
насаждения е около 10%. Най-голяма част от обработваемата земя (2/3) заемат
естествените ливади. Обработваемите земи, заедно с мерите и пасищата формират т.н.
„стопанисвана земя”, чиято обща площ е половината от територията на общината. Поради
специфичните характеристики на земеделските земи в отделните землища и различията в
тяхното плодородие, на територията на община Вършец са формирани две зони на
ползване на земеделските земи, които се отличават по плодородие и местоположение.
В първата зона, разположена в полската и полупланинската част на общината са
земеделски земи, подходящи за развитието на интензивно земеделие и за специализация в
производството на ягоди, малини, арония, винени лозя и на зърнено-житни култури. В
полската част на общината са разположени обработваеми земеделски земи, годни за
напояване и от тук за постигане и на по-високо плодородие от тях. За тази цел в
землищата на с. Драганица и с. Спанчевци има изградени 2 микроязовира и 2 водоема с
цел напояване на прилежащите земеделски земи. Ситуирането на микроязовирите и
водоемите благоприятства създаването и на рибовъдни стопанства. В областта на
растениевъдството основен дял заемат зърнено-житните култури (хлебни и фуражни
сортове пшеница, ечемик, царевица, овес), технически култури (маслодаен слънчоглед) и
различни по видове състав тревни смеси.
ВАНГ – Бургас
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Зеленчукопроизводството на територията на общината е по-слабо развито, като
добиваната от него продукция се използва главно за лични нужди на земеделските
стопани.
Във втората зона, се включват земеделските земи на територията на общината
разположени по оградните планини, които се характеризират с по-ниско плодородие.
Значителна част от тях са реално неизползвани, изоставени от собствениците си и
пустеещи. Тези земи са подходящи за отглеждане на някои сухоустойчиви растителни
култури - етерично-маслени култури, както и за развитието на пасищно биологично
животновъдство и за производство на сено от естествените ливади.
В резултат на реформите в животновъдството, изразяващи се главно в ликвидиране на
едрите форми на стопанисване на животновъдните комплекси и на пасищата, е налице
динамика в поголовието на селскостопанските животни. В община Вършец се наблюдава
тенденция на редуциране на пазарната ориентация на подотрасъла като преобладава
отглеждането на малки стада от животни в личните стопанства на селските стопани. В
общината са създадени ограничен брой по-големи ферми за отглеждане на крави и телета,
биволи, овце, свине, кокошки-носачки, пилета.
Горско стопанство:
Горският фонд от община Вършец е включен към ДГС „Берковица”. Площта на горите на
територията на Община Вършец е 12837.2 ха. Според баланса на горските територии
залесени
са
12165.60
ха,
незалесени
дървопроизводителни
8.0
ха,
недървопроизводителни - 663.6 ха.
Залесени територии за периода 2011 - 2019 година са:
- за периода 2011 - 2019 година - общо 20 дка;
- ново залесяване за периода 2019 - 2029 - общо – 2.8 ха
На територията на община Вършец има стопански, защитни и специални гори по смисъла
на чл. 5 от Закона за горите. На територията на общината е разположен лесопарк с площ
800 дка, включващ естествена гора от черен бор.
Горите в общината в по-голямата си част са държавна собственост, разпределени както
следва:
 държавна собственост - 8693.2 hа;
 общинска собственост – 560.4 hа;
 частна собственост – 3250.6 hа;
 собственост на юридически лица - 333 hа.
В Приложение № 4 са представени:
- Схема 1. Опорен план, М 1:25 000;
- Схема 1.1. Опорен план по вид собственост, М 1:25 000;
- Схема 1.2. Опорен план по начина на трайно ползване на територията, М 1:25 000;
- Схема 1.3. Опорен план по вид територия, М 1:25 000.
1.3. Техническа инфраструктура
Водоснабдяване
Водоснабдителните и канализационни системи на територията на Община Вършец се
обслужват от „ВиК” ООД Монтана.
Водоизточниците за водоснабдяване на гр. Вършец са:
ВАНГ – Бургас
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 Речни водохващания - "Орлощица"1 /Лилячка бара/ (дебит 2 л/с), "Орлощица"2
(дебит 1 л/с), доставящи вода по смесен външен водопровод - стомана ф273 към
съоръжение за третиране на водата (2 бр. филтри), от където постъпва в напорен
резервоар 50м3 и помпена станция с обем 2500 м3;
 Комбинация от речни водохващания и каптажи – Речни водохващания - "Драгиева
бара" (дебит 0,5 л/с), „Садина бара” (дебит 1,5 л/с), "Релкъова бара" (дебит 1 л/с),
„Крушечка бара” (речно водохващане и каптаж) (общ дебит 3,14 л/с); Каптажи –
"Зелени дел” от №1 до №9 и „Крушечко равнище”. Водоизточниците подават вода
по два външни гравитачни водопровода – етернит ф150 и стомана ф80, като
захранват два напорни резервоара с обеми 75 м3 и 180 м3 и помпена станция с обем
1000 м3. От там водата се подава през съоръжения за третиране (4бр. филтри) за
водоснабдяване на гр. Вършец и кв. Заножене;
 Язовир „Среченска бара” – от язовира се подава вода през ПСПВ „Среченска бара”
(„Слатина”) по смесен външен водопровод – етернит ф475, към помпена станция с
обем 2500 м3.
Водоизточниците за с. Спанчевци и с. Клисурски манастир са:
 Речни водохващания с утаители - "Драгиева бара" (дебит 0,5 л/с), „Садина бара”
(дебит 1,5 л/с), "Релкъова бара" (дебит 1 л/с), „Гаванищница” (дебит 1,2 л/с),
„Садина бара” (дебит 1,3 л/с), „Ширине” (дебит 2 л/с), които подават вода
гравитачно към събирателна шахта „Зеленище”, преминават през съоръжения за
третиране (3 бр. филтри), от където по гравитачен водопровод – етернит ф250, като
се разпределят към напорен резервоар 100 м3 за захранване на с. Клисурски
манастир и към външен водопровод – етернит ф150 към напорен резервоар,
захранващ с. Спанчевци.
Водоизточниците за с. Горна Бяла Речка и с. Долна Бяла Речка са:
 Каптажи – „Извора 1”, Извора 2” и „Пишурата”. Доставят вода по гравитачен
външен водопровод - стомана ф219, към два последователно свързани напорни
резервоара с обеми 200 м3 и 100 м3. След резервоарите водата се доставя до
съответните села с гравитачни външни водопроводи – етернит ф100.
Водоизточникът за с. Горно Озирово е:
 Речно водохващане – „Чегорила”. Водата се подава по гравитачен външен
водопровод с променящ се диаметър по дължина - PVC ф160, стомана ф125, PE
ф110, PE ф90, към напорен резервоар с обем 240 м3. След резервоарите водата се
доставя до селото по гравитачен външен водопровод.
Водоизточниците за с. Долно Озирово и с. Стояново са:
 Външни водопроводи, доставящи вода за гр. Враца – стомана ф900/16атм. и
етернит ф546. Водата се подава по тях от яз. „Среченска бара” като преминава през
ПСПВ „Среченска бара” („Слатина”). Отклоненията от външните водопроводи към
гр. Враца са два броя - PE ф 90 от етернит ф546 и PE ф110 от стомана ф900, като
захранват помпена станция с обем 250 м3. Тя подава вода към с. Стояново по
помпажен външен водопровод – етернит ф150, преминаващ в PE ф110 и към с.
Долно Озирово по помпажен външен водопровод – етернит ф150.
Водоизточникът за с. Драганица и с. Черкаски е:
 Яз. „Среченска бара” - водата преминава през ПСПВ „Среченска бара”
(„Слатина”). Водата се подава помпажно по външен водопровод – етернит ф300,
който преминава в етернит ф200, PE ф200 и PE ф160, преди да захрани напорен
резервоар с обем 140м3, който водоснабдява с.Драганица. Продължението на същия
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помпажен водопровод – PE ф160, преминава в етернит ф200 и подава вода към
резервоар с обем 200 м3, който водоснабдява по водопровод – етернит ф100, с.
Черкаски.
Всички населени места в община Вършец са централно водоснабдени. Към 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. Периодично около 4,6% от населението на
община Вършец е на режим на водоснабдяване. Проблемно е с. Горно Оризово през
сухите летни месеци. Основна причина за режим на водоснабдяване е намаляването на
естествените водни ресурси през лятото и напояването на земеделските стопанства.
Прекъсване на водоснабдяването се осъществява и при възникване и отстраняване на
аварии, които в 90% от случаите се дължат на остарялата и силно амортизирана
водопроводна мрежа в общината.
Водните загуби за “ВиК” ООД Монтана в община Вършец са големи и са резултат
основно от лошото техническо състояние на мрежата, обуславящо големи скрити течове и
аварии. 85% от външната и вътрешната водопроводна мрежа в общината е изградена от
азбесто-циментови тръби. В последните години част от водоснабдителната система е
подменена с полиетиленови тръби.
През 2015 г., в Община Вършец, е извършена изцяло подмяна на вътрешната
водопроводна мрежа на с. Горно Озирово и частично на с. Драганица, с. Черказки и с.
Спанчевци, които не са предадени на дружеството. Останалата част от
водоразпределителните мрежи е изградена от поцинковани и манесманови тръби.
Канализация
Канализационната мрежа на гр. Вършец е смесена и се експлоатира от „ВиК” ООД – гр.
Монтана. За гр. Вършец при 31 400 м дължина на уличната мрежа е изградена 16 578 м
канализационна мрежа и 8 083 м канализационни главни колектори. Изградеността на
канализацията е около 79%. За гр. Вършец покритието на услугата попречистване на
отпадъчни води по броя на присъединените абонати в канализационната мрежа ползващи
услугата пречистване на отпадъчни води е 60,40%. Цялостната канализационна мрежа,
експлоатирана от „ВиК” ООД – гр. Монтана е с по-малки от нормативно необходими
диаметри, в лошо състояние, тъй като е изграждана много отдавна и с некачествени
материали, с намалена проводимост и с компрометирани връзки между тръбите. С течение
на годините тръбите са абразирали вследствие на механичните примеси от дъждовните
води и недоброто качество на бетона, което е влошило механичните и хидравлични
показатели на тръбите.
В град Вършец са изградени ПСОВ и довеждащ колектор, които са пуснати в
експлоатация през 2013 г., като е предвидено в нея да се пречистват само отпадъчните
води от смесената канализационна система на гр. Вършец. От Басейнова дирекция
Дунавски район с център гр.Плевен е издадено разрешително за заустване с №13140140 за
р.Раковица/поречие Огоста/.
В непосредствена близост до ПСОВ-гр.Вършец няма населени места, чиито отпадъчни
води би било икономически изгодно да се третират в станцията.
В някои малки населени места има изградени частични канализационни мрежи без ПСОВ.
Това са селата Спанчевци и с. Горно Озирово по данни от ОПР на Община Вършец.
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Съгласно регистъра на Басейнова дирекция Дунавски район с център
издадени следните разрешителни:
- Канализационна мрежа на с. Черкаски, общ. Вършец №13110070/2009г.;
- Канализационна мрежа на с. Спанчевци, общ. Вършец №13110071/2009г.;
- Канализационна мрежа на с. Драганица, общ. Вършец №13110072/2009г.

гр.Плевен са
Разрешително
Разрешително
Разрешително

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 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. На територията на общината няма
изградена подстанция 110/20 kV. Основното захранване е на 20 kV от подстанции 110/20
kV на съседни Общини и разпределителна мрежа от въздушни електропроводи /ВЕЛ/
20kV. В гр. Вършец и с. Спанчевци има изградена и кабелна електропреносна мрежа
/КЕЛ/.
През територията на Общината преминават транзитно два електропровода 400 kV,
собственост на „ЕСО“ ЕАД, за които са осигурени сервитути според Наредба №16 от 9
юни 2004г. за сервитутите на енергийните обекти:
- ВЛ Петрохан 400kV
- ВЛ Чирен-Вършец 400kV
Необходимо е всички инвестиционни намерения в близост до електропроводи високо
напрежение да се съгласуват с „ЕСО“ ЕАД.
Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20kV за захранване на селищата в Община
Вършец, около и в гр. Вършец са изградени така, че да се реализират пръстени с цел
резервираност, както на битовите потребители така също и на промишлените. В поголямата си част електропроводите са собственост на Електроразпределителното
дружество. Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. Съществуващата мрежа е
в добро състояние в по голямата си част. Авариите по електропроводните линии 20kV
основно се дължат на остаряла изолация.
Електроразпределителното дружество ежегодно следва да почиства просеките и извършва
върхови ревизии на ВЕЛ.
Развитието на електроразпределителната мрежа средно напрежение се извършва от
Електроразпределителното дружество съгласно Закон за енергетиката и Наредба №6 от 24
февруари 2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия
към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Трасетата на кабелните
и въздушни линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ.
В Община Вършец няма неелектрифицирани населени места. Електроенергийната система
е добре изградена и оразмерена за натоварване, по-голямо от сегашното. Електрическата
мрежа ниско напрежение в населените места е въздушна с изключение на гр. Вършец и с.
Спанчевци. Като разпределителни табла се използват метални шкафове, които подлежат
на корозия. В тази връзка напоследък навлязоха в експлоатация полимерните
разпределителни кутии. Мрежата със средно напрежение се нуждае от доизграждане и
реконструкция. Наличните трафопостове осигуряват средно 200 V напрежение.
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Електронни съобщения (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, така че постепенно отпадат и проблемите с телефонизацията на зоните, където
липсва техническа възможност за осигуряване на стационарни телефонни съобщения.
В общинския център има изградена кабелна телевизионна мрежа, която се използва и
поддържа от частна фирма.
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.
Газоснабдяване
На територията на Община Вършец няма съществуващи преносни и разпределителни
газопроводи. Няма издадени лицензии за разпределение на природен газ, нито за Община
Вършец, нито за някое от населените места в нея.
Комуникационно-транспортна система
Община Вършец е разположена в югоизточната част на област Монтана, като общинският
център гр. Вършец се намира на 31 км от областния център Монтана и на 90 км от
столицата София. През областта преминават важни Европейски транспортни коридори,
ЕТК № ІV и ЕТК № VІІ, които осигуряват връзката на общината към останалата част на
страната и Европа. Европейски транспортен коридор № ІV „Дрезден– Прага – Виена –
Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца / Крайова – София – Солун
/ – Пловдив – Хасково – Истанбул”, провежда международните потоци между Румъния,
България и Гърция, посредством българския участък Видин – София – Кулата, като
свързва р.Дунав с Бяло море. Европейски транспортен коридор №VІІ е по поречието на
река Дунав. От най - голямо значение за връзката на общината с останалата част на
страната са преминаващите през територията на област Монтана път І-1/Е79/ и път ІІ-81.
На първокласния път І-1/Е79/ се извършва модернизация в участъка Видин – Ботевград,
която ще доведе до превръщането му в скоростен път – бърза и удобна връзка от „Дунав
мост 2” с автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. Второкласният път ІІ-81 – Лом
– Монтана – Берковица – София е алтернативна връзка на ЕТК №ІV през прохода
„Петрохан”. В общината е развит само пътният транспорт, като връзка с железопътната
мрежа на страната се осъществява чрез VІІ Главна ж. п. линия София/Мездра – Монтана –
Видин и ж. п. клон Бойчиновци – Монтана – Берковица.
Републиканска пътна мрежа
През територията на община Вършец преминават три пътя от Републиканската пътна
мрежа. Всички пътища са третокласни, като през общината не преминават републикански
пътища от по – висок клас.
Таблица І-02. Републикански пътища на територията на Община Вършец
РП №

III-162

Трасе на пътя

Граница ОПУ София – Долна Бела речка –
Граница ОПУ Враца
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Километраж
на територията
на община
Вършец
от км 11+900
до км 35+004

Дължина на
територията на
община
Вършец
23.104 км
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РП №

III-812
III-1621

Трасе на пътя

/Петрохан – о.п.Берковица/ – Спанчевци –
Вършец – /Долна Бела речка – Стояново/
/Стояново – Главаци/ – Сумер – /Монтана –
Враца/

Километраж
на територията
на община
Вършец
от км 6+400
до км 17+083
от км 0+000
до км 3+355

Дължина на
територията на
община
Вършец
10.683 км
3.355 км

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа възлиза на 37.142 км. При площ на
общината от 240.3 км2 това дава плътност на РПМ от 0.1546 км/км2 по-малка от средната
за страната 0.1766 км/км2. Републикански път ІІІ-162 осигурява връзката на община
Вършец, чрез път І-1/Е79/, с областните градове Монтана и Враца, а чрез път ІІ-16 през
Своге към София. Пътната настилка е асфалтобетонова, като състоянието и е добро за
0.800 км (3.45 %) от пътя, от км 29+060 до км 29+860, средно за 10.604 км (45.90 %) от
пътя и лошо за 11.700 км (50.65%).
Път ІІІ-812 е връзка към второкласния път ІІ-81 и чрез него към гр. Берковица, областния
град Монтана и столицата град София. Пътната настилка е асфалтобетонова, като
състоянието и е добро за целия участък от пътя, който попада в пределите на общината –
10.683 км.
Републикански път ІІІ-1621 е в североизточния край на общината и с дължината си от
3.355 км не оказва съществено влияние на транспортната обстановка. Пътната настилка е
асфалтобетонова, като състоянието и е добро за 0.500 км (14.90 %) от пътя, от км 0+000 до
км 0+500, средно за 2.155 км (64.23 %) от пътя от км 1+200 до км 3+355 и лошо за 0.700
км (20.87%) от пътя от км 0+500 до км 1+200.
Като цяло пътната настилка на пътищата от Републиканската пътна мрежа не е в добро
състояние за път ІІІ-162 и път ІІІ-1621 и е в добро състояние за път ІІІ-812, за който е
извършена рехабилитация в периода 2008 -2010 г. и през 2013 г.
Общинска пътна мрежа
Важна съставна част от пътната инфраструктура е общинската пътна мрежа. Общинските
пътища са пет броя. Чрез тях се осъществяват връзките на населените места в рамките на
общината. Тези пътища са:
Таблица І-03. Общински пътища на територията на Община Вършец
Път №
Трасе на пътя
Дължина
MON1090 /III-162, Долна Бела Речка – Стояново / – Долно Озирово –
7.00 км
Горно Озирово – Гр. община (Вършец – Враца) – Лютаджик
MON1091 /III-162, Стояново – п.к. Главаци / – Черкаски – Гр. община 11.00 км
(Вършец – Берковица) – Слатина – Ягодово – / MON2009/
MON1092 /IIІ-812 / – Вършец – кв. Заножене – Спанчевци – / IIІ-812 /
6.00 км
MON3097 /MON1092/ – Вършец, кв. Заножене – м. Водопада
1.80 км
MON3098 /MON1092/ – Вършец, кв. Заножене – м. Зелени дел – 18.50 км
м.Водохващане
Община Вършец има добре развита структура на общинската пътна мрежа, която
осигурява транспортен достъп до всички населени места. Съгласно последните данни от
община Вършец път MON3095 / IIІ-812, Берковица – Вършец / – / MON1091 / с дължина
2.50 км не се намира на територията на общината, с което общата дължина на общинските
пътища от 46.80 км се намалява на 44.30 км. Плътността на Общинската пътна мрежа е
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0.1844 км/км2 над средната за страната 0.1614 км/км2. Състоянието на пътната настилка е
сравнително добро. През последните години е извършена реконструкция и рехабилитация
на MON1090 / 4.79 км/, MON1091 /8.823 км/, бул.„Република” /част от MON1092/ и
MON3097.
Общата плътност на Републиканската и Общинската пътни мрежи е 0.3390 км/км2 близка
до средната за страната 0.3380 км/км2.
Транспортно обслужване
Транспортното обслужване на населението на територията на Община Вършец се
извършва чрез автобусен транспорт. Осигурени са редовни транспортни връзки от
общинския център със селата, с близките до общината градове Враца и Берковица, с
гр.Лом, с областния център гр. Монтана и столичния град София.
В общината няма железопътен транспорт. Най-близките до гр. Вършец железопътни гари
са: жп гара Берковица на 18 км, жп гара Монтана на 31 км и жп гара Враца на 33км. Най близката аерогара е на 90 км в гр. София. Най – близкото пристанище е Ломското
пристанище на 83 км.
2. Цели на плана
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на Община Вършец е да предложи
адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да
формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, който дава
конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички
стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава
отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на
общината. Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на
дългосрочно устойчиво развитие на Община Вършец.
С проекта на ОУП на Община Вършец се предвижда стимулиране развитието на
собствените ресурси чрез изградените или в процес на усвояване територии за рекреация,
отдих и туризъм, за производство, за техническа инфраструктура и за социална
инфраструктура от международен, национален и регионален аспект. Новата визия
отразява потенциала за развитие на общината като балнеологичен курорт и предвижда
балансирано и устойчиво развитие, водещо до стабилен икономически ръст, висок
стандарт на живот и съхранена и оптимизирана околна среда в краткосрочен и
средносрочен план.
Визията „Община Вършец - Национална марка за природен и балнеоложки туризъм,
привлекателно и спокойно място за живот с устойчиво икономическо развитие и грижа
за околната среда“, както и нейното лого „Вършец - град/община на здравето” е
подкрепена и с устройствените решения на проекта на ОУП.
Проекта на ОУП осигурява урбанистична основа за постигане на икономически растеж и
висока конкурентоспособност с хоризонт 2035 г. В тази връзка предвижданията на плана
са насочени към:
 Актуализиране територията на населените места, като отразява промените в
регулационните граници и възможностите за бъдещо развитие;
 Отреждане на терени с възможност за развитие на селски туризъм от сферата на
малкия и среден бизнес;
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 Предвижда подходящи устройствени решения, с минимално засягане на
земеделските и горски територии, така че да бъде съхранено природно богатство на
общината;
 Възможности за разработване на пешеходни маршрути, които да обвържат в
единен туристически пакет обектите на културното, историческото и природно
наследство;
 Защита на извънградския ландшафт, като не се допуска прекалена урбанизация,
контрастиращи архитектурни стилове и замърсяване;
 Благоустрояване, озеленяване, създаване на места за активен и пасивен отдих като
част от зелената система на общината;
 Осигуряване на качествени транспортни връзки към туристическите обекти;
 Развитие на линейните и обектови елементи на инженерната инфраструктура на
територията на общината.
Основната цел на Общия устройствен план е да осигури устойчиво развитие на Община
Вършец в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически
дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на
населението в общината. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел
съответстват на нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните
постановки за интегрирано пространствено планиране, ресурсна ефективност и адаптация
към промените.
Перспективите за Община Вършец са свързани с развитие на туризма, както и с цялостно
подобряване на условията за обитаване и съхраняване на природната среда. Целта е
развитие на туризъм през всички сезони, утвърждаване на общината като водеща
дестинация в балнеолечението и спа– туризма в национален мащаб и реализиране на
общинското мото „Вършец – град на здравето”. В тази връзка, проекта на ОУП предлага
адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както формулира
подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.
Цялостното подобряване на условията за обитаване налага пространствено развитие и на
производствените зони, селското и горско стопанство. С правилата и нормативите за
прилагане на Общия устройствен план на Община Вършец се определят изискванията,
устройственото и функционалното предназначение и ограниченията при застрояването,
ползването и опазването на територията.
Развитието на урбанизираните територии в общината е подчинено на възприетата
концепция за структура на селищната мрежа и основните туристически зони. В рамките на
общината са формирани две селищни групи, които са едновременно и основни
туристически зони.
Селищна група и туристическа зона 1 е с център гр. Вършец и включва също селата
Спанчевци, курорта Минкови бани и селата Долна Бела речка и Горна Бела речка. До
голяма степен зона 1 е вече формирана. Тя включва град Вършец, в който е съсредоточена
социалната инфраструктура – образование, здравеопазване, административно обслужване.
Освен това в нейния център е разположен главният минерален извор с дебит 15 l/s и село
Спанчевци (с кв. Минкови бани), в което е ситуиран вторият извор на минерална вода
(дебит 5 l/s) и съответната инфраструктура за тяхното използване (минерални бани за
лечение, сгради за подслон – хотели и частни вили за туристи, заведения за развлечение,
зелени площи за отдих и т. н.). Предвижданията на проекта на ОУП тук са за доразвиване
на зоната, както и за подобряване на условията за обитаване и съхраняване на природната
среда.
ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

26

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Селищна група и туристическа зона 2 е с център с. Долно Озирово и включва също и
селата Стояново, Черкаски, Драганица и Горно Озирово. Втората зона е перспективна.
Основен туристически интерес в нея са чистият планинско-равнинен климат,
възможности за развитие на селски, ловен и еко туризъм. Тези дейности могат
допълнително да се подкрепят при евентуална реализация на заложения в проекта терен за
голф комплекс от 154 hа. Теренът се намира в землището на село Черкаски, има плавен
наклон и преобладаваща форма на собственост „стопанисвано от общината“. По-голямата
част от територията в момента е заета от пустеещи земи, бивши лозя, а останалата
представлява стопански гори, които биха могли успешно да се интегрират в бъдещия
комплекс, без да се премахват. Подобна инвестиция в района значително ще утвърди в
бъдеще втората туристическа зона на Община Вършец. В перспектива е целесъобразно
развитие на урбанизираната територия на с.Долно Озирово и съсредоточаване на социална
инфраструктура, която да обслужва и останалите населени места от селищна група 2.

Фиг. I-02. Схема – структура на селищната мрежа и основни туристически зони
Основна връзка между двете зони се явява направлението на път III-162 от Вършец към
Враца и Монтана. Очакванията са за засилен интерес към изграждане на нови обекти в
близост до третокласния републикански път. Значението на тази ос за развитие на туризма
е допълнително подсилено с предвиждане на велоалея по поречието на р. Ботуня.
 Устройствени предложения по населени места
Град Вършец. В проекта на ОУП жилищното застрояване на града се запазва като
преобладаващо нискоетажно (Жм). Кварталите с комплексно застрояване, които са
изградени преди повече от тридесет години имат височина на застрояване над 10m и са
обособени в зони Жк. В тях съществува възможност единствено за благоустрояване на
междублоковите пространства. Градът запазва функцията си на балнеолечебен курорт от
национално значение. Основната база на общината за настаняване на туристи ще
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продължи да се развива във Вършец, в предвидените за тази цел курортни зони (Ок).
Проекта на ОУП предвижда разширение на строителните граници на населеното място,
включвайки непосредствено прилежащи терени, в които се потвърждава наличието на
съществуващи сгради, или част от тях са с вече променено предназначение, но са
разпръснати, самостоятелни или не са в обособени зони.
За гр. Вършец се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на изток и запад с обща площ от 51.95 ha. Отразява
наличие на съществуващи жилищни сгради и терени с действащ ПУП.
2. Курортни устройствени зони (Ок) с площ от 62.19 ha, разположени в
непосредствена близост, южно и северозападно от Вършец. За част от зоните има
действащи ПУП и/или се потвърждава наличието на съществуващи жилищни и
вилни постройки.
3. Рекреационни устройствени зони за вилен отдих (Ов) с площ от 76.4 ha, които
обхващат по - отдалечени, но частично застроени територии главно в посока
югоизток от кв. Заножене.
4. Смесена многофункционална зона (Смф). Предвижданията на плана за град
Вършец са за развитие на терени с отреждане за Смф на площ от 11.9ha основно в
западна посока към пътя за Спанчевци, където очакванията са да се разположат
както производствени, така и обществено обслужващи дейности и преди всичко
търговия.
5. Производствени зони (Пп). Проекта на ОУП предвижда нарастване на
производствените територии в северната промишлена зона на град Вършец, както и
в западна посока към пътя за Спанчевци. Отразени са също терени с действащи
ПУП, както и съществуващи стопански дворове. Новопредвидените
производствени терени са с площ от 34.3 ha.
6. Проектна ски зона (Са1) в подножието на планинския масив Козница с обща площ
от 1790.3 ha, от които 265.51 ha в землището на с.Спанчевци и 1524.79 ha в
землището на гр.Вършец. В по-далечна перспектива и при наличие на
инвестиционен интерес, наличните туристически дадености на зоната около гр.
Вършец могат съществено да се подсилят от възможността за изграждане на ски
зона в подножието на планинския масив Козница. Северните склонове и
надморската височина в диапазона 1000 – 1700m са относително добра даденост в
това отношение още повече, че развитието на зимните спортове ще бъде
допълнение към вече утвърден курорт, а не изцяло ново начинание. Подробно
решение на съоръженията и ски пистите за зоната ще бъдат изготвени със
специализиран подробен устройствен план, съгласно чл. 111 от ЗУТ. На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само
местоположението на зоната. В правилата и нормативите към плана е уточнено, че
на територията могат да се разположат ски писти, лифтове и паркинги без
възможност за изграждане на бази за настаняване на туристи. В урбанизираните
територии към селищата има предвидени достатъчно възможности за изграждане
на хотели и къщи за гости. Специализирания ПУП следва да обхваща цялата зона.
Не се допуска изработване на планове за отделни имоти. Предвид спецификата на
територията, която обхваща проектната ски зона, в правилата и нормативите е
заложено ограничение, с което окончателния проект на СПУП следва да бъде
съобразен. В тази връзка на етап проектиране следва да се избере такова решение
за ситуиране на предвидените с СПУП трасета за практикуване на зимни спортове,
че да се запазят съществуващите в района естествени природни местообитания.
7. Терен за атракционен парк (Са). Предложение на настоящия ОУП, което цели
допълване на възможностите за развлечение на туристите е отреждането за Спорт и
атракции на терен с площ от 90.9 ha, разположен до пътя между кв. Заножене и
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Минкови бани. Голяма част от този терен е залесена със специални гори, които на
етап СПУП трябва да бъдат запазени, а атракциите да се развиват в незалесените
зони. Съобразно инвеститорския интерес, предпочитанията на местните жители и
допълнителни проучвания в следващи проектни фази атракциите могат да
включват писти за картинг и трасета за мотокрос или спортни игрища и изкуствена
ски писта или други дейности, запазващи в по - голяма степен специфичния
ландшафт и растителна покривка на териториите. В зоната не се допуска
застрояване с места за настаняване.
8. По поречието на река Ботуня са предвидени 2 мВЕЦ (проектни).
Развитие на зелената система на град Вършец:
9. С проекта на ОУП зелената система на Вършец се обогатява с нови зони за паркове
и градини (Оз) на площ от 96.2 ha.
10. Предвижда се защитно озеленяване (Озс). ОУП определя зона за защитни зелени
пояси на площ от 0.1 ha между новоотредените производствените зони и
териториите за обитание, с оглед осигуряване на добри здравно-хигиенни условия.
Забранява се строителството в терените за защитно озеленяване, а достъпът до
имотите през поясите се регламентира с ПУП.
11. С проекта на ОУП се отрежда терен за разширение на гробищния парк на града
(Гр/1), с площ от 1.45 ha, както и разширение на гробищния парк в кв. Заножене
(Гр/2), с площ 0.34 ha.
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Таблица I-04: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Зона

Жм – Жилищна
устройствена зона
с преобладаващо
ниско застрояване

Ок – Курортна
зона

Макс.
плътност на
застрояване
в%

60

30

Устройствени параметри
Макс.
Мин.
Мак.
кота
озеленена
Кинт
корниз
площ в %
вм

1.2

1.2

40

50

10

12

Площ
ка)

Местоположение спрямо
Защитена зона

Забележка

Жм/10 (частично -10.9ha),
Жм/25 и Жм/31 изцяло
попадат в BG0001040

За част от зони Жм/12, Жм/14,
Жм/19, Жм/21 и Жм/13 има
действащи ПУП;

обща площ в ЗЗ - 11.32ha

Кафяво

Жм/4 - 2.7,
Жм/5 - 31.8,
Жм/8 - 49.7,
Жм/10 - 114.9,
Жм/11 - 0.3,
Жм/12 - 47.1,
Жм/13 - 56.7,
Жм/14 - 26.0,
Жм/16 - 13.6,
Жм/18 - 48.9,
Жм/19 - 57.4,
Жм/21 - 7.0,
Жм/22 - 45.8,
Жм/23 - 2.4,
Жм/25 - 2.9,
Жм/27 - 5.1,
Жм/31 - 0.9,
Жм/33 - 0.6,
Жм/34 - 5.7
общo – 519.5 дка (51.95 ha)

В част от зони Жм/4, Жм/5,
Жм/8, Жм10, Жм/12, Жм/16,
Жм/18, Жм/22, Жм/25, Жм/27,
Жм/31, Жм/33, Жм/34 се
потвърждава наличието на
съществуващи жилищни
постройки.

Зелено с
вертикале
н червен
щрих

Ок/4- 82.0,
Ок/7- 356.4,
Ок/9- 60.2,
Ок/10- 50.7,
Ок/11- 20.2,
Ок/12- 7.2,
Ок/13- 10.8,
Ок/14- 8.3,
Ок/15- 9.6,
Ок/16- 16.5
общo – 621.9 дка (62.19ha)

Цвят

Ок/11, Ок/12, Ок/13,
Ок/14, Ок/15 и Ок/16 с
обща площ от 7.26 ha
попадат в BG0001040

За зона Ок/12 има действащ
ПУП;
За част от зони Ок/7, Ок/9,
Ок/11, Ок/13, Ок/14 и Ок/16
има действащ ПУП;
В част от зони Ок/7 и Ок/11 се
потвърждава наличието на
съществуващи жилищни и
вилни постройки;
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Таблица I-04: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Зона

Ов –
Вилна зона

Смф – Смесена
многофункционал
на зона

Пп - Предимно
производствена
устройствена зона

Оз – Устройствена
зона за
озеленяване,
паркове и градини
ВАНГ – Бургас
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Макс.
плътност на
застрояване
в%

40

60

80

Устройствени параметри
Макс.
Мин.
Мак.
кота
озеленена
Кинт
корниз
площ в %
вм

0.8

1.4

2.5

50

30

Цвят

Кота
корниз
7м,
кота
било
10м

Жълто с
вертикале
н зелен
щрих

12

Тъмно
розово с
вертикал
ни сини
райета

20

Устройството и застрояването се
осъществяват след изработване на ПУП,
съобразен с целите на застрояване и
нормативите отредени в Наредба №7 за

Тъмно
лилаво

Зелено

Площ
ка)
Ов/1- 164.1,
Ов/2- 58.2,
Ов/3- 74.9,
Ов/4- 46.2,
Ов/5- 101.9,
Ов/6- 38.7,
Ов/7- 241.7,
Ов/8 - 38.0
общo – 763.7 дка (76.4 ha)
Смф/2 – 6.2,
Смф/3 – 49.7,
Смф/4 – 7.8,
Смф/5 – 45.5,
Смф/6 – 10.0
общo – 119.2 дка (11.9 ha)
Пп/1- 5.5,
Пп/2- 102.1,
Пп/3- 59.1,
Пп/4- 2.8,
Пп/5- 52.7,
Пп/7- 50.1,
Пп/8- 0.5,
Пп/11- 20.4,
Пп/14- 11.4,
Пп/15- 8.8,
Пп/17- 6.2,
Пп/18- 13.9,
Пп/19- 9.6
общo – 342.6 дка (34.3 ha)
Оз/2 – 3.0,
Оз/3 – 14.1,
Оз/10 – 96.0,
Оз/17 – 318.6,

Местоположение спрямо
Защитена зона
Ов/7(частично) с площ от
2.5 ha, попада в
BG0001040

Забележка

В част от зони Ов/1, Ов/2, Ов/3,
Ов/4, Ов/5, Ов/6 и Ов/7 се
потвърждава наличието на
съществуващи жилищни и
вилни постройки;
За част от зони Ов/1, Ов/2,
Ов/3, Ов/4, Ов/5 и Ов/7 има
действащи ПУП

не попада в защитени
зони
Пп/17 с площ 0.62 ha
попада в BG0001040

За Пп/1, Пп/11 и Пп/14 има
действащ ПУП;
За част от Пп/2 и Пп/5 има
действащ ПУП;
Пп/17 потвърждава същ.
стопански двор;
Пп/4 и Пп/19 са с НТП за друг
вид производствен, складов
обект съгласно КК.

Оз/23 с площ 0.3 ha
попада в BG0001040

Оз/23 е разширение на зона за
озеленяване (Оз) на местата от
населеното място пресечени от
31
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Таблица I-04: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Зона

Устройствени параметри
Макс.
Макс.
Мин.
плътност на Мак.
кота
озеленена
застрояване Кинт
корниз
площ в %
в%
вм
правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони
Хигиенно защитни зелени пояси. В
територии за защитно озеленяване не се
допуска строителство.

Светло
зелено

Гр – Терени за
гробищни паркове

По периферията на гробищните паркове, в
рамките на регулацията им се предвижда
задължителна изолационна зеленина с мин.
ширина 10 м., в която се допуска
разполагане на колумбарийни стени (урнови
стени).

Светло
синьозелено с
тънък
червен
контур

Допуска се само застрояване обслужващо
основната функция – ски писти, съоръжения
и паркинги.

Са - Терен за
атракционен парк

Допуска се само застрояване обслужващо
основната функция.

Тевк - терени за
площни обекти на
техническата
инфраструктура

Показателите се определят с ПУП,
съобразно предназначението

Местоположение спрямо
Защитена зона

Оз/21 – 527.4,
Оз/23 – 3.0
общo – 962.1 дка (96.2 ha)

Озс – Защитно
озеленяване

Са 1 – Проектна
ски зона

Площ
ка)

Цвят

Вертикал
ен зелен
щрих с
тънък
червен
контур
върху
основния
цвят
Светло
синьозелено с
тънък
червен
контур
Сиво
зелено

Озс/1 – 1.0 дка (0.1 ha)

Гр/1 – 14.5,
Гр/2 – 3.4

р. Ботуня.

не попада в защитени
зони

не попада в защитени
зони

Гр/1 и Гр/2 представляват
разширение на съществуващи
гробища.

Са1/1 попада изцяло в
BG0001040 и частично с
площ 948.56 ha в
BG0002002

Подробно решение за
ситуиране на съоръженията се
определя със специализиран
ПУП, съгласно чл. 111 от ЗУТ.

Зона Са/6 попада
частично с площ от
70.71 ha в BG0001040

Подробно решение за
ситуиране на съоръженията се
определя със специализиран
ПУП, съгласно чл. 111 от ЗУТ

общo – 17.9 дка (1.79 ha)

Са1/1 – 15247.9 (1524.78 ha)

Са/6 – 908.5 дка (90.85 ha)

Тевк/1 – 0.24 дка
Тевк/3 – 0.27 дка
общo – 0.51 дка (0.05 ha)

Забележка

не попада в защитени
зони

/Мвец – 2 бр./
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За с. Спанчевци се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нова жилищна територия (Жм) с площ 17.3 ha на север, юг и запад. Обхваща
терени със съществуващи жилищни постройки и прилежащи на тях територии.
2. Нова производствена зона (Пп) на площ от 3.52 ha, която потвърждава и разширява
съществуващ стопански двор.;
3. В землището на селото се намират Минкови бани, където съществуват минерални
извори, общински плаж и изградени през последните години частни туристически
обекти. Проектът предвижда развитие на тази курортна зона (Ок) с площ от 27.2 ha
в посока юг към планината. Новите зони потвърждават наличието на
съществуващи туристически комплекси и обхващат съседни на тях територии.
4. Разширение на терени за озеленяване (Оз и Озс) на местата от населеното място
пресечени от р. Шугавица;

Зона

Жм

Таблица I-05: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Спанчевци
Устройствени параметри
Местоположение
Площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
Кинт
корниз
(дка)
(%)
(%)
Защитена
зона
(m)

60

1.2

40

Ок

30

1.2

50

Пп

80

2.5

20

Озс

10

Жм/1- 10.4
Жм/2 - 62.5
Жм/4 - 4.1
Жм/5 - 4.7
Жм/11 - 11.9
Жм/15 - 20.6
Жм/16 - 1.4
Жм/17 - 0.3
Жм/18 - 17.5
Жм/23 - 21.2
Жм/24 - 14.6
Жм/25 - 3.8
общo – 173.0 дка (17.3ha)

13

Ок/1- 19.2,
Ок/2- 10.8,
Ок/3- 16.5,
Ок/4- 186.9,
Ок/5- 38.2
общo – 271.6 дка (27.2ha)

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Оз

Са1

Проектна ски писта. Допуска се
само застрояване обслужващо
основната функция – ски писти,
съоръжения и паркинги.

не попада в
защитени зони

Частично
попадат с площ
от общо 7.55 ha
в BG0001040

Пп/1- 2.6,
Пп/5- 32.6
общo – 35.2 дка (3.52ha)

не попада в
защитени зони

Озс/1 – 0.1,
Озс/2 – 0.3
общo – 0.4 дка (0.04 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/3 – 0.4,
Оз/4 – 0.6,
Оз/8 – 0.1
общo – 1.1 дка (0.11 ha)

не попада в
защитени зони

Са1/1 - 2655.1 дка
(265.5ha)

Са1/1 попада
изцяло в
BG0001040 и
частично с
254.72 ha в
BG0002002.

В част от зона
Жм/4, Жм/5,
Жм/15, Жм/18,
Жм/25 се
потвърждава
наличието на
съществуващи
жилищни
постройки.

В част от зона
Ок/4, Ок/5 се
потвърждава
наличието на
съществуващи
туристически
комплекси.
Пп/5 потвърждава и
разширява същ.
стопански двор

Подробно решение
за ситуиране на
съоръженията се
определя със
специализиран ПУП,
съгласно чл. 111 от
ЗУТ

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

За с. Долна Бела речка се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на площ от 7.3 ha, в непосредствена близост до
населеното място в посока юг и изток. В част от тях се потвърждава наличието на
съществуващи жилищни постройки.;
2. Нова производствена зона (Пп) на север с площ 4.92 ha – част от нея е
съществуваща;
3. Разширение на терени за озеленяване (Оз) с площ от 0.82 ha на местата от
населеното място пресечени от р. Бела и нейни притоци дерета.

Зона

Жм

Пп

Оз

Таблица I-06: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долна Бела речка
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Жм/5 попада
частично в ЗЗ
В част от зона
Жм/5 - 35.1,
BG0000166 с
Жм/11
Жм/9 - 0.9,
площ 2.0 ha
потвърждава
Жм/11 - 14.4,
60
1.2
40
10
наличието на
Жм/12 - 22.7
Жм/5 попада
съществуващи
частично и в ЗЗ
жилищни
общo – 73.1 дка (7.3ha)
BG0002053 с
постройки
площ от 1.53 ha

80

2.5

20

Устройството и застрояването се
осъществяват след изработване на
ПУП, съобразен с Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и
устройствени зони

Пп/1- 49.2 дка (4.92 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/1 – 3.3,
Оз/2 – 2.9,
Оз/8 – 0.8,
Оз/9 – 0.1,
Оз/10 – 0.9,
Оз/11 – 0.2
общo – 8.2 дка (0.82 ha)

не попада в
защитени зони

Пп/1
потвърждава и
разширява същ.
стопански двор.

За с. Горна Бела речка се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на площ от 7.2 ha, в непосредствена близост до
населеното място в посока юг и запад. В част от тях се потвърждава наличието на
съществуващи жилищни постройки.;
2. Разширение на съществуваща производствена зона (Пп) на север с площ от 2.0 ha;
3. Разширение на терени за озеленяване (Оз) с площ от 1.2 ha на местата от
населеното място пресечени от р. Бела и нейни притоци дерета както и към
горската територия от североизток;
4. Разширение на съществуващ гробищен парк с площ от 0.1 ha.
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Зона

Жм

Таблица I-07: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горна Бела речка
Устройствени параметри
Местоположение
площ
спрямо Защитена
Забележка
Пзастр.
Оз
Кота
(дка)
Кинт
зона
(%)
(%) корниз (m)
зона Жм/16
Жм/5 - 2.5,
Жм/14 с площ от
потвърждава
Жм/6- 0.6,
6.30 ha попада в
наличието на
Жм/8 - 2.6,
ЗЗ BG0002053
същ.жилищни
Жм/12 - 1.9,
постройки.
Жм/14 - 63.1,
Жм/16 - 1.6
В част от зона
60
1.2
40
10

Жм/14 попада
терен с НТП „За
друг вид
производствен,
складов обект“ по
КК

общo – 72.3 дка (7.2ha)

Пп

80

2.5

20

Оз

Устройството и застрояването се
осъществяват след изработване на
ПУП, съобразен с Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и
устройствени зони

Гр

Терени за гробищни паркове

Пп/1- 20.2 дка (2.0 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/1 – 6.0,
Оз/5 – 3.6,
Оз/6 – 0.2,
Оз/7 – 2.3
общo – 12.1 дка (1.2 ha)

не попада в
защитени зони

Гр/1 – 1 дка (0.1 hа)

не попада в
защитени зони

потвърждава и
разширява същ.
стопански двор;

Представлява
разширение на
същ. гробище;

За с. Долно Озирово се предлагат следните устройствени намеси:
1. Няколко жилищни зони за нискоетажно застрояване (Жм) на площ от 8.9 ha, в част
от които се потвърждава наличието на съществуващи жилищни постройки.
2. Нови производствени зони (Пп) на площ от 9.2 ha в близост до републиканския
път, които обхващат терен с действащ ПУП или потвърждават наличието на
съществуващ стопански двор;
3. Предвижда се защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.08 ha между териториите за
обитание и съществуващ терен за спорт, с оглед осигуряване на добри здравно–
хигиенни условия.
4. Разширение на селищен парк в западната част на селото (Оз) с площ от 1.97 ha;

Зона

Жм

Таблица I-08: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Жм/1- 8.2
В част от зони
Жм/1, Жм/2
Жм/2- 14.6
Жм/1, Жм/2,
попадат изцяло,
Жм/5- 5.1
Жм/5
и Жм/6 се
а Жм/5, Жм/6 и
Жм/6- 24.4
потвърждава
Жм/11 попадат
Жм/11- 2.9
наличието на
60
1.2
40
10
частично в ЗЗ
Жм/12- 16.8
съществуващи
BG0001040
Жм/13- 17.1
жилищни
постройки.
обща площ в ЗЗ
общo – 89.1 дка (8.9 ha)
– 2.9 ha
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Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Зона

Пп

Озс

Таблица I-08: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)

80

2.5

20

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Оз

Терени за озеленяване

Пп/1 - 5.0
Пп/2 - 92.1
Пп/3 – 27.9
Пп/4 - 15.4
общo – 140.4 дка (14.04 ha)

Пп/2, Пп/3 и
Пп/4 попадат с
площ от 13.54 ha
в ЗЗ BG0001040;
Пп/1 и Пп/4
попадат изцяло с
площ от 2.04 ha в
ЗЗ BG0002053

Озс/1 – 0.8 дка (0.08 hа)

Озс/1 попада
частично с площ
от 0.01 ha в ЗЗ
BG0002053.

Оз/1 – 19.7 дка (1.97 ha)

Оз/1 попада
частично с площ
от 1.47 ha в ЗЗ
BG0001040

Пп/1 представлява
съществуваща
животновъдна
ферма с действащ
ПУП;
Пп/2, Пп/3 и Пп/4
изцяло или
частично
потвърждават
наличието на същ.
стопански двор.
Зона Озс обхваща
съществуваща
дървесно храстова
растителност по
граница на същ.
стадион.

-

За с. Горно Озирово се предлагат следните устройствени намеси:
1. В югоизточна посока е предвидена една нова жилищна зона (Жм) с площ от 1.54
ha, която потвърждава наличието на съществуващи жилищни постройки;
2. Обособяват се нови терени на площ от 9.8 ha за предимно-производствена зона
(Пп). 4.76 ha от тях са съществуващ стопански двор с изградени постройки.;
3. Предвижда се защитно озеленяване (Озс) на площ от 1.04 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание, с оглед осигуряване на добри
здравно–хигиенни условия. Защитните зелени пояси обхващат ивица по
протежение на цялата източна и южна граница на населеното място, и на север
преди новите зони.
4. Разширение на гробищния парк (Гр) с площ от 6.9 ha.;

Зона

Жм

Таблица I-09: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Част от Жм/9
потвърждава
попада изцяло в
наличието на
60
1.2
40
10
Жм/9 - 15.4 дка (1.54 ha)
ЗЗ BG0000166 и
съществуващи
BG0002053
жилищни
постройки.
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Зона

Пп

Таблица I-09: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1 - 30.0;
Пп/3, Пп/4, Пп/5
Пп/2 - 20.3;
потвърждават
Пп/3 - 27.7;
попада изцяло в
наличието на
Пп/4 - 14.1;
80
2.5
20
ЗЗ BG0000166 и
същ.
стопански
Пп/5 - 5.8;
ЗЗ BG0002053
двор и
постройки.
общo – 97.9 дка (9.8 ha)

Озс

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Гр

Терени за гробищни паркове

Озс/2 – 2.0,
Озс/3 – 3.0,
Озс/5 – 5.4
общo – 10.4 дка (1.04 ha)

Гр/1 – 6.9 дка (0.69 hа)

попадат изцяло в
ЗЗ BG0000166 и
BG0002053

В част от
територии има
наличие на
естествена
дървесно храстова
растителност.

попадат изцяло в
ЗЗ BG0000166 и
BG0002053

Представлява
разширение на
същ. гробище;

За с.Черкаски се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни зони (Жм) с площ от 8.6 ha;
2. Обособяват се нови терени за предимно-производствена зона (Пп) на площ от 15.2
ha;
3. Терен за голф комплекс (Са) с площ от 154.76 ha;
4. Защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.2 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание.
5. Разширение на гробищния парк;

Зона

Жм

Пп

Таблица I-10: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Черкаски
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Част от Жм/19
Жм/8 - 0.2;
потвърждава
Жм/11 - 14.2;
не
попада
в
наличието
на
Жм/18 - 17.1;
60
1.2
40
10
защитени
зони
съществуващи
Жм/19 - 54.7
жилищни
общo – 86.2 дка (8.6 ha)
постройки.
Пп/1 (изцяло) и
Пп/1 - 14.0
Пп/4 (частично)
Пп/2 - 15.5;
попадат на
Пп/3 - 49.4;
територията на
Пп/4 - 42.2;
не попада в
бивши стопански
80
2.5
20
Пп/5 - 30.4;
защитени зони
дворове с
променено
предназначение по
КК.

общo – 151.5 дка (15.2 ha)

Са

Терен за голф комплекс.
Допуска се застрояване,
обслужващо основната
функция, включително места
за настаняване
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Зона

Озс

Гр

Таблица I-10: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Черкаски
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена
зона
(%)
(%)
(m)
Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за
не попада в
Озс/3 – 2.0 дка (0.2 ha)
защитно озеленяване не се
защитени зони
допуска строителство.
Терени за гробищни паркове

Гр/1 – 2.3 дка (0.23 hа)

не попада в
защитени зони

Представлява
разширение на
същ. гробище.

За с.Драганица се предлагат следните устройствени намеси:
1. Обособяват се терени за предимно-производствена зона (Пп) на площ от 7.32 ha;
2. Oбособява се терен за курортна устройствена зона (Ок) с площ от 0.39 ha;
3. Обособява се терен за спорт и атракции (Са) на площ от 0.28 ha.
4. Защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.25 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание.

Зона

Пп

Таблица I-11: Новопредвидени устройствени зони за землище с.Драганица
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1, Пп/3, Пп/4 и
Пп/1 - 10.2;
Пп/5 изцяло или
Пп/2 - 11.8;
частично попадат на
Пп/3 - 22.8;
територията на
не попада в
Пп/4 - 20.4;
80
2.5
20
бивши стопански
защитени
зони
Пп/5 - 8.0
дворове с променено
предназначение по
КК

общo – 73.2 дка (7.32 ha)

Ок

Са

Озс

30

1.2

50

12

Терени за спорт в населени
места. Допуска се само
застрояване, обслужващо
основната функция.
Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за
защитно озеленяване не се
допуска строителство.

Ок/1 - 3.9 дка (0.39 ha)

не попада в
защитени зони

Ca/2 – 2.79 дка (0.28 ha)

не попада в
защитени зони

Озс/1 – 2.5 дка (0.25 ha)

не попада в
защитени зони

Ок/1 попада на
територията на бивш
стопански двор с
ПУП

За с.Стояново се предлагат следните устройствени намеси:
1. В посока север и юг се обособяват терени за предимно-производствена зона (Пп) с
площ от 15.7 ha;
2. В посока север се обособяват зони Смф (на север от път III-162) с площ от 2.1 ha;
3. Предвижда една жилищна зона (Жм) с площ от 0.62 ha, потвърждаваща наличието
на съществуващи жилищни постройки, които са били част от с. Стояново по
предходен рег. план.
4. По поречието на река Ботуня са предвидени 3 мВЕЦ (проектни).
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Зона

Пп

Смф

Жм

Таблица I-12: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Стояново
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1 - 7.5;
Пп/1 е с
Пп/2 - 29.4;
предназначение по
Пп/3 - 49.9;
не попада в
КК „За ремонт и
80
2.5
20
Пп/4 - 35.2;
защитени зони
поддържане на
Пп/6 - 34.6;
транспортни
средства“
общo – 156.6 дка (15.7 ha)
60

1.4

60

1.2

30

40

Мвец – 3 броя

12

10

Смф/1 - 16.6;
Смф/2 - 4.5
общo – 21.1 дка (2.11 ha)

Смф/1 попада
частично с площ
от 1.26 ha в ЗЗ
BG0000166

Жм/1 - 6.2 дка (0.62 ha)

не попада в
защитени зони

Тевк/1- 0.25;
Тевк/2- 0.25;
Тевк/3- 0.25

не попада в
защитени зони

Жм/1
потвърждаваща
наличието на същ.
жилищни
постройки, които са
били част от с.
Стояново по
предходен рег. план.

Проектното решение предвижда увеличение на всички видове урбанизирани територии с
оглед балансираното развитие на населените места в общината. Увеличението е преди
всичко за сметка на земеделски територии. Намалението на горските територии в баланса
се дължи основно на предвиждането на ски зона с обширна територия. В рамките на тази
зона ще се запазят преобладаващата част от горите, с изключение на местата, където ще се
изградят самите ски писти съгласно проучвания в следващи проектни фази и
специализиран ПУП. Намалението на водните площи в баланса се дължи на включването
им в границите на населените места, където те попадат в устройствена зона „за
озеленяване“, но реално запазват местоположението и площта си.
Таблица I-13. Баланс на територията
Наименование на териториалния елемент
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени и складови дейности
4. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
5. Озеленяване, паркове и градини
6. Спорт и атракции
7. Земеделски територии, в т.ч.:
7.1. обработваеми земи - ниви
7.2. обработваеми земи - трайни насаждения
7.3. необработваеми земи
7.4. пасища и ливади
7.5. дерета, гори и храсти в земеделска земя
8. Горски територии, в т.ч.:
8.1. стопански гори
ВАНГ – Бургас
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Площ на
съществуващи
елементи
ha
%
465.1
31.8
61.2
15.8
61.9
7.7
9999.8
1962.0
702.6
115.6
7111.4
108.2
12837.2
2033.4

1.9%
0.1%
0.3%
0.1%
0.3%
0.0%
41.7%
8.2%
2.9%
0.5%
29.6%
0.5%
53.5%
8.5%

Площ на проектни
елементи
ha

%

592.0
57.5
155.9
112.2
173.4
2044.6
8993.5
1838.6
559.8
103.2
6390.0
102.0
11365.0
2008.4

2.5%
0.2%
0.6%
0.5%
0.7%
8.5%
37.5%
7.7%
2.3%
0.4%
26.6%
0.4%
47.4%
8.4%
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Наименование на териториалния елемент
8.2. защитни гори
8.3. специални гори
9. Водни площи
10. Транспорт и комуникации
11. Техническа инфраструктура
12. ОБЩА ПЛОЩ
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А) За природозащита - защитени територии и защитени
зони
Б) За опазване на културното наследство
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на припокриването)

Площ на
съществуващи
елементи
ha
%
4.5
0.0%
10799.3
45.0%
130.2
0.5%
384.2
1.6%
5.8
0.0%
24000.7 100.0%

Площ на проектни
елементи
ha
4.5
9324.6
119.9
381.1
5.6
24000.7

%
0.0%
38.9%
0.5%
1.6%
0.0%
100.0%

33238.8

85.8%

33238.8

85.8%

0.0
5450.4
0.0
0.04
45.0
38734.3

0.0%
14.1%
0.0%
0.0%
0.1%
100.0%

5.7
5450.4
3.3
0.04
41.7
38739.9

0.0%
14.1%
0.0%
0.0%
0.1%
100.0%

Проектното решение предвижда увеличение на всички видове урбанизирани територии с
оглед балансираното развитие на населените места в общината. Увеличението е преди
всичко за сметка на земеделски територии. Намалението на горските територии в баланса
се дължи основно на предвиждането на ски зона с обширна територия. В рамките на тази
зона ще се запазят преобладаващата част от горите, с изключение на местата, където ще се
изградят самите ски писти съгласно проучвания в следващи проектни фази и
специализиран ПУП. Намалението на водните площи в баланса се дължи на включването
им в границите на населените места, където те попадат в устройствена зона „за
озеленяване“, но реално запазват местоположението и площта си.
В таблица I-13 са посочени промените, които настъпват в баланса на територията в
резултат от предвижданията на ОУП. От данните е видно, че проекта на ОУП се стреми да
реши устройствените проблеми на общината без да налага големи изменения на общата
структура на територията. С това се потвърждава общата концепция на ОУП, че той е
планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия и
поддържане на баланс между природна и урбанизирана среда.
В проекта за ОУП на Община Вършец са отразени всички предвиждания на действащите
кадастрални, застроителни и регулационни планове на населените места в общината. В
Приложение №4 е представен проект на Общ устройствен план на Община Вършец, М
1:25 000.
Показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и
самостоятелни терени са посочени в Правилата и нормативите за прилагане на Общия
Устройствен План на Община Вършец, представени в Приложение №4.
Техническа инфраструктура, предвидена с ОУП:
Водоснабдяване
Основен проблем с водоснабдяването в Община Вършец е прекъсването на
водоподаването, вследствие на авариите по довеждащите водопроводи, което води до
несъответствие с Директива 98/83/ЕО, поради неосигуряване на водни количества за
питейно-битови нужди със съответното качество и количество.
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За отстраняване на проблема са предвидени следните мерки:
Краткосрочни мерки
 Въвеждане на система за географски база данни (ГИС) за администратиране и
управление на топографски и технически данни; подобряване на SCADA
системата, създаване на нови измервателни точки; изграждане на санитарноохранителни
зони(СОЗ)
около
повърхностни
водоизточници
(речни
водохващания); инсталиране на нови съоръжения за обеззаразяване на водата за
малките населени места;
 Реконструкция на всички главни водопроводи от основен водоизточник
„Среченска бара” (ПСПВ Слатина) до градовете Монтана и Вършец;
 Изграждане на модулни пясъчни филтри за пречистване на повърхностните води от
водоизточник група „Крушечка бара”, „Зелени дел” и „Тодорини кули“;
 Изграждане на пречиствателно съоръжение/филтри/ за речните водохващания към
гр.Вършец, с.Горна Бяла Речки, с.Долна Бяла речка, с.Горно Озирово и
обеззаразяване на малките населени места;
 През периода 2017-2021 г. се предвижда въвеждане на зони с контролиране и
измерване на постъпващото и изразходено водно количество по водомери на вход и
водомери на СВО с цел своевременно установяване на течове и намаляване
загубите на вода;
 През новия регулаторен период на бизнес плана на дружеството са предвидени
средства за изготвяне проекти за учредяване на СОЗ за водоизточниците без
такива;
 Акцент в инвестиционната програма е програмата за зониране на водопроводната
мрежа за подобряване налягането. Предвидените за изграждане зони са:
с.Г.Озирово, с.Горна Бела Речка, с.Долна Бела Речка, с.Долно Озирово,
с.Спанчевци, с.Черкаски с.Стояново.
Средносрочни мерки:
 Стартиране на годишна реконструкция на 1% от водопроводите на цялата
разпределителна мрежа за град, Вършец с цел постигане на устойчиво развитие на
водоснабдителната мрежа;
 Въвеждане на активен мониторинг на течовете и управление на налягането.
Дългосрочни мерки:
 Годишна реконструкция на 2% от водоснабдителната мрежа за ВС Монтана и гр.
Вършец;
 За останалите селища в общината под 2000ЕЖ и над 50ж. се предвижда поетапно
реконструиране и подмяна на водопроводните мрежи в селата в зависимост от
възможностите за финансиране до края на разглеждания период.
Канализация
В град Вършец са изградени ПСОВ и довеждащ колектор, които са пуснати в
експлоатация през 2013г., като е предвидено в нея да се пречистват само отпадъчните
води от смесената канализационна система на гр. Вършец. От Басейнова дирекция
Дунавски район с център гр.Плевен е издадено разрешително за заустване с №13140140 за
р.Раковица/поречие Огоста/.
За развиване на канализационната система в общината са предвидени следните мерки:
Краткосрочни програми
 Рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа и доизграждане на
такава;
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Канализационна мрежа на гр. Вършец и кв. Заножене и реконструкция на
съпътстваща водопроводна мрежа, гр. Вършец, Община Вършец" - Първи етап: "Канализационна мрежа на кв. Заножене и реконструкция на съпътстваща
водопроводна мрежа гр.Вършец, кв. Заножене, Община Вършец" – текущо в
момента;
В процес на подготовка е изпълнение на проект за изграждане на канализация на
кв. “Изток”. Основен проблем за гр. Вършец е канализационната мрежа в кв.
“Заножене”, където тя е изградена на 35%, и е наложително реализирането на
проект за доизграждане и реконструкция на канализацията и водоснабдяването на
най-големия квартал на гр. Вършец, където се предвижда изграждането на нови
туристически комплекси.

Средносрочни и дългосрочни до 2035г. Програми според РГП
 Изграждане на канализационната система на град Вършец - Доизграждане на
канализационна мрежа на град Bършец;
 Изграждане на канализационната система на град Вършец - "Реконструкция и
рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа на град Вършец"
Рехабилитация на 2.8 км от канализационната мрежа; Реконструкция на 19.6 км от
канализационната мрежа;
 "Изграждане на канализационната система на град Вършец - Доизграждане на
канализационна мрежа на град Bършец" Изграждане на 13.0 км канализационна
мрежа.
Таблица I-14. Прогнози относно ЕЖ за ПСОВ Вършец съгласно РГП
ПСОВ Вършец
Еквивалентни жителите от домакинства и
обслужване ПСОВ
Гр.Вършец

брой ЕЖ
2020 г.
5944

Реалистичен вариант
брой ЕЖ брой ЕЖ Капацитет
2028 г.
2038 г.
ПСОВ ЕЖ
5387
4785
10000ЕЖ

Очаквания брой ЕЖ за новите територии ще бъде определен на база вида от производства
за разглеждания времеви хоризонти брой жители при осъществявяне на предвижданията в
ОУП. При по нататъшното развитие на града ще се прецизират реалните стойности на ЕЖ,
но капацитета далеч надхвърля реалния брой ЕЖ и няма да е необходимо разширение.
В непосредствена близост до ПСОВ-гр.Вършец няма населени места, чиито отпадъчни
води би било икономически изгодно да се пречистват в станцията. Местната топография и
вече съществуващите канализационни мрежи са фактори, които влияят върху избора на
екологично и икономически най-удачното решение за частична или цялостна
модернизация или разширение на канализационните мрежи. Рехабилитацията на
съществуващата мрежа обаче обикновено следва принципа на смесено събиране на
отпадъчните води и включва подмяна на старите тръби с нови водоустойчиви тръби с
различен капацитет.
Във връзка с предвижданията на ОУП за нови устройствени зони в малките населени
места и реализирането им се предвижда:
- За населените места с частично изградена канализационна мрежа на с. Черкаски, с.
Спанчевци, с. Драганица е редно да се реконструират канализациите и предвидят
локални пречиствателни съоръжения без да се разширява канализацията. За
несвързаните с канализация зони от тези населени места се предвижда
децентрализирани системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
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-

За с. Горно Озирово, при условие че се изпълнят предвижданията на ОУП и
разрастване на териториите също е предвидено изграждане на локално
пречиствателно съоръжение.

За останалите населени места поради намаляване прираста на населението и малкия брой
жители е необходимо да се предвидят децентрализирани системи за отвеждане и
пречистване на отпадъчни води след техникоикономически анализи за избор на системи в
следващите етапи на проектиране.
Сроковете за изграждане на канализационни мрежи и за осигуряване на необходимото
пречистване за страната са заложени в Договора за присъединяване на България към
Европейския съюз от 2005 г. Хронологично определените крайни дати са следните:
За агломерации с над 10 000 ЕЖ - до 31.12.2010 г.
За агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ - до 31.12.2014 г.
За агломерации с по-малко от 2 000 ЕЖ - няма срок
Необходимостта от изграждане на ЛПСОВ при разрастване на териториите се налага за
намаляване на биогенното замърсяване от отпадъчни води зауствани в повърхностните
водни тела. Към битовите отпадъчни води трябва да се прибавят и отпадъчните
количества от потребители от секторите на селското стопанство, промишлеността и
услугите след като са ясни вида на производствата.
Съгласно чл.87 от ЗУТ до изграждане на канализационната мрежа и пречиствателните
съоръжения, отпадъчните води да се заустват в индивидуални съоръжения за отвеждане и
пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които отговарят на техническите и
санитарно-хигиенните изисквания.
Финансирането може да се осъществи от Програмата за развитие на селските райони
подкрепяща дейности за изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения само в агломерации с под 2 000 е.ж от селските райони, както и
дейности за доизграждане, без ново строителство на канализационна мрежа в агломерации
с под 2000 е.ж. в селските райони при условие, че има осигурено пречистване на отпадни
води и за изграждане на ПСОВ.
В съответствие с регионалните генерални планове за ВиК и с оглед принос за изпълнение
на целите на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията
в Република България за периода 2014-2023 г. се подкрепят дейности, свързани със
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, като средствата са насочени към
агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони.
В правилата за прилагане на ОУПО е отправено изискване към последващите подробни
устройствени планове на населените места и селищните образувания да се предвиди
изграждане / доизграждане на канализационната мрежа като разделна, с оглед осигуряване
на възможност за събиране и отвеждане на отпадъчните води до локални пречиствателни
съоръжения в по-далечна перспектива.
Необходимо е на следващ етап да се осигурят защитни зони за помпени станции и за
пречиствателни станции за отпадъчни води съгласно Наредба № РД-02-20-8 от 17 май
2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

42

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

В Приложение №4 e представена Схема на водоснабдяване и канализация, М 1:25 000. На
схемата са показани ориентировъчно местата на ЛПСОВ, като в следващи фази на
проектиране те ще бъдат точно прецизирани.
Електроснабдяване
Съществуващата електроснабдителна мрежа в Община Вършец е в добро състояние в поголямата си част. Авариите по електропроводните линии 20kV основно се дължат на
остаряла изолация.
Общият устройствен план на Община Вършец се разработва за прогнозен период до
2035г. Предвид новопроектираните устройствени територии и резервиране на текущото
потребление на жителите на общината се налага да се проектира нова подстанция
110kV/20kV. Досега електрозахранването на Община Вършец се осъществява
посредством ВЕЛ и КЕЛ собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
С ОУП се предвижда изграждане на подстанция 110kV/20kV, която да бъде захранвана от
електропровод 110 kV. Тази подстанция ще позволи обезпечаването на новопредвидените
терени за ски писта, атракционен парк и голф игрище, както и резервно захранване на
гр.Вършец при необходимост.
Въздушните електропроводи 20kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране.
Захранването на новопредвидените устройствени терени ще се осъществи посредством
кабелна електрическа линия 20kV. Има предвидени трасета със сервитути на
електропроводните линии съобразени с Наредба 16/2004г. за сервитути на енергийните
обекти.
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.
Проектантският екип предлага изграждането на 5 нови ВЕЦ по поречието на р.Ботуня – 3
в землището на с.Стояново и 2 в землището на гр.Вършец.
В Приложение № 4 е представена Схема Електроснабдяване, М 1:25 000.
Електронни съобщения и телекомуникации
На територията на Община Вършец само две населени места имат линейна
инфраструктура и достъп до интернет. Едното кабелно трасе е собственост на „БТК“ ЕАД,
а другото на НетСърф.
„БТК“ ЕАД имат 3 приемо-предавателни станции разположение в с. Черкаски, гр. Вършец
и с. Долно Озирово. Към момента “A1 България“ ЕАД, няма изградена линейна
инфраструктура на територията на общината, но има инвестиционно намерение за
изграждане на обект от наземна мобилна мрежа в поземлен имот с ид. 12961.403.108 в гр.
Вършец
„Цетин България“ ЕАД не разполага с подземна съобщителна инфраструктура на
територията на Община Вършец. Разполага с 2 базови станции в гр. Вършец и предвижда
изграждането на трета базова станция в с. Спанчевци.
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Предвид инвестиционните намерения на Телекомуникационните дружества, който са
съсредоточени основно в по-големите населени места в общината, проектантският екип
предлага възможност за изграждане на още една проектна базова станция, на границите на
селата с.Долна Бела речка, с.Горна Бела речка и с.Горно Озирово.
В Приложение № 4 е представена Схема Телекомуникации, М 1:25 000.
Газоснабдяване
На територията на Община Вършец няма заявени бъдещи инвестиционни намерения за
изграждане на преносен газопровод, както от „Булгартрансгаз“ ЕАД, така и от инвеститор,
който да кандидатства за лицензия за разпределение на природен газ.
Разпределителна мрежа може да бъде изградена в гр. Вършец, която да бъде захранена от
станция за декомпресиране на природен газ. Местоположението на станцията е избрано,
така че да се спазят отстоянията от жилищни сгради и да се използва терен общинска
собственост. От станцията ще се изгради газо-разпределителна мрежа, която да достигне
до консуматорите в града. Мрежата ще се изгради с полиетиленови тръби висока плътност
с максимално работно налягане 4 bar. До всеки консуматор ще се монтира съоръжение за
понижаване на налягането и измерване на количеството природен газ.
В по-малките населени места газификацията ще се осъществява за отделни обекти с
транспортируеми батерии от бутилки с компресиран природен газ.
Ограниченията, които налагат сервитутите на разпределителните газопроводи и
съоръженията към тях, както и размерите им, са регламентирани в „Наредба №16 от 09
юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти”. Сервитутът на полиетиленови
разпределителни газопроводи в урбанизирана територия е по 0,4м от двете страни, което
при максимален диаметър ф200 ограничава полоса от 1 метър. В урбанизираните
територии сервитутите на инженерните проводи се припокриват и се упражняват
съгласувано.
В Приложение № 4 е представена Схема Газоснабдяване, М 1:25 000.
Комуникационно-транспортна система
Републиканската пътна мрежа е добре ситуирана, като позволява бърз достъп до
общинския център и областния град. Третокласната пътна мрежа не е натоварена с
транзитни товарни потоци и не се налага изграждане на обходи на населените места с
изключение на гр. Вършец, където трасето на третокласния път ІІІ-812 преминава през
централната част на града. Настоящият проект предлага изместване трасето на
Републикански път ІІІ-812 по улици „Янко Сакъзов” и „Цар Симеон”, след тяхната
реконструкция и благоустрояване, като по този начин централната градска част ще се
освободи от транзитното движение. Проблем за общината е недоброто състояние на
пътищата от Републиканската пътна мрежа. Инвестициите през следващите години трябва
да се насочат към реконструкция и рехабилитация на участъците, при които пътната
настилка е в лошо състояние. Това се отнася в най-голяма степен за път ІІІ-162.
Съществено влияние за развитието на община Вършец, като туристическа дестинация, ще
окаже изграждането на скоростния път Видин – Ботевград, което ще подобри
транспортните връзки на общината с останалата част на страната и чужбина
В община Вършец няма населени места без осигурен транспортен достъп. Тъй като
обслужването на населението е съсредоточено в общинския център, поддържането на
пътната мрежа в добро състояние следва да е сред основните приоритети на общинското
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ръководство. Основно инвестициите следва да се насочат към реконструкция и
рехабилитация на съществуващата пътна инфраструктура. Необходими са значителни
средства за да се осигури сигурност и комфорт на пътуванията съгласно европейските
стандарти. Това се отнася за всички елементи на пътя: габарит, настилки, укрепителни и
отводнителни съоръжения, хоризонтална и вертикална сигнализация. В проекта е
предвидено доизграждане с трайна настилка на част от път MON1092 между кв.
„Заножене” и с. Спанчевци. Перспективата за бъдещото развитие на община Вършец, като
туристическа дестинация, изисква осигуряване на качествен транспортен достъп до
туристическите обекти, както и необходимата транспортна инфраструктура около тях. В
проекта се предлагат следните нови пътни връзки:
- Пътна връзка между селата Черкаски и Пърличево, с дължина 4.1 км, която ще
осигури по-бърз достъп до областния център.
- Пътна връзка между с. Драганица и гр. Вършец, с дължина 6.7 км, която
значително ще съкрати пътя до общинския център.
- Две пътни връзки до новото голф игрище от път ІІІ-812 и от път MON1091. Общата
им дължина е 2.8 км.
Новите пътни връзки са предвидени по трасета на съществуващи полски и горски пътища.
В Приложение № 4 е представена Схема 4 Транспортно-комуникационна система, М 1:25
000.
Плана предвижда изграждане на велоалея по поречието на р. Ботуня. В проектното
предложение алеята започва от края на гр. Вършец, следва реката предимно по брега,
който е срещуположен на третокласния автомобилен път и достига на север до местността
Сопово, където туристически интерес представляват скалите в коритото на реката и 100
годишния стоманен мост. Веломаршрутът е с плавен наклон и дължина 11 км в едната
посока. От него велосипедистите могат да се отклонят и по някои от слабо натоварените
пътища към селата Долна и Горна Бела Речка, Долно и Горно Озирово или проектния път
към голф комплекса. По този начин ще се създаде една добра възможност за нови
познавателни веломаршрути и ще станат по- достъпни голяма част от природните и
културни забележителности в общината.
Прогноза за развитие на зелената система
ОУП предвижда запазване на съществуващите и отредени с регулационните планове
озеленени площи за широко обществено ползване и със специфично предназначение,
както и предвижда терени за нови такива.
Зелената система се обогатява със зона за паркове и градини южно от ромската махала на
гр.Вършец, която се свързва със зелените площи край коритото на река Ботуня, минаваща
през града.
Под превантивна защита, за запазване на културното градинско-парково наследство от
началото на миналия век се поставят „Слънчевата градина с Крайградския парк и Алеята
на чинарите“.
ОУПО определя зони за защитни зелени пояси между новоотредените производствени
зони и териториите за обитание, с оглед осигуряване на добри здравно-хигиенни условия.
Забранява се строителството в терените за защитно озеленяване, а достъпът до имотите
през поясите ще се регламентира с ПУП.
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3. Връзка на плана с други планове и програми
Интегрирането на екологичните принципи в националната политика е важно условие за
опазването на околната среда. Екологичната съгласуваност на целите и приоритетите,
заложени в проекта на ОУП на Община Вършец, е оценена на база обвързаността на плана
с други планове и програми на национално, регионално, областно и общинско равнище.
Плановете и програмите на национално ниво, имащи отношение към ОУП на Община
Вършец са:
 Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 2012-2022 г.;
 Проект на Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие;
 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 Национална жилищна стратегия на Р. България;
 Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на
почвите 2020-2030г.;
 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037 г.;
 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република
България 2014-2023 г.;
 Национална програма за развитие на „България 2020”;
 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
 Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.;
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода
2010-2020 г.
Плановете и програмите на регионално ниво са:
 Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 20142020г.;
 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново
управление за 2016 – 2021г.;
 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за басейново
управление за 2016 – 2021г.
Плановете и програмите на областно ниво са:
 Областна стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.
Планове и програми на местно ниво, които са взети предвид при разработването на ЕО:
 Общински план за развитие на Община Вършец за периода 2014 – 2020 г.;
 Програма за управление на отпадъците на Община Вършец 2021 – 2028г.;
 Програма за опазване на околната среда на Община Вършец с период на действие
2017 – 2021г.;
 Програма за развитие на туризма на територията на Община Вършец за 2021г.;
 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Вършец 2020-2030г.
 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на Община Вършец за периода 2020-2023г.;
 Програма за енергийна ефективност на Община Вършец за периода 2020-2023г.
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ІІ. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ОКОЛНАТА СРЕДА
И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
1. Компоненти на околната среда
1.1. Атмосферен въздух
1.1.1. Характеристика на климатичните и метеорологичните
фактори, влияещи върху състоянието на атмосферния въздух
Климатичната характеристика на даден район е един от най-важните фактори за
разпространението на замърсителите както в атмосферния въздух, така и в останалите
компоненти на околната среда. Територията на Община Вършец попада в умереноконтиненталната климатична област.
Община Вършец е разположена в северните склонове на Западна Стара планина, части от
Врачанската планина с типичен карстов релеф и планина Козница. Отделните части на
общината са с равнинен, планински и високо-планински релеф. Преобладава
полупланинският релеф. Теренът е със среден наклон 9,6%. Надморската височина в
населените места е от 350 до 500 m, а в планинската част достига 1 785 m (връх Тодорини
кукли).
На изток общината достига Страшерския дял на Врачанска планина, заключен между
реките Лева, Черна и Ботуня. Откъм Вършец обликът му се определя от скални отвеси на
върховете Котля и Страшеро (1215 m). Това е типично карстов район – хълмисто плато
със средна надморска височина 1000 m и стръмни склонове към долините на оградните
реки (ср. н. в. 400 m). В Страшерския дял са проучени 79 пещери и пропасти, като поизвестни са: Соколска пещера, Пещера Кръста, Местност Барките, Пещерен комплекс
Кална Мътница, Палеонтоложкото находище и Местност Испийски кладенец.
Климатични елементи
Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на
замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо
разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две
основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които
са пречка за самоочистване на атмосферата.
Средната годишна температура на въздуха е 10,5°С , като най – топло е през месец юли (+
21,2 °С), а най студен месец е януари – (- 2,1 °С). Зимата е мека, с много слънчеви дни,
като преобладава топлото време. Пролетта е прохладна с умерени валежи. През месец
март често духа топлия сух вятър Фьон. Лятото е топло без изтощаващи горещини.
За района са характерни големи температурни амплитуди. На юг в планинските части
температурните амплитуди намаляват. Валежите са от дъжд и сняг, като годишната им
сума е 953 mm/m2 с максимуми през месеците май и юни, а минумите през януари и
февруари. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно, като най-много са
валежите през лятото. Средният брой на дните без валежи е малък, което в
агроклиматично отношение отнася разглеждания район към средно засушливите зони.
Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.
С увеличаване на надморската височина по склоновете на Козница температурите
намаляват, а валежите се увеличават (на Тодорини кукли средно годишната температура е
– 5°С, а средната сума на валежите за година достига до 1 100 mm.) По билото на Козница
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от връх Калугерова капа до връх Тодорини кукли снежната покривка се задържа до 6
месеца. Въздухът е умерено – влажен, чист от химични агенти.
Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните
вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. Концентрацията на замърсителите от
постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако
той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива
посока.
В следващите таблици II-01 и II-02 е представена честота и скорост на вятъра в Община
Вършец, съгласно Климатичен справочник за НР България, Том 4, Вятър, ГУХМ, ИХМ,
под ред. М. Кючукова, Издателство Наука и изкуство, София, 1983).
Таблица II-01. Честота на вятъра по посоки (%) и случаите “тихо”, станция Вършец
посока
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
ТИХО

І
13,5
23,9
12,0
9,9
17,8
12,4
4,8
5,8
37,0

ІІ
13,2
23,2
12,4
8,7
20,9
11,0
4,9
5,8
33,5

ІІІ
16,3
21,1
10,5
9,5
17,1
10,2
6,3
9,0
31,9

ІV
13,6
19,6
12,9
9,4
16,9
10,9
7,6
9,2
31,9

V
12,8
21,7
13,2
11,1
18,9
8,4
6,3
7,6
32,7

VІ
12,8
19,4
12,7
14,0
20,3
6,9
4,2
9,6
34,2

VІІ
13,1
22,4
13,4
12,8
18,4
7,3
4,3
8,4
34,4

VІІІ
10,6
18,6
10,9
14,3
25,2
7,5
5,3
7,5
31,3

ІХ
12,6
19,8
11,9
11,7
24,1
7,5
4,3
8,3
32,9

Х
10,4
18,6
15,7
12,2
22,6
8,2
5,0
7,3
31,2

ХІ
15,7
22,5
14,1
9,8
17,1
9,2
5,2
6,4
34,5

ХІІ
14,0
24,4
12,9
10,2
19,8
9,1
3,6
6,0
36,7

Год.
13,2
21,3
12,7
11,1
19,9
9,1
5,2
7,6
33,5

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

І
1,3
1,2
1,2
1,6
2,3
2,3
2,3
1,8

ІІ
1,6
1,3
1,4
2,3
2,8
3,7
3,1
2,4

ІІІ
1,6
1,4
1,3
1,9
2,9
2,8
2,2
2,2

ІV
1,7
1,5
1,5
2,0
2,5
2,8
2,2
2,2

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

VІ
1,5
1,4
1,3
1,5
1,5
1,9
2,2
2,0

VІІ
1,8
1,4
1,4
1,3
1,4
1,7
2,3
2,2

VІІІ
1,9
1,5
1,3
1,3
1,3
1,5
2,1
2,1

ІХ
1,7
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
2,1
1,9

Х
1,3
1,3
1,4
1,5
2,2
2,2
2,0
2,3

ХІ
1,5
1,3
1,5
2,5
2,6
2,7
2,5
2,1

ХІІ
1,4
1,2
1,4
1,7
3,4
3,0
2,3
1,7

1.1.2. Качество на атмосферния въздух в района
Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух са определени в
съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството
на атмосферния въздух (Наредба № 7, обн. ДВ, бр. 45/1999 г.) към Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ, обн. ДВ, бр. 45/1996 г.).
Изпълнителната агенция по околна среда, съгласувано с РИОСВ – Монтана е изготвила
списък на районите за оценка и управление на КАВ на територията й. Те са както следва:
 По чл. 30, ал. 1, т. 1 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители
превишават установените норми и/или нормите плюс определени допустими
отклонения от тях (включително и райони, в които е налице превишаване на
установените норми за съответните замърсители, в случаите когато за последните
не са определени допустими отклонения). Тук попадат:
І район – Монтана, обхващащ община Монтана;
ІІ район – Видин, обхващащ община Видин;
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По чл. 30, ал. 1, т. 3 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители са
между съответните горни и долни оценъчни прагове. Тук попадат:
ІІІ район – Лом, обхващащ община Лом
ІV район – Берковица, обхващащ общините Берковица, Вършец, Чипровци, Георги
Дамяново и Чупрене;
V район – Брегово, обхващащ общините Брегово и Ново село;
 По чл. 30, ал. 1, т. 4 – райони, в които нивата на един или няколко замърсители не
превишават долните оценъчни прагове. Тук попадат:
VІ район – Бойчиновци, обхващащ общините Бойчиновци, Брусарци, Медковец,
Вълчедръм и Якимово;
VІІ район – Кула, обхващащ общините Кула, Грамада, Макреш и Бойница;
VІІІ район – Белоградчик, обхващащ общините Белоградчик, Димово и Ружинци.
Съгласно утвърдения списък, общината не спада към зони/териториални единици в
рамките на Северен Дунавски Район за оценка и управление на КАВ (РОУКАВ), в които
са превишени нормите на КАВ или горните оценъчни прагове, и поради тази причина,
Община Вършец не изготвя индивидуална програма за намаляване нивата на
замърсителите на атмосферния въздух.
Община Вършец не разполага със стационарен пункт за контрол качеството на
атмосферния въздух. В тази връзка и с цел периодично оценяване на качеството на
атмосферния въздух в района, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите
годишен график се извършват индикативни измервания в района на гр. Вършец.
1.2. Води
Водните ресурси на Община Вършец попадат в териториалния обхват на Басейнова
дирекция „Дунавски район“. С Решение № 1110/29.12.2016 г. на министерски съвет е
приет План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавския район за басейново
управление за периода 2016-2021 г. и Национална програма за изпълнението му.
Документа се явява и основен инструмент за управление на водите в Община Вършец.
Поради тази причина, при характеризирането на водните обекти – повърхностни и
подземни, които могат да бъдат повлияни от реализацията на ОУПО, са взети предвид
основно изложените в ПУРБ - информация и изисквания към управлението на водите.
1.2.1. Подземни води
Територията на Община Вършец попада в подземно водно тяло „Карстови води в
Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.
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Фиг. ІІ-01. Част от карта с подземни водни тела в района на Община Вършец

Легенда:

Характеристиките на подземното водно тяло, според представената информация (ПУРБ –
Дунавски район, Приложение 1.3.2.1 – Първоначална и допълнителна характеристика на
подземните водни тела) са следните:
Подземно водно тяло BG1G0000TJK044 - Карстови води в Западния Балкан“
 площ на подземното водно тяло – 3368.7 km2;
 разкрита площ – 3328.0 km2;
 тип – безнапорно;
 характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –
почвен слой;
 естествени ресурси на ПВТ – 5798 l/s;
 разполагаеми ресурси – 5661 l/s;
 разрешени водни количества - 37 l/s;
 експлоатационен индекс - 1 %;
 литоложки строеж на ПВТ – варовици, глинести варовици, мергелни варовици и
мрамори;
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пористост – 5%.

Подземно водно тяло BG1G0000TJK044 е в добро химично състояние (съгласно
Приложение 4.2.2.1 от ПУРБ-Дунавски район) и добро количествено състояние (съгласно
Приложение 4.2.3.1.1 от ПУРБ-Дунавски район).
В програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на
подземните води и мониторинг в зоните за защита на питейните води на територията на
Дунавски район за периода на ПУРБ 2016-2021 г., подземно водно тяло BG1G0000TJK044
се наблюдава в три пункта за моноторинг:
 Пункт с код BG1G0000TJKMP246 и име КИ „Пали лула“, с.Пали лула, Община
Бойчиновци;
 Пункт с код BG1G0000TJKMP254 и име КИ „Езерото“, ПС-Паволче, с.Пволче,
Община Враца и
 Пункт с код BG1G0000TJKMP255 и име КИ „Рабиша“, с.Рабиша, Община
Белоградчик,
(съгласно Приложение 4.2.1.2.1. от ПУРБ-Дунавски район).
Нито един от трите наблюдавани пункта не попада в териториалния обхват на Община
Вършец.
В програмата за мониторинг на количественото състояните на подземните води на
територията на Дунавски район за периода на ПУРБ 2016-2021 г., подземно водно тяло
BG1G0000TJK044 се наблюдава в 14 пункта, като един от тях попада на територията на
Община Вършец:
 Пункт с код BG1G0000TJKMP247 – Стояново, КИ „Мътница“ (Приложение
4.2.1.2.2)
В следващата таблица II-03 е представена информация за количественото състояние на
пункта за периода 2017-2019г.
Таблица II-03. Средна, минимална и максимална годишна стойност на дебит измерен в
пункт с код BG1G0000TJKMP247 от мрежата за количествен мониторинг подземни
води за 2017 - 2019 г.
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Годи
на

Европейски код на
пункта

2017
BG1G0000TJKMP247
2018
BG1G0000TJKMP247
2019
BG1G0000TJKMP247

Име на
пункта

Стояново,
КИ
"Мътница"
Стояново,
КИ
"Мътница"
Стояново,
КИ
"Мътница"

Координа
ти на пункта

Местополо
жение

Водосбор

Код на ПВТ

Геолож
ки
индекс

Ср.
год
дебит
(l/s)

Макси
мален
дебит
(l/s)

Мини
мален
дебит
(l/s)

43 15
53.2

23 20
52.9

Стояново

р.Ботуня

BG1G0000TJK044

J3+K1

61.4

117

25.0

43 15
53.2

23 20
52.9

Стояново

р.Ботуня

BG1G0000TJK044

J3+K1

50.8

90.0

25.0

43 15
53.2

23 20
52.9

Стояново

р.Ботуня

BG1G0000TJK044

J3+K1

38.6

61.0

27.0

Забележ
ка
За
водоснаб
дяване
За
водоснаб
дяване
За
водоснаб
дяване

Целите за опазване на околната среда и подземните водни тела в БДДР са актуализирани на база:
- оценка на химичното състояние, вкл. определяне на показатели с отклонения от СКОС;
- оценка на количественото състояните на ПВТ;
- отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения за постигането им.
Целите за опазване на околната среда и подземните водни тела в БДДР са посочени в Приложение 5.2.1 от ПУРБ-Дунавски район 2016-2021
г. и са представени в Таблица II-04:
Таблица ІІ-04. Цели за опазване на околната среда за подземни водни тела на Дунавски район на басейново управление на водите
Код на водното
тяло
BG1G0000TJK044

Наименование на водното
тяло
Карстови
Балкан

води

в

Западния

Цел/Година
2015
Постигане и запазване на
добро количествено и
химично състояние

2021
Запазване на добро
количествено
и
химично състояние

Цел след 2027
2027
Запазване на добро
количествено
и
химично състояние

Запазване на добро
количествено
и
химично състояние

Постигна
та цел 2015
да
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1.2.2. Повърхностни води
Община Вършец притежава значителни водни ресурси. През средата на Вършечката
котловина протича Стара река (след излизане от котловината носи името Ботуня). Позначителни са десните й притоци. Модула на оттока варира от 10 l/s/km2 на север, до 30
l/s/km2 на юг, като преобладава подпочвеното подхранване. Дъждовното подхранване е
около 35%, значително е и снежното подхранване от Козница.
Освен главната водна артерия р. Ботуня и притоците й, през териториите на населените
места на общината протичат няколко реки, допълнително увеличаващи пълноводието на
р. Ботуня. Тези водни басейни са:
 Река Раковица и реките Стакьовица и Покьовица протичащи през землището на с.
Спанчевци и през землище Вършец;
 Река Шугавица, протичаща през селата Драганица и Черкаски, а през с. Драганица
преминава р. Банчов дол;
 Река Бяла речка по долината на която са разположени две села - с. Долна Бяла
речка и с. Горна Бяла речка;
 Река Черна, изцяло подхранвана от карстовите извори на Врачански Балкан,
протичаща на север – североизток от гр. Вършец.
Реките, събиращи водите си от високопланинските части са предимно със снежнодъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно пълноводие през
април, май и два минимума – зимен и летен. Водите на р. Ботуня и притоците й се
използват за задоволяване на различни нужди: в бита, промишлеността и в селското
стопанство – за напояване. В поречието й са изградени редица хидротехнически
съоръжения.
С Изх.№ПУ-01-479(1)/21.09.2020г., БДДР уведомява, че територията на Община Вършец
попада в обхвата на повърхностните водни тела, посочени в таблица Таблица II-05. В
Таблица II-05. са посочени и екологичното и химично състояние за разглежданите
повърхностни водни тела:
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Таблица II-05. Повърхностни водни тела на територията на Община Вършец
Код на ВТ

BG1OG600R007

Име на
воден обект

Географски обхват

Въртешница

р. Въртешница от
извор до вливане в
р. Ботуня при
Криводол

BG1OG700R1003

Бързия

BG1IS300R1018

Искрецка

BG1OG700R1103

Бързия

BG1OG600R1206

Черна

BG1OG600R1118

Ботуня
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Дължи
на на
водното
тяло, км
35.732

Водосбор
на площ,
км²

Катего
рия на
водното
тяло
река

Естествено
/СМВТ
/ИВТ

284.462

Тип на
водно
то
тяло
R4

Химич
но състоя
ние

Забележка

Естествено

Екологич
но
състояние/
потенциал
умерено

добро

река

Естествено

добро

добро

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

р. Бързия от Бързия
до язовир Огоста,
вкл. притоците - р.
Врещица и р.
Берковска от РВ при
Берковица
р. Искрецка от
извор до вливане в
р. Искър при Своге

26.329

108.107

R4

20.245

259.147

R2

река

Естествено

умерено

неизвест
но

РВ "Пръшковица";
РВ "Гаванищица";
РВ "Садина бара";
РВ "Ширине" на
реките Бързия,
Рибна бара, Голяма
Садина бара и
Малка Садина бара
РВ "Чегорила"; р.
Черна до Горно
Озирово

10.724

53.774

R4

река

Естествено

добро

добро

10.463

73.344

R2

река

Естествено

добро

добро

р. Ботуня от
вливане на р. Черна
при Долно Озирово
до вливане в р.
Въртешница при
Криводол

25.941

107.396

R8

река

Естествено

добро

неизвест
но

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

На територията на
Община Вършец
попада част от
водното тяло
На територията на
Община Вършец
попада част от
водното тяло
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Код на ВТ

Име на
воден обект

Географски обхват

BG1OG600R1006

Ботуня

BG1OG600R1106

Ботуня

BG1OG700R005

Шугавица

BG1OG700L1016

яз. Среченска
бара

р. Ботуня от
Вършец до вливане
на р. Черна при
Долно Озирово, вкл.
притоците - Бяла и
Черна
РВ "Крушечка
бара"; РВ "Старата
река"; РВ "Релкьов
дол"; РВ "Драгиева
бара"; РВ
"Орлощица 1"; РВ
"Орлощица 2"; р.
Ботуня до Вършец
р. Шугавица от
извор до вливане в
р. Огоста при Долно
Белотинци
Язовир Среченска
бара

BG1IS135R1326

Искър
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р. Искър от вливане
на р. Батулийска
при Реброво до
вливане на р.
Габровница при
Елисейна, вкл.
притока р.
Трескавец

Дължи
на на
водното
тяло, км
14.187

Водосбор
на площ,
км²

Катего
рия на
водното
тяло
река

Естествено
/СМВТ
/ИВТ

107.145

Тип на
водно
то
тяло
R2

Химич
но състоя
ние

Естествено

Екологич
но
състояние/
потенциал
неизвестно

9.507

42.809

R2

река

Естествено

добро

добро

42.166

220.113

R4

река

Естествено

добро

неизвест
но

0.84

2.226

L16

езеро

ИВТ

добър и повисок

добро

40.767

326.355

R4

река

Естествено

лошо

неизвест
но

Забележка

неизвест
но

На територията на
Община Вършец
попада част от
водното тяло
На територията на
Община Вършец
попада малка част
от водното тяло
На територията на
Община Вършец
попада малка част
от водното тяло,
без речни сегменти
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На следващата фигура II-02 са представени повърхностните водни тела и мониторингови
пунктове на територията на Община Вършец.

Фиг. ІІ-02. Част от карта на повърхностните водни тела и мониторингови пунктове на
територията на Община Вършец
Легенда:

Съгласно Изх.№ПУ-01-479(1)/21.09.2020г. на БДДР, пунктовете за мониторинг на
повърхностни води на територията на Община Вършец са посочени в следващата таблица
II-06:
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Таблица II-06. Пунктове за мониторинг на повърхностни води на територията на
Община Вършец
Име на пункта
р. Ботуня след гр.Вършец до вливане на р.
Черна при Долно Озирово, вкл. притоците Бяла и Черна
р. Ботуня над гр. Вършец /кв. Заножене/
Речно водохващане "Крушечка бара"
група речни водохващания "Зелени дел"
р.Стара река
група речни водохващания "Зелени дел"
р.Релкьов дол
група речни водохващания "Зелени дел"
р.Драгиева бара
група речни водохващания "Орлощица1",
р.Лилячка бара
група речни водохващания "Орлощица 2",
р.Орлощица
Ботуня при с.Стояново, до ХМС /16500/
РВ "Чегорила"

Код на пункта

Код на водното
тяло
BG1OG00265MS1080 BG1OG600R1006

Геогр. координати
X
Y
23.34361 43.24149

BG1OG00699MS120
BG1OG00699MS012
BG1OG00699MS022

BG1OG600R1106
BG1OG600R1106
BG1OG600R1106

23.23781 43.15631
23.23722 43.14226
23.20333 43.13839

BG1OG00699MS032

BG1OG600R1106

23.22028 43.13839

BG1OG00699MS042

BG1OG600R1106

23.20333 43.13906

BG1OG00696MS052

BG1OG600R1106

23.27111 43.13949

BG1OG00696MS062

BG1OG600R1106

23.27111 43.13967

BG1OG02639MS1050 BG1OG600R1118
BG1OG00646MS072 BG1OG600R1206

23.34290 43.26180
23.43706 43.20725

Целите за опазване на околната среда и повърхностните водни тела в БДДР са посочени в
Приложение 5.2.1 от ПУРБ-Дунавски район 2016-2021 г. и са представени в Таблица II-07:
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Таблица ІІ-07. Цели за опазване на околната среда за повърхностни водни тела на Дунавски район на басейново управление на водите
Цел/Година

Код на водното
тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

BG1OG600R007

р. Въртешница от извор до
вливане в р. Ботуня при
Криводол

BG1OG700R1003

р. Бързия от Бързия до язовир
Огоста, вкл. притоците - р.
Врещица и р. Берковска от РВ
при Берковица

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

BG1IS300R1018

р. Искрецка от извор до
вливане в р. Искър при Своге

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние.

BG1OG700R1103

РВ "Пръшковица"; РВ
"Гаванищица"; РВ "Садина
бара"; РВ "Ширине" на реките
Бързия, Рибна бара, Голяма
Садина бара и Малка Садина
бара
РВ "Чегорила"; р. Черна до
Горно Озирово

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

Запазване на добро
екологично и химично
състояние

Запазване на добро
екологично и
химично състояние

Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

Запазване на добро
екологично и химично
състояние

Запазване на добро
екологично и
химично състояние

Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние

р. Ботуня от вливане на р.
Черна при Долно Озирово до
вливане в р. Въртешница при
Криводол

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

BG1OG600R1206

BG1OG600R1118

ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

2015
Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на
повърхностното водно тяло.
Предотвратяване на
замърсяването и запазване на
доброто химично състояние

2021
Постигане на СКОС за
БПК5,N-total, N-съединения,
P-PO4,Р-total, MФ,ФБ за
добро екологично състояние
до 2021г. Предотвратяване
влошаване на екологичното
състояние по останалите
елементи за качество.
Предотвратяване на
замърсяването и запазване
на добро химично състояние
Запазване на добро
екологично и химично
състояние

2027
Запазване на добро
екологично и
химично състояние

Запазване на добро
екологично и
химично състояние

Цел след
2027

Постигна
та цел

Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние

В
изключение

Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние

постигната
цел

не
постигната
цел
постигната
цел

постигната
цел

не
постигната
цел
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Код на водното
тяло

Географско описание на
повърхностното водно тяло

BG1OG600R1006

р. Ботуня от Вършец до
вливане на р. Черна при
Долно Озирово, вкл.
притоците - Бяла и Черна

BG1OG600R1106

Цел/Година
2015
Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

2021
Запазване на добро
екологично и химично
състояние

2027
Запазване на добро
екологично и
химично състояние

РВ "Крушечка бара"; РВ
"Старата река"; РВ "Релкьов
дол"; РВ "Драгиева бара"; РВ
"Орлощица 1"; РВ "Орлощица
2"; р. Ботуня до Вършец
р. Шугавица от извор до
вливане в р. Огоста при
Долно Белотинци

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

Запазване на добро
екологично и химично
състояние

Запазване на добро
екологично и
химично състояние

Постигане и запазване на добро
екологично и химично състояние

Запазване на добро
екологично и химично
състояние

Запазване на добро
екологично и
химично състояние

BG1OG700L1016

Язовир Среченска бара

Постигане и запазване на добър
екологичен потенциал и добро
химично състояние

Запазване на добър
екологичен потенциал и
добро химично състояние

Запазване на добър
екологичен
потенциал и добро
химично състояние

BG1IS135R1326

р. Искър от вливане на р.
Батулийска при Реброво до
вливане на р. Габровница при
Елисейна, вкл. притока р.
Трескавец

Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние.
Опазване, подобряване и
възстановяване на
повърхностното водно тяло.
Предотвратяване на
замърсяването и запазване на
доброто химично състояние

Постигане на СКОС за
БПК5, N-съединения,Pсъединения,N-total, P-total,
МЗБ, МФ за умерено
екологично състояние до
2021г Предотвратяване
влошаване на екологичното
състояние по останалите
елементи за качество.
Предотвратяване на
замърсяването и запазване
на добро химично
състояние.

Постигане на СКОС
за БПК5, Nсъединения,Pсъединения,N-total,
P-total, МЗБ, МФ за
добро екологично
състояние до 2027г.
Постигане на СКОС
за Mn за добро
екологично
състояние до 2027г.
(СКОС коригиран с
фонова
концентрация).
Предотвратяване

BG1OG700R005
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Цел след
2027

Постигна
та цел

Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние
Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние
Запазване на
добро
екологично и
химично
състояние
Запазване на
добър
екологичен
потенциал и
добро
химично
състояние
Запазване на
СКОС за Mn
за добро
екологично
състояние
(СКОС
коригиран с
фонова
концентраци
я). Запазване
на добро
екологично
състояние по
останалите
елементи за

неизвестно

постигната
цел

постигната
цел

постигната
цел

В
изключение
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Код на водното
тяло
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Географско описание на
повърхностното водно тяло

Цел/Година
2015

2021

2027
влошаване на
екологичното
състояние по
останалите
елементи за
качество.
Предотвратяване на
замърсяването и
запазване на добро
химично състояние.

Цел след
2027

Постигна
та цел

качество.
Запазване на
добро
химично
състояние.
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1.2.3. Зони за защита на водите, съгласно ч.119а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ),
в които попада ОУП на Община Вършец
Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел
поддържане на необходимото количество и качество, и здравословна околна среда,
съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на
зони за защита на водите.
Опазването на водите в зоните за защита осигурява развитието на водните екосистеми и
свързаните с тях сухоземни екосистеми и цели да се съхрани и опази биоразнообразието,
чрез защита на местообитанията и ландшафта, както и да осигури вода за питейно-битови
нужди на населението с необходимото качество и количество. За тези територии и зони се
определят специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да се
постигат и/или поддържат, поради характера на защитената територия или биологичното
разнообразие. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред
другите дейности в тях.
Съгласно Изх.№ПУ-01-479(1)/21.09.2020г. на БДДР, зоните за защита на водите на
територията на Община Вършец са следните:
Таблица II-08. Зони за защита на водите
Зони за защита на
водите
Чл.119а, ал.1, т.1 от
ЗВ

Чл.119а,
ЗВ
Чл.119а,
ЗВ
Чл.119а,
ЗВ
Чл.119а,
ЗВ

ал.1, т.2 от
ал.1, т.3 от
ал.1, т.4 от
ал.1, т.5 от

Вид на зоната
Зона за защита на
питейните води от
повърхностни
водни
тела
Зона за защита на
питейните води от
подземни водни тела
Зона за отдих и водни
спортове
Чувствителна зона
Нитратно уязвима зона
Зона
за
стопански
ценни видове риби
Защитени територии
Зона за местообитания

Зона за птици

Община Вършец попада (код)/не попада в зона за
защита
Попада:
BG1DSWOG1206;
BG1DSWOG1106;
BG1DSWOG1103; BG1DSWOG1016
Попада: Всички подземни водни тела са определени
като зони за защита на питейните води
Не попада
Попада: BGCSAR107, BGCSAR104
Попада: Северна зона
Попада:
BG1OG600R1106;
BG1OG600R1006;
BG1OG600R1118; BG1OG700R1003
Попада: Врачански балкан, Коритата
Попада: Зона с име „Врачански Балкан” и код
BG0000166; Зона с име „Западна Стара планина и
Предбалкан” и код BG0001040; Зона с име
„Билерниците” и код BG0000593
Попада: Зона с име „Западен Балкан” и код BG0002002;
Зона с име „Врачански Балкан” и код BG0002053; Зона с
име „Берковица” и код BG0002090

1.2.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл.119, ал.4, т.2 от Закона за
водите
В района на Община Вършец има определени 12 броя санитарно-охранителни зони (СОЗ)
по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди, а именно:
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Таблица II-09. Санитарно-охранителни зони в района на Община Вършец
Заповед за
определяне на
СОЗ №
СОЗ-09/
12.05.2004
СОЗ-10/
26.05.2004
СОЗ-13/
14.06.2004
СОЗ-59/
04.05.2005

Водоползване

гр.Вършец
гр.Вършец
гр.Вършец
вод.група
"Тодорини кукли"

СОЗ-71/
16.12.2005

с.Горно Озирово

СОЗ-73/
19.12.2005

гр.Вършец

СОЗ-80/
01.03.2006

гр.Вършец

СОЗ-404/
23.10.2013

Горна и Долна
Бела речка

РД-234/
07.04.2017

находище на мин.
вода "Вършец"

*СОЗ-19/
16.08.2004
*СОЗ-21/
31.08.2004
*СОЗ-22/
31.08.2004

с.Бързия
с.Бързия
с.Бързия

Водовземно
съоръжение
речно водохв.
"Релкьов дол"
речно водохв.
"Драгиева бара"
речно водохв.
"Старата река"
речно водохв.
"Крушечка бара"
речно водохв.
"Чегорила"
р.Завоя
речно водохв.
"Орлощица 1"
р.Лилячка бара
речно водохв.
"Орлощица 2"
КИ 1 Извора Община Вършец
- Горна Бела
речка
Сондаж № 1,
Сондаж № 2,
Сондаж № 3,
Сондаж № 4,
речно водохв.
"Гаванищица"
речно водохв.
"Садина бара"
речно водохв.
"Ширине"

Община

Пояс І
Област /площ/
дка.

Вършец

Вършец

Монтана 17.900 1723.000

Вършец

Вършец

Монтана 16.700 1163.000

Вършец

Вършец

Монтана 18.200 2456.000

Вършец

Вършец

Монтана 16.626 2293.640

"ВиК" ООД
гр. Монтана

Горно
Озирово,
Лютаджик

Вършец,
Враца

Монтана
17.400 1033.580
Враца

общ с
ІІ

11110031/
06.04.2009

"ВиК" ООД
гр. Монтана

Вършец

Вършец

Монтана 23.977 1826.977

общ с
ІІ

повърхностен

11110030/
06.04.2009

"ВиК" ООД
гр. Монтана

Вършец

Вършец

Монтана 33.531 2588.062

общ с
ІІ

подземензащитен

11510787/
27.08.2012

Община
Вършец

Горна Бела
Речка

Вършец

Монтана

0.575

11.788

29.130

Монтана

0,100
0,100
0,100
0,311

999.973

21567.2
49

Бързия

Берковица Монтана

16.3

2571

Бързия

Берковица Монтана

30.9

3086

Бързия

Берковица Монтана

28.6

1353

Титуляр

11110025/
06.04.2009
11110026/
06.04.2009
11110024
/06.04.2009
11110028/
06.04.2009

"ВиК" ООД
гр. Монтана
"ВиК" ООД
гр. Монтана
"ВиК" ООД
гр. Монтана
"ВиК" ООД
гр. Монтана

повърхностен

11110023/
06.04.2009

повърхностен

Тип

повърхностен
повърхностен
повърхностен
повърхностен

подземензащитен
повърхностен
повърхностен
повърхностен

Вършец
11110029/
06.04.2009
11110027/
06.04.2009
11110032/
06.04.2009

"ВиК" ООД
гр. Монтана
"ВиК" ООД
гр. Монтана
"ВиК" ООД
гр. Монтана

Вършец

Пояс ІІ
/площ/
дка.

Пояс
ІІІ
/площ/
дка.

Населено
място

Разрешително
№

общ с
II
общ с
II
общ с
ІІ
общ с
ІІ

общ с
ІІ
общ с
ІІ
общ с
ІІ

* Пояс II и III попадат частично на територията на Община Вършец
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Осъществяването на дейности в границите на СОЗ е необходимо да бъдат съобразени с
предвидените забрани и ограничения в съответствие с Приложение №1 и Приложение №2
към чл.10, ал.1 на Наредба №3 в зависимост от типа на водоизточника.
Пояс I - за строга охрана има за цел защитата на самите водовземни съоръжения
(повърхностни и подземни) като предотврати външния достъп до тях. В пояс І се
разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или
съоръжението. Достъп в пояс І имат само съответните длъжностни лица от
експлоатиращата фирма и контролните органи.
Границите на пояси II и III най-общо се оразмеряват в съответствие с хидрогеоложките и
геоморфоложки условия, и режима на експлоатация на съоръженията.
Предвижданията на ОУПО не попадат в наложените забрани и ограничения, определени
за пояси I, ІІ и III на санитарно-охранителните зони (съгласно чл.10.ал.1 от Наредба №3
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди).
В зоните за защита на питейните води задължително трябва да се спазва основна
планирана мярка в ПУРБ 2016-2021г. – DW_1 „Забрана и ограничения за изпълнение на
дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони
около водовземните съоръжения системи“, с действие за изпълнение DW_1_4 – „Спазване
на забрани и ограничения СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по
Приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ).
Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ съдържа Списък на
дейностите, забранени или граничени в зоните за защита на питейните води в
определените СОЗ по Наредба №3 и буферните зони около водовземните
съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ, както следва:
Допълнително забранени дейности за повърхностни води:
 в пояс II на определените СОЗ;
 в буферна зона на разстояние от водовземното съоръжение: 3500m нагоре по
течението на реката, 1500m от двете страни на реката и 50m по течението на
реката, когато няма определена СОЗ;
 в буферна зона на цялата акватория на язовира и бреговата ивица с широчина на
по-малко от 500m от границата на водния обект, когато няма определена СОЗ.
Допълнително забранени дейности за подземни води:
 в пояс II на определените СОЗ;
 в буферна зона в радиус 1000m от водовземното съоръжение, когато няма
определена СОЗ.
Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки при водовземане от:
- подземни води: Буферна зона в радиус 1000m от водовземното съоръжение, когато
няма определена СОЗ;
- повърхностни води: Буферна зона на разстояние от водовземното съоръжение:
3500m нагоре по течението на реката, 1500m от двете страни на реката и 50m по
течението на реката, когато няма определена СОЗ; Буферна зона на цялата
ВАНГ – Бургас
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акватория на язовира и бреговата ивица с широчина на по-малко от 500m от
границата на водния обект, когато няма определена СОЗ.
1.2.5. Мерки, заложени в ПУРБ 2016-2021г., които са взети предвид при
реализиране на ОУП на Община Вършец
Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от ОУП на Община
Вършец, предвиждащи водовземане и/или ползване на подземни и повърхностни води, с
предмет на самостоятелна оценка за допустимост спрямо екологичните цели и
планираните мерки за постигане добро състояние на водите определени в ПУРБ и спрямо
целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, в рамките
на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС и/или чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите.
В ПУРБ 2016-2021г. са заложени програми от мерки за предотвратяване и намаляване на
антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействието
върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за
защита на водите, в т.ч. мерки съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016г. на
проекта на ПУРБ (Приложение №7.2.10 и Приложение №7.2.11).
В ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021г. са планирани следните инвестиционни
мерки с компетентен орган „Община“, както и мерки за целия Дунавски район за
басейново управление, които са приложими за Община Вършец. В Таблица ІІ-10 са
посочени мерките за постигане на добро състояние на повърхностните и подземните
водни тела в Дунавския басейнов район, приложими за Община Вършец.
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Таблица II-10. Програма от мерки за постигане на добро състояние на водите в Дунавския басейнов район, приложими за Община Вършец
Код на
мярката

Наименование на мярката

Действия за изпълнение на мярката

Код на
действие

UW_2

Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места
Проучване за установяване на
замърсяване на повърхностни и
подземни води

Изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.

OS_3

EW_1

EW_2

EW_3

UW_2

UW_2
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Намаляване на водовземането
чрез въвеждане на
водоспестяващи технологии
Намаляване на водовземането
чрез намаляване загубите на вода
в общественото водоснабдяване
Осигуряване на измерване на
количеството ползвани
повърхностни и подземни води
Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места
Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места

Място на
прилагане

Прилагащ
орган

UW_2_4

Повърхностни
ВТ/Подземни
ВТ/Зони за
опазване на водите
BG1G0000TJK044

Вършец

Общини, ВиК
Дружества

Изпълнение на проучвателен мониторинг за
повърхностни води, валидиране на фоновите
стойности на химични елементи и
съединения в повърхностните води

OS_3_1

BG1OG6000R1106

БД

Популяризиране на методите за пестеливо
използване на водата

EW_1_6

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

РВ „Крушечка
бара“, РВ
„Старата
река“, РВ
„Релкьов дол“,
РВ „Драгиева
бара“, РВ
„Орлощина 1“,
РВ „Орлощина
2“, р.Ботуня до
гр.Вършец
ДРБУ

Реконструкция на водопреносната мрежа,
вкл. облицоване на напоителни канали за
обществено напояване
Монтиране/изграждане на устройства за
измерване на ползваните водни количества

EW_2_6

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

EW_3_1

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4

всички ПВТ

ДРБУ

Изпълнение на проекти за изграждане,
доизграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна система за
агломерации с под 2000 е.ж., вкл.
доизграждане на канализация, когато има

UW_2_2

всички ПВТ

ДРБУ

МОСВ,
Общини, ВиК
МОСВ,
Общини,
МЗХ
ВиК, МЗХ,
Собственик
или оператор
на
съоръжението
Общини, ВиК
Дружества
Община/ВиК
оператор
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Код на
мярката

Наименование на мярката

UW_2

Осигуряване на събиране,
отвеждане и пречистване на
отпадъчни води на населените
места

DW_5

Проучване и изграждане на
необходимата инфраструктура за
подобряване на питейното
водоснабдяване

DW_5

Проучване и изграждане на
необходимата инфраструктура за
подобряване на питейното
водоснабдяване

DW_5

Проучване и изграждане на
необходимата инфраструктура за
подобряване на питейното
водоснабдяване
Възстановяване и защита на
речните брегове и речното
корито от ерозия

HY_1

HY_1

HY_1

OS_2
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Възстановяване и защита на
речните брегове и речното
корито от ерозия
Възстановяване и защита на
речните брегове и речното
корито от ерозия
Подобряване на естественото

Действия за изпълнение на мярката

Код на
действие

Повърхностни
ВТ/Подземни
ВТ/Зони за
опазване на водите

Място на
прилагане

Прилагащ
орган

UW_2_6

всички
повърхностни водни
тела

ДРБУ

Община/ВиК
оператор

DW_5_1

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община, ВиК

DW_5_2

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община, ВиК

DW_5_3

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община, ВиК

Защита на речните морски брегове от ерозия,
абразия и свързаните с тях свлачищни
процеси

HY_1_1

повърхностни ВТ

ДРБУ

Затревителни и залесителни мероприятия

HY_1_2

повърхностни ВТ

ДРБУ

Община,
Област,
Напоителни
системи
МЗХ,
Община

Залесяване на бреговете и заливаемите
тераси с подходящи дървесни видове

HY_1_7

повърхностни ВТ

ДРБУ

МЗХ,
Община

Изграждане на съоръжения за естествено

OS_2_1

повърхностни ВТ

ДРБУ

МОСВ,

изградена ПСОВ или осигуряване на
подходящо пречистване (чрез изграждане на
ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ),
когато има изградена канализация
Осигуряване на отвеждане и подходящо
пречистване на отпадъчни води от населени
места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на
подходяща канализационна система: ПСОВ,
включване към по-голяма ПСОВ
Извършване на проучвания и изграждане на
нови водовземни съоръжения за осигуряване
на алтернативно и/или допълнително
водоснабдяване на райони с трайно
установени отклонения във водата от
водното тяло, предназначено за питейно
водоснабдяване
Проучване и изграждане на съоръжения за
водовземане, осигуряващи на алтернативно
и/или допълнително питейно
водоснабдяване в райони, в които е
констатиран недостиг на вода
Изграждане на съоръжения за пречистване
на питейните води
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Код на
мярката

Наименование на мярката

Действия за изпълнение на мярката

задържане на водата

задържане на водата (заливни равнини и др.)

OS_2

Подобряване на естественото
задържане на водата

Създаване на управляеми полдери и малки
буферни басейни в заливни тераси на реките

OS_2_2

повърхностни ВТ

ДРБУ

NI_2

Подобряване на
информираността на
заинтересованите страни в
селското стопанство относно
изискванията за постигане на
добро състояние на водите
Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места
Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места
Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места

Срещи, семинари и обучения на еколози от
общините и НПО

NI_2_5

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Депониране на битови отпадъци в
съответствие с изискванията за третиране на
отпадъци
Изграждане на РСО

DP_14_2

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община

DP_14_3

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община

Преустановяване на експлоатацията на
нерегламентирани сметища, които са
причина за влошаване на състоянието на
водите
Рекултивация на терени, замърсени от
битови отпадъци

DP_14_4

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община

DP_14_5

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община

Закриване и рекултивация на депо за
неопасни отпадъци

DP_14_6

повърхностни
ВТ/подземни ВТ

ДРБУ

Община

Изследване на възможността за изграждане
на съоръжения за улавяне и използване на
биогаз в пречиствателни станции за
отпадъчни води
Изграждане/реконструкция/модернизация на
съоръжения за използване на биогаз в
пречиствателни станции за отпадъчни води

OS_1_8

повърхностни ВТ

ДРБУ

ВиК, Общини

OS_1_9

повърхностни ВТ

ДРБУ

ВиК, Общини

DP_14

DP_14

DP_14

DP_14

DP_14

OS_1

OS_1
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Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места
Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места
Смекчаване на натиска от
климатичните промени
Смекчаване на натиска от
климатичните промени

Код на
действие

Повърхностни
ВТ/Подземни
ВТ/Зони за
опазване на водите

Място на
прилагане

Прилагащ
орган
Общини,
Области
МОСВ,
Общини,
Области
МОСВ,
Общини,
НПО
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При осъществявание на инвестиционни проекти, произтичащи от ОУП на Община
Вършец, които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРБ да се прилагат мерки
съгласно Становище по Екологична оценка №7-3/2016г. на проекта на ПУРБ Приложение №7.2.10 и Приложение №7.2.11, а именно:
 Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за
обявяването и плановете за управлението им;
 Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ,
попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под
разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с
предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само
след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при
съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията,
изискванията и мерките, постановени в решението/становището;
 Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени
или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като
подходящ начин за пречистване и допречистване на отпадъчни води;
 При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от Програмата от
мерки към ПУРБ да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване,
ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
 Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се
извършват извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения
№ 2 и № 3 на ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и
безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна
необходимост от извършване на строителни дейности в този период, дейностите,
свързани с отнемане на растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди
размножителния период;
 При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им да се разглеждат и
анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в
защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на
Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях, извън границите на защитените
зони;
 При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска
замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни
материали от строителната техника.
1.2.6. Риск от наводнения
Наводненията са естествени природни явления, които не могат да бъдат избегнати. За
нашата страна те се определят като най-значимото природно бедствие, нанесло щети за
стотици милиони левове само през последните няколко години. Наред с пораженията,
които нанасят, наводненията като естествен природен феномен играят важна роля за
поддържане на баланса в природата. Те са важен екологичен фактор за поддържане на
водните екосистеми. За разлика от другите природни бедствия наводненията се поддават в
значителна степен на прогнозиране както по отношение на възникването и
разпространението им, така и по отношение на възможните последици. Независимо, че те
са естествени явления, появата им в голяма степен се повлиява от човешката дейност и
намесата на човека в природните процеси. Нанесените щети от наводнения през
последните години са показател, че обществото не е достатъчно подготвено да се
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противопостави на този нарастващ риск. Констатира се, че прилаганите дейности по
защита от наводнения не са достатъчни и е необходимо да се премине към политика на
цялостно управление на риска от наводнения в условията на „съвместно съществуване” с
наводненията. Целта е да се постигне намаляване на бъдещия риск чрез проучване, оценка
и въздействие върху всички фактори, влияещи върху появата на наводненията и
значимостта на последиците им върху човешкото здраве, стопанската дейност и околната
среда. Такъв комплексен подход на управление на риска от наводнения се въвежда от
Директива 2007/60/ЕС – Европейска Директива за наводненията
Съгласно чл.7 от Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на
основание чл. 146и от Закона за водите е изготвен План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021г. (ПУРН).
Планът разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточава върху
предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения,
системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Дунавския район за
басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година
включително. Той включва Програма от конкретни мерки или комбинация от мерки за
решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения. Планът е приет с
Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет, съгласно чл.151, ал. 2, т. 1, буква „к”
на Закона за водите.
В изпълнение на чл. 4 от Директива 2007/60/ЕС относно оценка и управление на риска от
наводнения и чл.146а, ал. 1 от Закона за водите се извършва Предварителна оценка на
риска от наводнения (ПОРН). В „Предварителна оценка на риска от наводнения в
Дунавски район за басейново управление на водите” е направен анализ от известните
наводнения 744 броя в минало време /629 наводнения преди публикуването на проекта на
ПОРН и 115 след провеждане на обществени консултации/, на територията на Басейнова
дирекция Дунавски район.
Насоките на Европейската комисия разграничават 5 типа наводнения в зависимост от
техния източник: Речни наводнения; Дъждовни наводнения; Наводнения от подземни
води; Морски наводнения и Инфраструктурни наводнения. От 5-те основни типа
наводнения, единствено морските не са характерни за ДРБУ. По отношение на
източниците и причините за настъпване, анализираните в проекта на ПОРН 629 бр.
значими наводнения се разпределят както следва:
- Речни наводнения - 56 броя;
- Наводнения настъпили пряко от валежи („дъждовни наводнения”) - 366 броя;
- Комбинация от речни и дъждовни наводнения -122 случая;
- Наводнения от подземни води - 4 случая;
- Комбинация от речни, дъждовни наводнения и наводнения от подпочвени води 4
случая;
- Комбинация от речни наводнения и наводнения от подпочвени води - 3 бр.;
- Инфраструктурни наводнения - 1 случай;
- Други (неизвестен източник) - 73 случая.
От 556 случая, за които е известна причината, 66 % са били причинени от повърхностен
отток, 10 % от реки и 22 % от комбинации на повърхностен отток и реки. Като цяло, 88 %
включват повърхностен отток (валежи), а 32 % включват реки. Други източници на
наводнения не са значителни, с изключение на потенциалните повреди на язовири.
Въпреки че се случват много рядко, резултатът може да бъде катастрофален. Анализът на
източниците на наводненията в ДРБУ показва, че около 60% от регистрираните
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наводнения в ДРБУ се дължат на проливни дъждове и по-малко от 30% на излизане на
реките извън коритата им.
В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за
водите, Директора на ДРБУ определя райони, за които се счита че съществува значителен
потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от
предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за
определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”, утвърдени от Министъра
на околната среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите (Заповед №РД745/01.10.2013 г.).
Съгласно извършената оценка по чл. 146г от ЗВ, Община Вършец не попада в определен
район със занчителен потенциален риск от наводнения. Въпреки това, за Община Вършец
са приложими следните мерки, предвидени в ПУРН с цел намялване риска от наводнения.
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Таблица II-11. Мерки за намаляване риска от наводнения
Код по
национален
каталог
PREP31REAC78

Наименование на мярка

Описание на мярката (по каталога)

Разработване и актуализиране на
плановете за защита при бедствия (в
част наводнения)

PRE59PRO44REAC132

Разработване и изпълнение на
областни и общински програми за
намаляване риска от бедствия вкл.
от наводнения

PRE5PRO2REAC6

Създаване на управляеми полдери и
малки буферни басейни в заливни
тераси на реките

PRE31PREP2RR7REAC39

Ефективно управление на водните
нива на язовири и ретензионни
водохранилища. Недопускане на
преливане през короната на дигите
при поройни валежи в сравнително
малки водосборни области

PRE48PRO32REAC119

Премахване на опасни, пречещи
и/или неефективни язовири

PRE69PRO54REAC141

Осигуряване на скатовете за
задържане
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Почистване

и

стопанисване

на

Място на
прилагане

Отговорна
институция

Участие на компетентните органи за УРН от самото
начало при разработването на планове за действия
при природни бедствия, аварии.

РБУ

Областните и общинските програми включват
планиране на мероприятия за защита на критични
участъци при опасност от преливане на диги и
оградни съоръжения или локална защита на
съоръжения от особена важност при критични
ситуации.
Намаляване на скоростта, задържане на наносите и
водните количества при преминаване на висока
вълна в пасищата и алувиалните гори край реките:
създаване на обеми за контролирано разтоварване
на водните количества чрез съществуващите на
терена релефни форми
Преоценка на хидрoложка и хидравлична
осигуреност на язовирните стени, особено на тази
от насипен тип, от гледище на новите нормативни
изисквания за сигурност на
стените и
асоциираните с тях водопроводящи съоръжения.
Актуализиране на аварийните планове; запознаване
на населението под такива съоръжения със
съществуващите рискове.
Премахване на някои малки язовири, които не
изпълняват своето първоначално предназначение и
представляват
потенциална
опасност
за
разположените под тях обекти и населени места
Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез
залесяване, изграждането на тераси и заграждения
от биологичен и изкуствен материал

РБУ

Областния
управител;
Кмета на
Общината
Областния
управител;
Кмета на
Общината

Осъществяване на дейности по ликвидиране на

Допълнителна
информация и
пояснения

Необходима е за
съвместимост с ПУРБ

РБУ

Кмета на
Общината

РБУ

Собственика на
съоръжението
/съоръженията

Изисква
информацията от
мярка BM-A.3.6.5

РБУ

Собственика на
съоръжението
/съоръженията

Мярката цели да
редуцира оттока на
вода чрез залесяване с
подходящи дървесни
видове. Ще изисква
съответното
законодателство

РБУ

Собственика на
съоръжението
/съоръженията,
държавни
предприятия
по чл.163 от ЗГ

РБУ

Кмета на
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Код по
национален
каталог
REAC28

PRE24REAC25

PRE39REAC86

PRE46PRO30REAC117
PREР11REAC58

PRE81PRO68

PRE83PRO69
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Наименование на мярка
речните легла в границите
урбанизирана територия

Описание на мярката (по каталога)
на

Премахване
на
незаконни
постройки,
подприщващи
съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в
границите на речните легла или
дерета
Провеждане на обучителна и
информационна
кампания
по
проблемите
свързани
с
наводненията
Реконструкция и ремонт на язовири

Информиране и осигуряване на
широк достъп до информация на
населението чрез използването на
съвременни способи и технологии
Използване на съвременни системи
за управление на атмосферните води
за намаляване на риска от
наводнения особено в населени
места
Оценка
на
влиянието
на
хидротехническите
съоръжения
върху риска от наводнения на етап
проект
на
изграждане
на
съоръжението

натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, чрез почистване на
участъци от речните корита от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери, битови и строителни
отпадъци и др.
Отстраняване на всички подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост към незаконно
изградените такива обекти

Допълнителна
информация и
пояснения

Място на
прилагане

Отговорна
институция
Общината

РБУ

Кмета на
Общината

Специално организирани събития за получаване на
знания, информация и развитие на умения в случай
на наводнение

РБУ

БД, Кмета на
Общината

Реконструкция на самата язовирна стена, като
повишаване височината на нейната корона,
увеличаване проводимостта на съоръженията за
отвеждане на високите води /отнася се за
общинските язовири/

РБУ

Кмета на
Общината

РБУ

МОСВ, Кмета
на Общината,
ГД, ПБЗН,
НИМХ-БАХ
Собственика на
съоръжението
/съоръженията

Мярката цели безпроблемно отвеждане и оттичане
на падналите в градската среда валежи и очакван
облекчителен ефект върху канализационната мрежа
в населените места

РБУ

Мярката цели недопускане на повишаване на риска
от наводнения при изграждане на нови съоръжения

РБУ

Собственика на
съоръжението
/съоръженията
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При осъществяване на инвестиционни проекти, произтичащи от ОУП на Община Вършец,
които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРН, да се прилагат мерки, съгласно
Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г на проекта на ПУРН - Приложение № 16 и
Приложение № 17 към ПУРН 2016 -2021 г. в ДРБУ в т.ч.:

Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат
съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20годишната вълна;

При прилагането на мерките за възстановяване на компрометирани диги,
надграждане на диги, изграждане на земно-насипна дига и комбинация, планиране и
изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали, преустройство или
изграждане на дренажни съоръжения, строителните работи да се извършват за кратък
период извън размножителния сезон на животинските видове по Приложения № 2 и № 3
на Закона за биологичното разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия
като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване;

При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска
замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали
от строителната техника;

Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на
водата от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване;

При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита от наводнения ще се
прилагат в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битови цели или
минерални води, то тези мерки следва да се съобразят с режимите на ограничения и
забрани в тези зони;

При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи
дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност
извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на
опазване в защитените зони;

Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното
състояние на малките язовири и определяне на свободните обеми. При необходимост
набелязване мерки за поддържане и ремонт.
1.3. Почви - характеристика и състояние в района
Според почвено-географското райониране на България територията на Община Вършец
попада в Долнодунавска почвена подобласт в Западна Предбалканска провинция.

ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

73

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Фиг. II-03. Почвена карта за района на Община Вършец
Легенда:
Номер
1
15
23
41
49

Вид почва
Богати
Рендзини
Ненаситени кафяви планинско-горски
Обикновени
Ненаситени

В района на община Вършец са разпространени Наносни почви (Fluvisols). Наносните
почви са се образували от младите (кватернерни) наноси на реките, обрасли повече или
по-малко с растителност и обогатявани периодично с нови седиментни материали. При
естествени условия върху тях расте ливадна дървесна водолюбива растителност
представена от елша, върби, тополи, бряст, полски ясен, власатка и др. Наносни почви има
окол всяка река, но най-обширни и представителни са площите им по поречията на реките
Марица, Тунджа, Дунав. Оформянето на хумусен хоризонт е отличтелният диагностичен
признак, отделящ наносните почви от изходните речни седименти и служещ за поделянето
на подтипове. Конкретно Община Вършец попада в Подтип богати наносни почви (Eutric
Fluvisols) (алувиално-ливадни). Те са с добре изразен и оформен хумусен хоризонт в
ливадите с кафеникаво-сив цвят и с мощност от 15 до 25 cm, съдържащ от 2 до 3-4%
хумус в целините или 1-2% в нивите.
В района се наблюдават и Плитки почви (Leptosols, LP, FAO, 1988). Плитките почви
обединяват профили с много слабо развитие, като имат само един хоризонт, направо
лежащ на твърдата скала, която им дава силен отпечатък. Плитките почви са едни от найразпространените почви в нашата страна. Конкретно Община Вършец попада в Подтип
рендзини (Rendzic Leptosols, LPk, FAO, 1988) (хумусно-карбонатни почви). По произход и
химични свойства са противоположни на ранкерите. Те са свързани с изветрителните
продукти на варовици, мрамори и мергели. Изградени са само от един хоризонт, който е
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черен или червеникавокафяв, добре оструктуриран, рохкав с включения от ръбести скални
късове от почвообразуващата скала и с мощност от 10 до 30 cm, ограничен на дълбочина
от твърдата карбонатана скала. Задължително условие за дефинирането им е
съдържанието на повече от 40% карботнати в почвения профил или в скалата по него и
под 14% хумус в хоризонт А. Рендзините са широко разпространени в нашата страна –
привързани са към карстовите хълмисти и планински региони на Западна Стара планина,
предбалкана, Краището и др. Покрити са с типична ксерофитна, трвена, тервисто-храстова
и горска растителност – келяв габър, люляк, степен бадем, теснолистно сграбиче,
смрадлика, черна мура и др. Съдържанието на хумус в рендзините варира от 2-5 дори до
10-12% при надморска височина над 800m. Високото хумусно и карбонатно съдържание е
дало основание те да бъдат наричани още хумусно-карбонатни.
Срещат се и Метаморфни почви (Cambisols, CM). Камбисолите са най-голямата и наймногообразната единица на повчената карта на света. Основен представител на
камбисолите у нас са кафявите планинско-горски почви (Distric u Eutric Cambisols), чието
разпространение е свързано с планинската част на страната, покрита с широколистни и
иглолистни гори. Заемат планинските области с височина 600-700 до 1700-1800m.
Образувани са под букови, иглолистни и/или смесени буково-иглолистни гори с подлес от
боровинки и редица тревни видове. Конкретно Община Вършец попада в Подтип
ненаситени или кисели кафяви планинско-горски почви (Dystric Cambisols, CMd) (светли
и обикновени кафяви горски). Характеризират се с дълбочнина на профила от 40 до 60-70
cm, малка мощност на хумусния хоризонт (тип ochric), кисела реакция, ниски хумусни
запаси, нисък сорбционен капацитет, ниска ненаситеност с бази, добра дренираност,
разнообразен хидро-термичен режим. Обрасли са с букови и иглолистни гори и заемат
около 1600 хил. ha (14.74% от територията на страната).
В района на Община Вършец са разположени Лесивирани почви (Levisols, LV, FAO, 1988).
Лувисолите у нас са в зоната на дъбовите гори, които сега в по-голямата си част са
унищожени и разорани. Доминират смесени гори от дъб и габър с храсти от смрадлика и
други тревни асоциации от белизма, садина, типеца, луковична ливадина. Механичния
състав на лесивираните почви е разнообразен и се дължи не само на наследения
гранулометричен състав от почвообразуващите материали или палеопочвени процеси, но
най-вече на преразпределение в процеса на лесиважа. лесивираните почви съдържат
желязо, което показва изразено елувиално-илувиално разпределение в профила.
Конкретно Община Вършец попада в Подтип обикновени лесивирани почви (Haplic
Luvisols. LVh). Тоава са сиво-кафяви горски почви като подтип на сивите горски. Широко
са разпространени в Северна България.
Срещат се и тип Планосоли (Planosols, PL, FAO, 1988). Планосолите са почви с елувиален
Е хоризонт (тип albic по FAO, 1988) и водонепроницаем Вt-хоризонт под него. Те
изпитват ежегодно периодично повърхностно преовлажняване и силно изсушаване.
Планосолите са ен от най-нископлодородните почви у нас. Киселата реакция, както и
периодичното им преовлажняване са пагубни за растенията, защото довеждат до
ретроградация на калциевите фосфсти. в железни и алуминиеви фосфати, до
затормозяване на нитрификационните процеси, до намаляване на съдържанието на
кислорода и аерацията, до присъствие на токсични микроелементи и т.н. Значително повисока продуктивност тези повчи имат, когато са заети от ливади и гори. Горите са
високостеблени, изградени от съощества на горун, цер, благун, с участие на храстови
видове – глог, леска, трънка и др. В ливадите доминират съобщества от власатка,
кавтарика, сълзица, лисичина, звездан и др., които много ефективно използват почвената
влага. Конкретно Община Вършец попада в Подтип кисели (ненаситени) планосоли
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(Dystric Planosols, PLd), които имат степен на наситеност с бази, по-малка от 65% и рН
под 5.2 по целия профил.
1.4. Геоложки строеж
Геоложкият строеж на Община Вършец е свързан с развитието на Главната
Старопланинска верига като гънкова структура. Общината е разположена в средната
северна част на Берковската калциево-алкална интрузивна зона - част от северната
Старопланинската интрузивна формация. В общия план на местността тя е част от
Западно-Балканската Тектонска зона, което определя геоложкия и тектонски строеж на
района. В геоложкия строеж на терена са установени следните ератеми /ери/: палеозойска,
триаска, юрска, кредна, неогенска и кватернерна, които ще бъдат разгледани поотделно,
както следва:
 Палеозойска ератема: В обсега на община Вършец са застъпени магмените
отложения от Петроханския плутон, Старопланинската калциево-алкална дайкова
формаци и отложенията от карбонския и пермски системи / периоди/.
- Петрохански плутон – (PevPz2): Петроханският плутон е изграден от
вулканогеннни едрозърнести габро и габродиорити, които са част от Старопланинския
гранито-диоритов – гранитов комплекс. Същите са силно тектонски обработени, като чрез
редица междинни разседи оформят блоков строеж.
- Старопланинска калциево-алкална дайкова формация: Формацията широко е
развита в ядката на Западно Балканските антиклинали, част от които е Берковската
антиклинала. Главната интрузия е от гранодиорити, фациално променени до габро, диорит
и гранит. В обсега на Община Вършец са установени две формации:
а/ Диоритови порфирити -bPz2
б/Среднозърнести гранитопорфирити -gPz2
- Карбон: В структурно отношение карбонската система е изградена от два
структурни етажа: среден каледоно-херцински и горен херцински. В обсега на
карбонската система са установени две свити:
а/ Песочнишка свита - psC1? – представена е от пъстра серия от пясъчници, конгломерати,
алевролити, аргилити и въглищни шисти. Възраст - долен карбон.
б/ Драганшка свита - drC2s – намюр-вестфал. Известна е още като въгленосна
долномоласова формация с деб. около 1000м. Представена е от конгломерати, гравелити,
алевролити, пясъчници, аргилити, глинести лиски, въглищни аргилити и антрацитни
въглища. Въглищата в карбонския комплекс са без промишлено значение. Възраст - долен
карбон – горен стефан.
- Перм: Пермската система от палеозойската ератема е изграден от следните свити:
а/ Екимска свита - IVC2s-P1 – представена е от конгломерати, гравелити, пясъчници,
алевролити и аргилити, въглищни аргилити и въглища. Въглищата в свитата са без
промишлено значение. Възраст - горен карбон – долен перм.
б/ Вранска свита - vrP1 представена е от брекчоконгломерати с прослойки от пясъчници и
алевролити. Възраст - долен перм.
в/ Андезити - aP1. Възраст - долен перм.
г/ Субвулкански тела - gsP1. С тази свита са свързани младо палеозойските вулканити,
преминали през три фази
І-ва фаза – базалти-андезити
ІІ-ра фаза – андезити, андезит-дацити
ІІІ-та фаза – дацити, гранодиорити и кварцдиоритови порфирити
Субвулканските тела се разкриват при гр. Вършец и по северните окрайнини на
Берковската антиклинала. Възраст – долен перм.
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 Мезозойска ератема: В обсега на Община Вършец мезозойската ератема е
представена от отложенията на триаски, юрски и кредни системи/ периоди:
- Триас;
- Долна-средна юра: Юрската система от мезозойската ератема е представена от
следните свити:
а/ Ключовска свита – klJ1S – алтернация на аргилити, пясъчници и конгломерати с
прослойки от черни въглища. Възраст – долна юра /долен синемур/.
б/ Костинска свита - XIVJ1h -J2a. Свитата е представена от светли пясъчници. Тук се
отнася Озировската свита, която е представена от песъчливи, биокластични варовици до
варовити пясъчници. Възраст – долна - горна юра /хетанж – горен плийнсбах/.
- Средна юра: Представена е от две свити:
а/ Нефелски член – e/nJ2bl – представен е от сивочерни, глинести алевролити. Възраст
долен байос
б/ Палатенска свита – pJ2bl-b. Свитата е изградена от сиви, песъчливи, биокластични
варовици с кремъчни ядки. Възраст – долна - горна юра /горен байос-бат/.
- Долна креда: Представена е от следните свити:
а/ Салашка свита – sK1bs-h - пъстра серия от алтернация на варовици, глинести варовици
и мергели, пространствено неиздържани. Възраст – бериас-хотрив
б/ Мраморенска свита – мK1h-ap - мергели, глинести варовици и алевролити. Възраст –
долен хотрив – долен апт
в/ Черепишка свита – сK1ap - ургонски варовици с прослойки от песъчливи, орбитолинни
варовици. Възраст – долен апт
 Неогенска ератема: Има ограничено разпространение в обсега на община
Вършец. Представен от отложенията на Благовската свита – blN1b. Представлява пъстра
серия от редуващи се пясъчници, конкломерати и глини. Възраст – баден
 Кватернерна ератема: Кватернерните седименти са широко разпространение в
община Вършец и се явяват най-младите по възраст литостратиграфски единици. Те се
отнасят към различни литогенитични типове и са привързани към определени форми на
релефа. Навсякъде кватернерните седименти се разполагат върху пъстра денудирана
скална основа. По генезис са алувиални, делувиално-пролувиални и делувиални
отложения.
- Алувиални образувания (aQр): Привързани са къв надзаливните речни тераси.
Разпологат се с размивна граница върху пъстра подложка от по стари литоложки
разновидности. По реките Раковица, Шугавица, Бяла речка, алувиалните отложения са
изградени от полигетнни валуни, чакъли и гравий с пясъчни заплънка. Дебелината на
отложенията е от 6 до 8 м. Възраст – плейстоцен.
- Делувиално-пролувиални образувания - (d-prQр-h): Представени са от чакъли и
гравий с глинесто-песъчлива спойка, с пъстър скален състав, произхождащи от повисоките части на релефа. Дебелината на отложения е от порядъка на 4-6 м. Възраст –
плейстоцен –холоцен.
- Делувиални образувания - ( dQh): Представени са от слабо до полузаоблени
полигенни в петрографско отношение късове /от скалите, изграждащи по-високите части
на релефа/. Същите са примесени с глинесто-песъчливи скални материали. Дебелината на
делувиалните образувания е променлива, но обикновено надвишава 8-10 м. Възраст –
холоцен.
- Алувиални образувания (aQh): Привързани са към русловите части на реките и на
изливните речни тераси. Разпологат се с размивна граница върху пъстра подложка от по
стари литоложки разновидности. Алувиалните отложения са изградени в основата си от
чакъли и валуни с полигенен състав и песъчлив запълнител. Сред тях се срещат лещи от
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средно до едрозърнести пясъци, които се покриват от песъчливо-глинести материали.
Дебелината на отложенията е от 6 до 8 м. Възраст – холоцен.
В Приложение №4 е представена Инженерно-геоложка карта на Община Вършец, М 1:25
000.
1.5. Минерално разнообразие
За територията на Община Вършец е предоставена концесия за добив на подземни
богатства – скланооблицовъчни материали – гранодиорити с Решение №569 на МС от
07.07.2004г. по чл.2, т.6 от Закона за подземните богатства от находище „Спанчевци“ на
„ДАНО-Р“ ЕООД със срок на концесията до 05.10.2029г. Към днешна дата концесията е
прекратена.
1.6. Ландшафт
Ландшафтът е териториална система, за която съществена роля играят, както природните
компоненти, така и антропогенния фактор, който влияе върху характера на ландшафта
със степента на намеса, участие и въздействие.
Във връзка с ОУП за бъдещото развитие на Община Вършец, по-долу е направено кратко
описание на структурата, чувствителността и функционирането на ландшафтите на
изследваната територия, възможностите им за осъществяване на целите, както и
промените в структурите и функционирането на ландшафтите.
1.6.1. Подробно описание на структурата на ландшафта в района на
планираната територия
"Ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали в
резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки фактори.
Според схемата на последното ландшафтно регионално делене на страната (Петров П.,
География на България, БАН, 1997г.), създадена на базата на териториалното съчетаване
на типовете, подтиповете и групите ландафти, както и съобразно височинната поясноост и
местни природни особености, Община Вършец попада в ландшафтен район със следните
регионално таксономични класификационни единици:
Б. Старопланинска област
V. Западностаропланинска подобласт
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Фиг. II-04. Ландшафтно райониране (по Петров, 1997г.)

Ландшафтът като природен компонент, влияе на дейността на човека, неговите трудови
занимания, отдиха, както е и основа за идентичност на групи хора. Има важна роля в
културната, екологична и социална сфера и може д влияе на демографията и трудовата
заетост. От друга страна човекът в своята дейност, свързана с развитието в земеделието,
горското стопанство, индустрията, добива на минерали, регионалното и градското
планиране, транспорта, инфраструктурата, туризма и отдиха, в много случаи
трансформира ландшафта. Тези взаимодействия – човек-ландшафт определят и двата
основни типа ландшафт: природен и антропогенен.
 Природни ландшафти:
Географското местоположението на Община Вършец, определя нейният разнообразен,
природен ландшафт - равнинен, нископланински и хълмист в пределите на Западна Стара
планина и Западния Предбалкан.
- Ландшафт на равнинните земеделски територии: Характерен е за земеделските,
обработваеми земи в равнинната част на Общината, където са разположени
обработваемите земи, заети с зърнено-житните култури - пшеница, ечемик, царевица,
овес, както маслодаен слънчоглед, като техническа култура.
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- Горски ландшафт: Опазването на горският ландшафт е пряко свързан с
деликатната, регламентирана намеса и правилното и навременно провеждане на
горскостопанските мероприятия. Така горите ще изпълняват пълноценно стопанските си,
рекреационните, защитни, екологични и естетическите функции. При оформянията на
окрайнините на горите и ландшафтно-устройствените дейности около пътищата,
преминаващи през и покрай горски участъци е важно запазване в максимална степен на
естествения облик на горските ландшафти, чрез внасяне на подходящите за мястото
растителни видове, залегнали в Горскостопанския план, в произволно групиране,
следвайки конфигурацията на терена. В определени панорамни участъци по трасетата на
пътищата, да се създават акценти от естествени, местни, растителни видове, в контрастни
на общия фон цветове /есенно обагрени листа, красив цъфтеж, хабитус и т.н./
- Речен ландшафт и край водните басейни: Поречието на река „Ботуня“ е
разнообразно и живописно. През дълбоката залесена долина след извора, източно от връх
Тодорини кукли, по пътя си към котловината на Вършец, докато се разлее в широка
долина край село Стояново. Северно от селото, след язовир Сопово реката е изваяла
интересни, с причудливи форми скални блокове.
Речните ландшафти като естествени "зелени коридори", осигуряват непрекъснатост и
връзка между зелените зони и увеличават възможностите за активна аерация.
Благоприятстват локалните миграции на животинските видове. Създават добър
микроклимът за отдих и риболов сред естествена природна среда, съчетаваща прохладата
на водата и гората.
 Антропогенен ландшафт: Ландшафти, в които природните компоненти са
преобразувани в резултат на различни форми на човешка дейност. Към тази група се
отнасят ландшафти с нанесени промени върху техните компоненти вследствие на
стопанска, строителна и културна дейност, която нарушава естествените
взаимоотношения между абиотичните и биотични компоненти на екосистемите. В
рамките на антропогенните ландшафти се различават:
- Селскостопански ландшафт – този тип ландшафт включва всички земеделски
територии в т.ч. обработваеми земи - ниви и трайни насаждения; необработваеми
земи и др. Община Вършец има естествени ресурси за развитие на селското
стопанство. Естествените ресурси са предпоставка за развитие на
зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, отглеждането на трайни
насаждения и други.
- Селищни и крайселищни ландшафти - регулации на населените места в
общината. Селищните ландшафти са специфична категория част околна среда, тъй
като се формират на основата на сливането на сферите за обитаване, за труд, за
отдих и на социалната и техническата инфраструктура върху определена
територия. Селищният ландшафт е най-богат на фрагменти, които са пряко
свързани с условията за живота на хората и развитието на човешкото творчество,
на производството на материалните блага. Пространствената структура на
населените места, организирани в селищната мрежа на общината са равномерно
разположени по цялата територия и са свързани с добре изградена система от
транспортно-комуникационни и инфраструктурни връзки.
- Паркови ландшафти - Количеството на озеленените площи за широко
обществено ползване е най-важният показател за интензивността на
паркоустрояване в дадена селищната територия. Зелената система е неразделна
част от плановото им решение и обемно-пространствено изграждане. Тя включва
обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично
озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, защитни
насаждения и разсадници.
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-

-

Комуникационни ландшафти – пътища, обекти на електропреносната и ВиК
мрежи и др. Тази разновидност на антропогенния ландшафт присъства почти на
цялата територия на общината и влияе върху съвременния облик на ландшафта,
като образува инфраструтурна мрежа. Експлоатацията и развитието на пътната
мрежа са свързани и със ситуацията на населените места, зоните за отдих и
туризъм. Транспортната подсистема е най-голям консуматор на земя. Пътищата
формират т.нар. „линеарни ландшафти” със собствено съдържание и специфика.
Промишлени ландшафти – включва всички търговски, складови и
производствени зони и предприятия на територията на общината.
Антропогенни ландшафти с културно-историческо значение – селищата
попадащи в териториалния обхват на общината са сравнително богати с обекти на
културно-историческото наследство.

1.6.2. Чувствителност на отделните видове ландшафти
Ландшафтът е териториална система, състояща се от взаимодействащи помежду си
природни или природни и антропогенни компоненти. Един от най-важните фактори за
измененията в ландшафта и за ландшафтообразуването е човешката дейност.
Способността на ландшафта е да трансформира, да разлага чуждите за него вещества от
различен произход, така че да не възникват нежелани последици за човека, определя
неговия потенциал да запазва или да възстановява генофонда, биологичното разнообразие
и устойчивостта на екосистемите. При отчитане на състоянието и чувствителността на
ландшафтите, трябва да се има предвид, че те са единство от взаимовръзки и
взаимозависимости между отделните природогеографски компоненти (релеф, геоложка
основа, климат, води, почвена покривка, растителност, животински свят) и дейността на
човека. Антропогенното въздействие се оценява в зависимост от степента на намеса и
типа дейности, свързани с функцията на територията.
От съществено значение при анализа на ландшафтите е тяхната чувствителност и
устойчивост на антропогенно натоварване. Устойчивостта е категория, която отразява
постоянството или не изменчивостта на ландшафта във времето. Касае се за устойчивост
спрямо степента на въздействието, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като
способността му към продължително еднопосочно развитие при спазване на естествените
му или придобити свойства за определен прогностичен период.
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
 потенциална, назовавана още естествена или генетична; тя е характерна за
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази
категория се отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини,
земеделските земи и горски територии.
 конкретна, назовавана още относителна, която е в пряка зависимост от
антропогенното въздействие, колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура,
толкова по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите. Към тази
категория се отнасят всички застроени територии, като в зависимост от характера
на застрояване при специализирано проучване за устойчивостта им могат да бъдат
изведени степени на устойчивост.
Чувствителността на ландшафта е свързана със способността на отделните му
компоненти, природни и антропогенни, да запазват своята структура, независимо от
въздействието на външни фактори. Особено важна е пластичността на биогенните му
компоненти за запазване способността на ландшафта да изпълнява социалноикономически функции при екстремни външни въздействия (засушаване, преовлажняване
и др.).
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Състоянието на ландшафта без прилагането на ОУП на Община Вършец, за разлика от
много други компоненти няма, да остане непроменено, а ще се влоши. Това може да се
предположи че ще се случи по следните причини:
 Ще се запази и продължи да се усвояват несъобразно свободни територии за ново
жилищно, вилно строителство и обособяване на територии за производствени
дейности, с което ще се влошат екологичните условия, мобилността и цялостната
пространствена структура на населените места.
 От неизграждането на някои важни комуникационно-транспортни връзки ще се
влоши достъпността до обекти, които трябва да бъдат поддържани, ще намалее
мобилността на хората и те ще изоставят определени зони. В селищната система
наличието на зони в упадък са неприятен елемент в ландшафта, който продължава
да отблъсква хората в бъдеще. Недоизграждането на съоръжения на транспортната
инфраструктура може да влоши състоянието на съществуващите пътища, поради
по-голямата им натовареност, от което да се загрозят характерни пейзажи в
ландшафта.
 Подценяването на значимостта и стойността на културното наследство и
постепенното му унищожаване всъщност унищожава идентичността на
територията и уникалния характер на ландшафта.
 Недоразвиването на елементите на зелената система, ще запази сегашния характер
на ландшафта, но ще се пропусне възможността за цялостно доразвиване на
системата от озеленени площи, които да обогатят средата за отдих и характера на
ландшафта от естетическа гледна точка.
1.7. Природни обекти
1.7.1. Защитени природни територии
Съгласно писмо на РИОСВ-Монтана с Изх. №2143/20.07.2018г. в териториалния обхват на
Община Вършец попадат изцяло, или частично следните защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, земилище гр.Вършец, с площ 0.88 хектара,
обявена със Заповед №РД-834/14.11.2011г., ДВ бр.101/2011г.
Цели на обявяване: Запазване на растителен вид наплъстена трихоколеа (Trichocolea
tomentella) и нейното местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се извеждане на голи сечи в отдели 217/б и 218/а;
6. Забранява се намаляване на склопеността на насажденията под 0.6;
7. Забранява се промяна в хидрологичния режим на десния приток на река Стара река в
границите на защитената територия.
Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица”, земилище гр.Вършец, с площ 0.8
хектара, обявена със Заповед №РД-643/14.08.2012г., ДВ бр.75/2012г.
Цели на обявяване: Опазване на растителен вид глухарчевидна жълтица (Leontodon
saxatilis Lam.) и неговото местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
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4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове.
Природен парк (ПП) „Врачански балкан”, разположен в землищата на:
- Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Бели извор, с.
Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек;
- Област: Враца, Община: Криводол, Населено място: гр. Криводол, с. Главаци, с.
Краводер
- Област: Враца, Община: Мездра, Населено място: с. Елисейна, с. Зверино, с.
Лютиброд, с. Очиндол
- Област: Монтана, Община: Вършец, Населено място: с. Горна Бела речка, с.
Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново
- Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Дружево, с. Миланово, с.
Оплетня
Площ: 30129.9 хектара
Обявен със Заповед №РД-1449/21.12.1989г., ДВ бр.3/1990г., прекатегоризация със
Заповед №РД-934/22.07.2003 г., ДВ бр. 73/2003г., приемане на План за управление с
Решение №750/14.10.2011 г., ДВ бр. 82/2011г.
Режим на дейности:
1. В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни
средства;
2. Забранява се късането на цветя;
3. Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони.
Територията на общината е с добра екологична характеристика. Няма значими източници
на замърсяване. Екологичното състояние на въздуха, водите и почвите е добро. Налице са
значителни екологично чисти територии. Усилията на обществото следва да се насочат
към запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда.
С прилагането на плана се цели да се осигури в максимална степен опазването на всички
ценни природозащитни обекти, както и преустановяване на нежелателни негативни
процеси в растителните съобщества и местообитанията на видовете.
1.8. Биологично разнообразие
1.8.1. Флора
Съгласно геоботаническото райониране на България територията на Община Вършец се
отнася към Западнобалканския окръг от Илирийска (Балканска) провинция на
Европейската широколистна горска област, (Бондев, 1997). От този окръг, територията на
общината обхваща части от два геоботанически района - Врачански район и КозницкоКомски район. Това обуславя наличието на определени растителни формации, характерни
за съответните райони.
Западнобалканският окръг обхваща територията от горното течение на р. Малки Искър
до Белоградчишкия проход на западната ни граница. В този окръг е налице и алпийска
растителност, изградена от формации на качулата гъжва (Sesleria comosa), бролова
власатка (Festuceta airoides), скална полевица (Agrostis rupestris), както и субалпийска
растителност от клек (Pinus mugo), зелена елша (Alnus viridis), силезийска върба (Salix
silesiaca), вторични формации от сибирска хвойна, боровинки, връшняк и др. Тревните
формации са представени от мощна власатка (Festuca validа), картьл (Nardus stricta),
обикновена полевица (Agrostis tenius). Сравнително добре е представена и иглолистната
горска растителност от формацията на смърча (Picea abies) и буковия пояс от формацията
на обикновения (Fagus sylvatica) и мизийския (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) бук. С
намаляване на надморската височина формацията на мизийския бук се сменя от
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формацията на горуна (Quercus petraea). На места са разпространени и обикновеният
габър (Carpinus betulus) и планинският явор (Acer heldreichii). В Искърския пролом и
Врачанската планина се срещат и ксеротермни фитоценози, най-вече от келяв габър
(Carpinus orientalis) и мьждрян (Fraxinus ornus), на места и от маклен (Acer
monspessulanum). В изграждането на растителната покривка в този окръг участват и
редица балкански (около 35 вида) и български ендемити като червеният дебелец
(Sempervivum erythraeum), ковачевият зановец (Chamaecytisus kovacevii), балканската
теменуга (Viola balcanica), балканската камбанка (Campanula moesiaca), кентрантусът
(Centranthus kellereri), българската къпина (Rubus oblongoobovatus).
Врачански район. Заема Врачанска планина (1482 m). Характеризира се с разнообразна
растителност с преобладаване на букови гори - обикновен и мизийски бук, а по южните
склонове и ксеротермни гори с доминиране на келяв габър. В този район се среща и
българският ендемит келереров центрантус (Centranthus kellereri), разпространен по
сипейни участъци, където формира свои фитоценози.
Козницко-Комски район. Обхваща Козница, Понор и Берковска планина с най-висока
точка вр. Ком (2016m), В този район е разпространена фрагментарно алпийска
растителност от качулатата гъжва, броловата власатка, скалната полевица и др., както и
субалпийска растителност от клек, зелена елша, сипезийска върба и вторични храсталаци
от сибирска хвойна, боровинки (черна, червена и синя), мечо грозде (Arctostaphylos uvaursi) и тревни формации от мощна власатка, картьл, а по-рядко и кафява власатка (Festuca
paniculata). Срещат се и торфища със съответна торфищна растителност от острици острата (Carex acute), черната (C. nigra), звездовидната (C. echinata), пушици, сфагнови
мъхове и др., включително насекомоядните - балканската петлуга (Pinguicula balcanica),
много рядко и кръглолистната росянка (Drosera rotundifolia) в местността „Боище" под
връх Ком. Тук са налице и иглолистни гори от смърч и ела и най-вече гори от обикновен
бук, а по-ниско и мизийски бук, габърови и горунови гори. Над Берковица има реликтни
(някои изследователи считат, че те са адвентивни) гори от кестен (Castanea sativa). В този
район се срещат и ендемичните видове - българска къпина и вилмотиево сграбиче.
На територията на Община Вършец са разпространени следните картируеми растителни
единици (по Бондев, 1991):
Растителност в планините
Ксеромезофитна, мезофитна и хигрофитна растителност в Субалпийски пояс
В субалпиския пояс (Тодорини кукли, 1785 m), растителността е вторично възникнала
(производна) и е представена от храстовидни и тревни формации:
(6.) Формация на сибирска хвойна (Junipereta sibiricae), предимно в съчетание с
балкански зановец (Chamaecytiseta absintioides), ерикоидни формации (Vaccineta
myrtilli,Vaccineta vitis ideae и др.) и тревни формации (Nardeta strictae, Festuceta
validae и др.)
(8.) Ацидофилни психрофитни тревни формации от картъл (Nardus stricta), мощна
власатка (Festuceta validae), пъстра белардиохлоа (Bellardiochloeta violaceae),
полевица (Agrostideta capillaris) и др.
Мезофитна микротермна неморална растителност в буковия горски пояс
(32.) Гори от обикновен бук (Fageta sylvaticae), в Стара планина на места с лавровишня
(Laurocerasus officinalis M. Roem).
(44.) Тревни формации (Agrostideta capillaries, Nardeta strictae, Belladiochloeta violaceae)
на мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и ела (Abies alba Mill.).
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Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-горуновия
горски пояс
(48.) Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae)
(56.) Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli)
(58.) Гори от горун (Querceta dalechampii)
(62.) Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis) на
места възникнали вторично.
(73.) Мезофитни тревни формации (Agrostideta capillaris, Festuceta rubrae, Cynosureta
cristati и др.) на мястото на гори предимно от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp.
moesiaca) и обикновен габър (Carpinus betulus);
(75.) Селскостопански площи на мястото на гори от мизийски бук и обикновен габър;
(76.) Селскостопански площи на мястото на гори от горун (Quercus dalechampii Ten.);
Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в
ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини
(91.) Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. Frainetto Ten.).
(93.) Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. Frainetto Ten.) и келяв габър
(Carpinus orientalis Mill.) на места възникнали вторично.
(118.) Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis).
Растителност в низините
Мезофитна и хигрофитна растителност в низините, в котловинните полета и край
реките
(148.) Мезофитни тревни формации (ливади) на Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae,
Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) на мястото на
гори от бряст, полски ясен, летен и дръжкожветен дъб и др.
(149.) Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor Mill.),
полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C.
Koch.) и др.
Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече от 50% от
територията ѝ е заета от гори – широколистни и иглолистни, както и от включения в
границите и част от Природен парк „Врачански Балкан“. На територията на общината е
разположен лесопарк с площ 800 декара, включващ естествена гора от черен бор.
Горският фонд се стопанисва от ДГС „Берковица”. Стопанството е разположено на
територията на две общини - Берковица и Вършец.
Във вертикално отношение Община Вършец попада в равнинно-хълмистия и хълмистопредпланинския пояс с надморска височина на горския фонд 198 - 1 785 m. (връх
Тодорини кукли).
Съгласно Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република
България (2011), територията на Община Вършец попада в Мизийска горскорастителна
област (М), подобласт Северна България. В съответствие с диапазона, в който варират
надморските височини във вертикално отношение територията на общината обхваща два
растителни пояса и пет подпояса:
Мизийска област, подобласт Северна България
 М-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на буковите
гори (0-600 m н.в.)
М-I-1. Подпояс на заливните и крайречни гори (0-600 m н.в.)
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Обхваща заливните тераси на реките. По състав насажденията са смесени върбовотополови, или чисти върбови или тополови гори (предимно Salix alba и Salix fragilis).
Заедно с тях често се срещат Populus alba и P. nigra, понасящи по-продължително
заливане, непосредствено край водните течения на реките и потоците.
М-I-2. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори oт 0-400 m н.в.
Растителните формации са главно от благун (Quercus frainetto Ten), цер (Quercus cerris L.),
зимен дъб (Quercus petraea L.), келяв габър (Carpinus orientalis), клен (Acer campestre),
мъждрян (Fraxinus ornus) и съпътстващите ги храстови видове. Обикновено благуновите и
церовите (издънкови) формации са с примеси 1-4 десети от зимен дъб, габър и други
единично срещащи се дървесни видове. Смесени благуново-церови гори, също са често
срещани.
М-I-3.Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (400-600m н.в.)
Тук са разположени главно гори от зимен дъб (Quercus petraea L.). Поради ценната си
дървесина обаче, горунът е бил подлаган на интензивна сеч, паради което днес са
останали само единични насаждения от смесен произход, които поради многократното
клоносечене са в лошо състояние. Вторичните (издънкови) гори от зимен дъб сега заемат
предимно склоновете със сенчести изложения и най-често са примесени с цер, благун,
бук, габър, липа и др. В този район се срещат макар и ограничено вторичните габърови
насаждения, разположени по долните части на склоновете върху сравнително богати
месторастения, примесени до 5 десети от горун, благун, бук, кестен и цер.
 М-II Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600 - 1800m н.в.)
M-II-1. Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600 - 1000 m н.в.)
M-II-2. Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1000-1500 m н.в.)
M-II-3. Подпояс на горнопланинските смърчови гори от 1500 до 1800 м н.в.
В района на Община Вършец най-голямо богатство представляват буковите гори, които
дават облика на Вършечкия балкан (в т.ч. високите части на западния Предбалкан с н.в.
600-850 m). Оптимално разпространение те имат над 600 m н.в., но макар и по-ограничено
се срещат и в по-ниските части с надморска височина около 400-500 m н.в. На
територията на Община Вършец, единично (до 2-3 десети от състава) са запазени
естествен смърч (Picea excelsa Bink) и ела (Abies alba Mill.) се срещат в горната граница на
гората в местността „Зелени дол“ източно от вр. „Тодорини кукли“. Чистите и смесените
иглолистни култури са представени предимно от бял бор (Pinus silvestis L.) и черен бор
(Pinus nigra, L) и по-малко зелена дуглазка (Pseudotsuga douglasii), смърч (Picea excelsa
Bink) и лиственица (Larix europaea). От широколистните видове при залесяванията са
застъпени с по-голямо участие бук (Fagus silvatica L.), кестен (Castanea sativa Mill), бреза
(Betula alba L.), явор (Acer pseudoplatanus L.) и червен дъб (Quercus rubra L.).
Растителността в обработваемите земеделски земи и в изоставени обработваеми площи в
зависимост от фазите на протичащите сукцесии се отнася към някои от следните класове:
 Клас Stellarietea mediae Tx. et all. ex von Rochow 1951 – съобщества от
едногодишни плевели в окопни и сляти култури и на деградирани местообитания;
 Клас Artemisietea vulgaris Lahmeyer er all. ex von Rochow 1951 – ксерофилни
рудерални съобщества от многогодишни плевели и бодливи треви;
 Клас Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 – утъпквана
растителност доминирана от терофити.
В необработваемите земеделски земи, естествени ливади, мери и пасища преобладават
следните класове:
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Клас Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 - умерено влажни ливади и пасища на
плодородни почви;
Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 – съобщества в степи и планински
суходолинни ливади;
Клас Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novak 1941 – съобщества на бедни
каменисти почви и скален рохляк в райони с умерен климат.

1.8.2 Фауна
Според биогеографско райониране на България (Груев, 1988), територията в обхвата на
ОУП на Община Вършец, попада в Старопланинския район. Фауната в Старопланинският
район включва територията на Стара планина, Предбалкана и Средна гора. Фауната е с
преобладаващо евросибирско и европейско разпространение. Средиземноморските видове
са значително по-малко. Съотношението между тези две групи при насекомоядните
бозайници е приблизително 80:10 %, при гнездещите птици 60:19 %. В Старопланинския
район се срещат значителен брой ендемити, главно безгръбначни: охлюви, скакалци,
твърдокрили, многоножки.

1 – граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1.
Дунавски район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. Странджански
район; 6. Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район.

Фиг. II-05: Зоогеографско райониране на България по Груев и Кузманов 1994
В зоогеографски аспект фауната е представена от палеарктичен тип и по-конкретно от
видове предимно на умерените географски ширини като в района се срещат и известен
брой видове с южно разпространение за Европа, т.е. с ареали в Средиземноморската
подобласт на Палеарктика, което в климатично отношение е следствие от
непосредствената близост на морето, която близост обуславя и по-мекия климат на тези
територии. Съгласно наличните данни за видовото богатство и консервационна значимост
на биоразнообразието в Старопланинския район по отношение на фауната, се констатира
следното:
Безгръбначни – най-голяма е групата на членестоногите (Arthropoda), като почвения слой
е обитание на многоножките (Myriapoda), а тревостоя се населява от паякообразните
(Arachnida) и насекомите (Insecta). Най-често срещаните представители от тази група са
от твърдокрилите (Coleoptera), които заемат около 40% от инсектофауната. От тях найчесто срещани са телените червеи (Elateridae), чиито ларви са широко разпространени в
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почвите, хоботниците (Curculionidae), листорогите бръмбари (Scarabeidae), представени
от майския бръмбар (Melolontha melolontha), юнския бръмбар (Rhisotrogus aequinoctalis) и
зеления бръмбар (Anomalasolida), калинките (Coccinellidae) и златките (Buprestidae), които
най-често се срещат сред псамофилната растителност на пясъчните дюни. В
широколистните гори сред опадалите дървета могат да се видят обикновения сечко
(Cerambyx cerdo) и бръмбарът рогач (Lucanus cervus).
От пеперудите Lepidoptera най-често срещани са вредителите в широколистните гори:
гъботворката (Lymantria dispar), Lycaena dispar, Lycaena ottomanus и Melitaea trivia, които
се срещат предимно в тази част на страната.
Херпетофауната - Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia), включва видове с
широко разпространение в умерената зона на Палеарктика. Най-често това са видове,
чиито ареали са свързани с биома на широколистните гори. Западна Стара планина като
цяло не се отличава със специфична херпетофауна. Най-често се срещат широко
разпространените в цялата страна видове – Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) и
Зелен гущер (Lacerta viridis). Срещат се и видовете земноводни и влечуги, характерни за
ниско и среднопланинския пояс в цялата страна, като Южен гребенест тритон (Triturus
karelinii), Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), жаба дървестница (Hyla arborea), бумки
(Bombina bombina, B. vareigata). Широко разпространени имат и някои влечуги свързани с
ксерофитни местообитания: зеленият (Lacerta viridis) и сивия гущер (Podarcis muralis),
слепок (Anguis fragilis), стенен гущер (Podarcis muralis), смок мишкар (Zamenis
longissimus). В по-ниските части се срещат и някои по-топлолюбиви видове, като
сухоземните костенурки (Testudo graeca и T. hermanni), кримския гущер (Podarcis
tauricus), големия стрелец (Dolichophis caspius), пъстрия смок (Elaphe sauromates) и др.
Ихтиофауната - През територията на Община Вършец преминава река Ботуня и
притоците ѝ, както и реките Раковица, р. Шугавица, р. Бяла речка и р. Черна. Всички реки
са част от Дунавския водосборен басейн. Съставът на ихтиофауната по течението на
р. Ботуня като цяло е риофилен и типичен за средните течения на средно големите и помалки български реки. Доминира черната мряна (Barbus meridionalis), срещат се и скобар
(Chondrostoma nasus), речният кефал (Leuciscus cephalus) и обикновенна кротушка (Gobio
gobio). Балканска пъстърва (Salmo trutta Linnaeus, 1758) се среща предимно в началото на
реката – в района на квартал „Заножене“, гр. Вършец и нагоре по течението1.
Орнитофауната е характерна за пояса на дъба, включваща голям брой видове: синигери
(р. Parus), коприварчета (р. Sylvia), дроздове (р. Turdus), бъбрици (р. Anthus), чучулиги,
сврачки (р. Lanius), ливадарчета (р. Saxicola), овесарки (р. Emberizа) и др. Най-чести
представители са червеношийка (Erithacus rubecula), кос (Turdus merula), поен дрозд
(Turdus philomelos), имелов дрозд (Turdus viscivorus), голямо черноглаво коприварче
(Sylvia atricapilla), елов певец (Phylloscopus collybita), обикновена чинка (Fringilla coelebs),
зеленика (Carduelis chloris), щиглец (Carduelis carduelis), сойка (Garulus glandarius),
горската зидарка (Sita europaea), горската дърволазка (Certhia familiaris) и въртошийката
(Jynx torquilla) и др. Видове размножаващи се в горски местообитания са обикновен
мишелов (Buteo buteo), горска улулица (Strix aluco), гривяк (Columba palumbus),
обикновена кукувица (Cuculus canorus) и др.
На територията на Природен парк „Варачански Балкан“ са установени общо 181 вида
птици. От тях защитени от Закона за биологично разнообразие са 157 вида. От разредите,
които имат най-много видове с висока консервационна значимост, най-представителен е
1

Енциклопедия България, т.1 А-В, Издателство на БАН, София 1978, стр. 362
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разред Соколоподобни (Falconiformes). Районът на Врачански балкан е една от найважните и представителните територии за България по отношение на гнездящите скални
(петрофилни) видове птици. Типични скалолюбиви видове за района са гарвана (Corvus
corax), белогръдия бързолет (Apus melba), скалната люстовица (Ptyonoprogne rupestris),
червенокръстата лястовица (Hirundo daurica), планинския кеклик (Alectoris graeca),
бухала (Bubo bubo), скалния орел (Aqila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus),
белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), хайдушката гарга (Pyrrhocorax graculus)
скалолазката (Tichodroma muraria), черния щъркел (Ciconia nigra) и водния кос (Cinclus
cinclus).
Птици на откритите тревни пространства са полската чучулига (Alauda arvensis),
ръждивогушото ливадарче (Saxicola rubetra), пъдпъдък (Coturnix coturnix), ливаден
дърдавец (Crex crex). Значително по-редки видове от тази екологична група са ушатата
(балканска) чучулига (Eremphila alpestris balcanica) и планинската бъбрица (Anthus
spinoletta), черногушото ливадарче (Saxicola torquata), яребицата (Perdix perdix) и др.
В близост до по-големи и постоянно течащи реки (Черна, Ботуня) са установени да
гнездят видове като черен щъркел (Ciconia nigra), воден кос (Cinclus cinclus), планинска
стърчиопашка (Motacilla cinerea), бяла стърчиопашки (Motacilla alba) и земеродно
рибарче (Alcedo atthis). Големият брой от установените водолюбиви и водоплаващи
птици са само преминаващи (прелитащи) над проучвания район, по време на сезонни
миграции и зимуване, рядко при скитания. Прелетният „поток” е част от миграцинното
трасе Via Aristotelis, което преминава през северозападните територии в района на
Дружевската седловина и долината на р. Черна река, както и по течението на река Искър.
В тези райони се наблюдава добре изразена пролетна и есенна миграционна активност при
видове от разред Врабчоподобни (Passeriformes) и в по-слаба степен при някои видове от
разредите
Щъркелоподобни
(Ciconiformes),
Гъскоподобни
(Anseriformes),
Дъждосвирцоподобни (Charadriformes) и Соколоподобни (Falconiformes).
В населените места, се срещат синантропни видове, включително и гнездящи птици, като
сврака (Pica pica (L.); сива врана (Corvus corone cornix L.); черноглаво коприварче (Sylvia
atricapilla (L.), малко белогушо коприварче (Silvia communis Latham); кадънка (Carduelis
carduelis (L.), зеленика (Carduelis chloris (L.), южен славей (Luscinia megarhynchos C. L.
Brehм); кос (Turdus merula L.), качулата чучулига (Galerida cristata (L.); черношипа
ветрушка (Falco tinnunculus L.); градска лястовица (Delichon urbica (L.), селска лястовица
(Hirundo rustica L.), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), домашни гълъби
(Columba livia f. domestica) и др. Многобройни са също домашното (Passer domesticus (L.)
и полското врабче (Passer montanus (L.), чавката (Corvus мonedula L.).
Бозайната фауна е характерна за неморалния фаунистичен комплекс на широколистните
гори. Представена е от видове с широко разпространение, дължащо се на екологични
адаптации към интразонални местообитания. Типични обитатели на средноевропейските
широколистни гори са: благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Cervus elaphus), дива
свиня (Sus scrofa), заек (Lepus capensis), катерица (Sciurus vulgaris), вълк (Canis lupus),
чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), бялка (Мartes foina), златка (Martes martes),
черен пор (Мustela putorius), язовец (Meles meles) и др.
На територията на общината са налични местообитания с висока степен на пригодност за
прилепната фауна. Известни са размножителни колонии в Каца пещера до с. Долно
Озирово. Мястото е важно за опазване на видовете голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale) и подковонос на Мехели
(Rhinolophus mehelyi). Старите широколистни гори са най-важното местообитание на
ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

89

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii) и Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus).
Непещерните видове прилепи могат да бъдат наблюдавани в постройки, скални
струпвания и др.
1.8.3. Защитени зони
Съгласно писмо на РИОСВ-Монтана с Изх. №2143/20.07.2018г. в териториалния обхват на
Община Вършец попадат изцяло, или частично следните защитени зони по смисъла на
чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
- Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
1. BG0000166 „Врачански балкан“;
2. BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“;
3. BG0000593 „Билерниците“;
4.
5.
6.

Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
BG0002053 „Врачански балкан“;
BG0002002 „Западен балкан“;
BG0002090 „Берковица“.

1.8.3.1. Характеристика на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
Защитената зона „Врачански Балкан“ с код BG0000166 е определена по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2
от ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е
със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ
бр. 19/2021г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на зоната,
актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 360 255.676 декара (36 025.57 ha)
Местоположение: Разположена е в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с.
Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, област Враца, с. Главаци, с. Краводер,
Община Криводол, Област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол,
Община Мездра, Област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово,
с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, Община Вършец, Област Монтана,
с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня, Община Своге, Област София.
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Фиг. II-06. Местоположение на ЗЗ “Врачански Балкан“ с код BG0002053 за
опазване на дивите птици и ЗЗ “Врачански Балкан“ с код BG0000166 за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, спрямо територията на
Община Вършец.
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-1031 от 17.12.2020 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като
предмет на опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на
опазване видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в
съответните биогеографски региони;
2. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно
местообитание с код 6210 (*важни местообитания на орхидеи) в Алпийския и
Континенталния биогеографски региони;
3. Подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 3150 в
частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски регион;
4. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове
3260, 7220 *, 9170, 9180 *, 91G0 *, 91H0 *, 91M0 и 91Z0 в двата биогеографски
региона;
5. Подобряване на местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis) в двата биогеографски региона;
6. Подобряване на местообитанията на видовете Гребенест тритон (Triturus cristatus),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) и Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii) в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския
биогеографски регион;
7. Подобряване на местообитанията на видовете Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в частта от защитената зона,
попадаща в Континенталния биогеографски регион;
8. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени
като предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и
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местообитания на видовете и техни популации.
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“, като предмет
на опазване са включени 22 типа природни местообитания от Приложение І на Директива
92/43 ЕЕС. От които, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000, проведени в
периода 2011-2012г. в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.), в защитена зона
BG0000166 не е потвърдено наличието на природно местообитание с код 91Е0.
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на
ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ са отразени в следващата таблица II-12:
Таблица II-12. Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ
BG0000166
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛОЩ
(ha)

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion
0.69
или Hydrocharition
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
172.67
fluitantis и Callitricho-Batrachion
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от
6110*
32.82
Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
6210
2280.55
(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
18.24
6510 Низинни сенокосни ливади
19.32
6520 Планински сенокосни ливади
1090.29
7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
8.11
Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите
8120
38.77
планини
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
1606.2
8310 Неблагоустроени пещери
719.62
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
109.01
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
519.14
9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion)
1519.71
9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
493.36
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
9180*
622.93
склонове
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno91E0*
неустановено
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
1094.31
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens
104.15
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
678.19
91W0 Мизийски букови гори
490.28
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
18.59
Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни
местообитания от Натура 2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза
I".(http://natura2000.moew.government.bg)
3150
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Обект на опазване са също 1 вид растение и 35 вида животни:
Б. Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
В. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (15 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1352 Европейски вълк (Canis lupus)
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
1355 Видра (Lutra lutra)
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
Земноводни и влечуги (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
1166 Гребенест (северен) тритон (Triturus cristatus)
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Риби (3 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Безгръбначни животни (11 вида), включени в Приложение II на Директива
92/43/EEC
1093 *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
1088 Обикновен (голям) сечко (Cerambyx cerdo)
1089 Буков сечко (Morimus funereus)
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
1084 *Осмодерма (Osmoderma eremita)
4026 Рисодес (Rhysodes sulcatus)
1087 * Алпийска розалиа (Rosalia alpina)
1060 Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
1078 Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria)
4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
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Режим на дейностите в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
5. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните
местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната
процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за
предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона
за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
7. Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
8. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
9. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71 от 2008 г.);
10. Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
11. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
12. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
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13.
14.

15.
16.

17.

преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – 1 март до 30 юни;
Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства дървета или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти;
Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост;
Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в
хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения,
коригиране, преграждане с диги на реки с изключение на такива: в урбанизирани
територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и
аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР;
Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15метровата зона около постоянни водни течения с изключение за нуждите на
съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на
опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или
за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на
видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР.

1.8.3.2. Характеристика на ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“
Защитената зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040 е определена по
чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна. Обявена е със Заповед № РД-268/31.03.202 г. на Министъра на околната среда и
водите (ДВ бр.44/2021г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на
зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 2 197 567.816 декара (219 756.78 ha)
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Фиг. II-07. Местоположение на ЗЗ „Западна стара планина и Предбалкан“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване
Съгласно Заповед № РД-268 от 31.03.2021 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като
предмет на опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на
опазване видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в
съответните биогеографски региони;
2. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни
местообитания с код 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6230*, 6240*,
62D0, 6430 и 6520 в Алпийския и Континенталния биогеографски региони;
3. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно
местообитание с код 4070* в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския
биогеографски регион и на природно местообитание с код 6110* в частта от
защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
4. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове
3260, 6230*, 6240*, 6430, 8230, 9180*, 91E0*, 91G0*, 91M0, 91Z0 и 9530* в двата
биогеографски региона;
5. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове
4070* и 9410 в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски
регион и на природни местообитания с кодове 40A0 * и 91H0 * в частта от
защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
6. Подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Рис (Lynx lynx) в двата биогеографски региона и на
местообитанията на видовете Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Hamatocaulis vernicosus в частта от
защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
7. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени
като предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и
местообитания на видовете и техни популации;
8. Поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване
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видове *Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк (Canis lupus), както и на
вида Рис (Lynx lynx).
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0001040 като предмет на опазване в зоната
са включени 40 типа природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС.
От които, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000, проведени в периода
2011-2012г. в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.), в защитена зона
BG0001040 не е потвърдено наличието на природни местообитания с код 91BA, 91CA,
9260.
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на
ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ са отразени в следващата таблица
II-13:
Таблица II-13: Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ
BG0001040
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

3140

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

3150
3260
4060
4070*
40A0*
5130
6110*
6210
6230*
6240*
62A0
62D0
6410
6430
6510
6520
7140
7220*
8110
8210
8220
8230
8310
9110
9130

Планински сенокосни ливади
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii
Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
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ПЛОЩ
(ha)
0.02
2.49
10.58
5521.55
4.97
0.10
49.85
146.02
11579.14
2553.74
2458.13
475.87
804.2
47.63
807.63
32.01
196.7
31.39
1.33
190.35
903.87
460.24
145.4
77 бр.
857.39
20294.01
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КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

9150
9170
9180*
91BA
91CA

Термофилни букови гори (CephalantheroFagion)
Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Мизийски гори от обикновена ела
Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Панонски гори с Quercus pubescens
Балкано-панонски церово-горунови гори
Мизийски букови гори
Мизийски гори от сребролистна липа
Гори от Castanea sativa
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

91E0*
91G0*
91H0*
91M0
91W0
91Z0
9260
9410
9530*

ПЛОЩ
(ha)
3086.14
9720.55
2068.78
неустановено
неустановено

26.82
12989.99
428.33
5314.47
12547.1
127.09
неустановено

247.73
46.40

Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания от
Натура 2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I".(http://natura2000.moew.government.bg)

Обект на опазване са също 6 видa растения и 47 вида животни:
Б. Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
4067 Червено усойниче (Echium russicum J.F. Gmel.)
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)

4116 Карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. carpathica (Wol.) Dostál)

1386 Buxbaumia viridis

1381 Dicranum viride

1393 Hamatocaulis vernicosus
Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (18 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1354 Кафява Мечка (Ursus arctos)
1352 Европейски вълк (Canis lupus)
1361 Евроазиатски рис (Lynx lynx)
1355 Видра (Lutra lutra)
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
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Земноводни и влечуги (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
1166 Гребенест (северен) тритон (Triturus cristatus)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Риби (7 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
6145 Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus)
2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri)
1134 Горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
1163 Главоч (Cottus gobio)
Безгръбначни животни (16 вида), включени в Приложение II на Директива
92/43/EEC
1093 *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
1037 Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia)
4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
4046 Кордулегастер (Cordulegaster heros)
4014 Карабус (Carabus variolosus)
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)
1089 Буков сечко (Morimus funereus)
1087 * Алпийска розалиа (Rosalia alpina)
1084 *Осмодерма (Osmoderma eremita)
1078 Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria)
1060 Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
4042 Полиоматус (Polyommatus eroides)
4039 Бяло -v (Nymphalis vaualbum)
1074 Торбогнездница (Eriogaster catax)
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Режим на дейностите в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии. Забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските
земи като такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1, освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
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5. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при
ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
7. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия; Забраната не се прилага в границите на
горски разсадници;
8. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71/2008 г.);
9. Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
10. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
11. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
12. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – 1 март до 30 юни;
13. Издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство в находищата на вида
Dicranum viride и на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни
регистри съгласно приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед,
както и иницииране, провеждане или продължаване на процедури по реда на
Закона за опазване на околната среда, ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни
актове, които са предпоставка за реализация на строителство; Забраната не се
прилага за ремонт и реконструкция на съществуващи обекти и за изграждане,
ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на техническата
инфраструктура;
14. Търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в находищата на вида Dicranum
viride и на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни регистри
съгласно приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед;
15. Отводняване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на
находищата на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатен регистър
съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящата заповед;
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16. Извеждане на сечи и изнасяне на мъртва дървесина в находищата на вида Dicranum
viride, определени с координатен регистър съгласно приложение № 2, неразделна
част от настоящата заповед, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи
живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за
поддържане/подобряване на местообитанията на вида;
17. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети. В горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
18. Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост.
1.8.3.3. Характеристика на ЗЗ BG0000593 „Билерниците“
Защитената зона „Билерниците“ с код BG0000593 е определена по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от
ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е със
Заповед № РД-374/15.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ
бр.50/2020г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на зоната,
актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 649.065 декара (64.91 ha)

Фиг. II-08. Местоположение на ЗЗ „Билерниците“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, спрямо територията на Община Вършец
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване
Съгласно Заповед № РД-374 от 15.05.2020 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като предмет
на опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на опазване
видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и
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поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните
биогеографски региони;
2. Подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 91М0;
3. Подобряване на местообитанията на видовете Голям нощник (Myotis myotis), Остроух
нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
4. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени като
предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и местообитания на
видовете и техни популации.
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0000593 са включени 6 типа природни
местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС. От тях, 4 типа природни
местообитания (3260, 6240, 6430 и 8210) са новоустановени за зоната, в резултат от
картирането на терен в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.).
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на
ЗЗ BG0000593 „Билерниците“ са отразени в следващата таблица II-14:
Таблица II-14. Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ
BG0000593
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
6430
алпийския пояс
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8310 Неблагоустроени пещери
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
3260

ПЛОЩ
(ha)

1.47
0.12
1.25
2.46
9 бр.
0.52

Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания от
Натура 2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I".(http://natura2000.moew.government.bg)

Обект на опазване са също 16 вида животни:
Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (9 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
1310 Дългокрил прилеп (Пещерен дългокрил) (Miniopterus schreibersii)
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
1355 Видра (Lutra lutra)
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Земноводни и влечуги (4 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Риби (2 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Безгръбначни животни (1 вид), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Режим на дейностите в ЗЗ BG0000593 „Билерниците“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
2. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – от 1 март до 31 юли;
3. Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скално облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите,
в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има
започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е
подадено заявление за регистриране на търговско откритие;
4. Изграждане на нови ВЕЦ и промени в хидроморфологичния режим чрез
отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на
водните тела в зоната, като изключения се допускат при бедствия и аварии или за
дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията на
видовете по т. 2.2.3 и 2.2.4 от заповедта;
5. Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;
6. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища;
7. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива;
9. Въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове в
ливади, пасища, мери, водните тела и горските територии;
10. Употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
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регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и
Министерството на околната среда и водите;
11. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;
12. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност, сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива;
13. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71 от 2008 г.);
14. Използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци
над допустимите норми;
15. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност.
1.8.3.4. Характеристика на ЗЗ BG 00002053 „Врачански Балкан“
Защитената зона BG 00002053 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване
на дивите птици. Обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. от Министъра на околната
среда и водите (ДВ бр. 105/2008г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на
опазване на зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 308 797.377 декара (30 879.74 ha)
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР :
Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел
(Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus
migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар
(Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos),
Малък орел (Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол скитник
(Falco peregrinus),
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Кoзодой
(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius),
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Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:
Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos)
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове,
предмет на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартния
формуляр. Същата е използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и
резултатите от проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и
зимуващи водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза
І.
Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002053 „Врачански Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
4. Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата
на вятъра.
1.8.3.5. Характеристика на ЗЗ BG 00002090 „Берковица“
Защитената зона BG 00002090 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване
на дивите птици. Обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. от Министъра на околната
среда и водите (ДВ бр. 1/2009г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на
опазване на зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 27 999.431 декара (2799.94 ha)
Местоположение: Разположена е в землищата на гр. Берковица, с. Бързия, с. Ягодово,
с. Слатина, с. Песочница, с. Мездрея, с. Бокиловци, Община Берковица, Област Монтана и
с. Драганица, Община Вършец, Област Монтана.
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Фиг. II-09. Местоположение на ЗЗ „Берковица“ за опазване на дивите птици по
Директива 2009/147/ЕО спрямо територията на Община Вършец
За територията на ЗЗ BG 00002090 „Берковица“ е утвърден План за управление, съгласно
Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на МОСВ (ДВ бр. 12/02.02.2016 г.).
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР : Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив кълвач (Picus
canus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002090 „Берковица“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
4. Косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра;
Общи режими за опазване на целевите видове за ЗЗ „Берковица”, произтичащи от
статута им на „защитени видове”, посочени в чл. 38 на ЗБР – Приложение № 3:
За всички жизнени стадии на развитие на целевите видове се забранява:
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всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване,
отглеждане на малките, презимуване и миграция;
притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на
препарирани екземпляри;
Освен тези забрани към чл. 38. (1) за животинските видове от Приложение № 3 се
забранява:
унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са
изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по
време на миграция;
вземане на намерени мъртви екземпляри.

Допълнителни режими, общовалидни за цялата територия на ЗЗ „Берковица”, въведени с
плана за управление – утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на МОСВ
Забранява се:
 Промяна предназначението на имоти с НТП „ливади”;
 Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 Унищожаването на естествената крайречна растителност;
 Замърсяване на територията на защитената зона с битови, промишлени и други
отпадъци;
Препоръчителни дейности:
 Възстановяване на традиционното екстензивно ползване на пасищата и ливадите
(районът на защитената зона е много подходящ за екстензивно пашуване и косене,
които от своя страна могат да получат финансова подкрепа чрез агро-екологичните
мерки);
 Промяна в начина на трайно ползване на изоставени и пустеещи (повече от 5 г.)
орни земи в ливади и пасища – смяната на НТП в комбинацията с екстензивното им
управление ще води до бързо възстановяване на популациите на птиците;
 Поддържане и опазване на елементите на ландшафта – синори, ивици с естествена
растителност, живи плетове и др., със свързващи функции и предоставящи укрития
на птиците;
 Паша на домашни животни в определените за това пасища с препоръчителна
гъстота до 1.0 животинска единица/ха;
 В границите на ЗЗ „Берковица” горскостопански мероприятия по действащия ЛУП
от 2009 г. на ДГС – Берковица да са съобразени с изискванията на „Режимите за
устойчиво управление на горите в Натура 2000”, утвърдени съгл. чл. 4, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите”.
Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани и ограничения със заповедта за обявяване и утвърдения план за
управление на територията на ЗЗ „Берковица“. Въздействията от реализирането на
проекта на ОУП са разгледани подробно в т. 5.
1.8.3.6. Характеристика на ЗЗ BG 00002002 „Западен Балкан“
Защитената зона BG 00002002 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване
на дивите птици. Обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. от Министъра на околната
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среда и водите (ДВ бр. 20/2012г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на
опазване на зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея. Промяна в
режима на дейностите е въведен със Заповед №РД-68 от 28.01.2013 г., (ДВ, бр. 10/2013).
Площ на защитената зона – 1 468 324.711 декара (146 832.47 ha)

Фиг. II-10. Местоположение на ЗЗ „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици
по Директива 2009/147/ЕО спрямо територията на Община Вършец.
Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване:
Съгласно Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia
ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд
(Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila
pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila
heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus),
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa
bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo),
Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой
(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus
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campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva),
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza
hortulana);
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа
ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка
(Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица
(Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Пчелояд (Merops apiaster).
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове,
предмет на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартен
формуляр. Същата е използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и
резултатите от проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и
зимуващи водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза
І“.
Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002002 „Западен Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
 Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към центъра;
 изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия в горната
граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са
съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни
генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия.
 Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското
стопанство.
1.9. Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда
1.9.1. Естествени вещества и процеси
Сеизмичност
Съгласно сеизмичното райониране на България, района на Община Вършец попада в VІІма
степен на сеизмична активност (по степените на интензивност по скалата на Медведев,
Шопенхойер и Карник - МШК), със сеизмичен коефициент Кс = 0.10 (ДВ, бр.68/2007 г.),
(Фиг. II-11 и Табл. ІІ-15).
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Фигура II-11. Сеизмично райониране на България (1987 г.)
- приблизително местоположение на Община Вършец
Таблица ІІ-15. Сеизмично райониране на България
Степен на въздействие по
МШК
До VI
До VII
До VIII
До IX

Коефициент на
сеизмичност Кс
0.05
0.10
0.15
0.27

Характер на
разрушенията
Леки
Тежки
Тежки
Тежки

Неблагоприятни геоложки процеси
Свлачища
На територията на Община Вършец е регистрирано активно свлачище в гр. Вършец с
идентификатор MON12.12961.011, регистрирано през 2003г. Същото е проявено по
неукрепен откос от северозападната страна ул. „Дико Илиев”, в долната част на левия
долинен склон на р. Ботуня. Обхваща източните части от кв. 84 /при кръстовището/ и
северните имоти на кв. 89 по плана на гр. Вършец. Свлачището е с размери: дължина по
посока на движение около 6 м и ширина – 70 м.
Според приетите класификации в Наредба № 12 от 03.07.2001 за проектиране на
геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, издадена от МРРБ,
свлачището се отнася към ІV, категория „В”. До момента няма предоставена актуална
информация за състоянието на свлачището от „Геозащита” ЕООД – клон Плевен.
1.9.2. Антропогенни вещества и процеси
Замърсени почви
Основни източници за замърсяване на почвите са промишлеността, автомобилният
транспорт, неправилната употреба на химични средства за растителна защита,
напояването със замърсени води, битовите отпадъци и др.
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Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС програма за почвен
мониторинг, I ниво- широкомащабен мониторинг е планирано през 2020 г. да се извърши
редуцирано обследване в 28 % от пунктовете от мрежата за широкомащабен мониторинг
на почви. Към утвърдената годишна програма за почвен мониторинг – I ниво, 2020 г. за
РИОСВ-Монтана са определени 7 бр. пунктове – с. Превала, с. Еловица, с. Винище, с.
Сливовик, с. Василовци, с. Замфирово и с. Долно Белотинци, като нито един от тях не
попада на територията на Община Вършец. Пробите са взети в периода 1 септември-15
октомври 2020г. преди извършване на есенното подхранване при стриктно спазване
местоположението за пробонабиране със съответната точност на GPS. Редуцираното
обследване е по пълен набор от показатели: pH (N2O), Общ въглерод (ТС), Органичен
въглерод (ТОС), Общ азот, Общ фосфор, Тежки метали: Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Co и Ni, As,
Hg, обемна плътност, PAH16, РСВ6 и органохлорни пестициди. Въз основа на резултати
от анализите не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК. Съдържанието на
тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации, определени с
Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за допустимото съдържание на вредни вещества в
почвата.
Съгласно данните от проведените наблюдения по пунктовете в рамките на Националната
система за мониторинг на околната среда (НСМОС), почвите на контролираната от
РИОСВ-Монтана територия са в сравнително добро екологично състояние по отношение
на замърсяванията с тежки метали.
Нарушени земи
На територията на Община Вършец няма разположени хвостохранилища и
шламохранилища и действащи кариери за добив на подземни богатства. Няма нарушени
земи от антропогенна дейност.
Отпадъчни води
Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката
дейност върху естествената водна среда. Значимо замърсяване на водите, оказващо
съществено влияние върху тяхното качество е заустването на градската канализация без
необходимо пречистване в повърхностните водни обекти.
Поради факта, че отпадъчните води от населението на Община Вършец, не са напълно
обхванати от канализационна мрежа и поради липса на ПСОВ за всички населени места от
територията на общината, непречистени отпадъчни води се заустват директно в
повърхностни водни тела.
Замърсител на подземните води в общината са всички населени места без изградена или
частично изградена канализационна мрежа, чиито битови и стопански води се събират в
септични или попивни изгребни ями. Тези ями често не са водоплътни и изолирани, и
отпадъчните води се просмукват и замърсяват водоизточниците, най-често със
замърсители от битов и селскостопански произход - органични и биогенни елементи
(неразтворени вещества; замърсители влияещи на кислородния режим; различни форми на
азот и фосфор).
Източник на дифузно замърсяване на подземните води е съхранението на торови маси на
площадки без изолация. Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните
води са увеличаване съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и манган.
При експлоатация на животновъдните ферми се генерират отпадъци с код 02 01 06 и
наименование животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама),
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отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им.
Всяко животновъдно стопанство трябва да разполага с торова площадка и със съоръжения
за съхранение на твърда и течена фракция (оборска тор), които да бъдат с непропускваеми
стени и изградени по начин, който да предпазва изтичането на торовата маса. След
изгниване (узряване) на оборския тор, същият може да бъде използван за наторяване на
земеделски площи и пасища, при спазване изискванията на Директива 91/676/ЕИО за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници.
Съдържанието на нитрати е водещ параметър за дифузните внасяния при подземните
води. Съгласно Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.), които са разположени в нитратно уязвими зони, следва
да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници и Програмата от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони
освен в случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно
извозване на торовите маси.
1.9.3. Отпадъци
Община Вършец участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион
Монтана, състоящо се от 12 общини, а именно: общините Монтана, Берковица, Брусарци,
Бойчиновци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Криводол, Чипровци
и Якимово. Целта на Регионалното сдружение е да обедини усилията на 12-те общини от
региона за управление на отпадъците в съответствие с екологичните принципи, стандарти
и изисквания и да осигури качествени услуги на населението.
Разширението на урбанизираните територии и предвиденото устройствено планиране,
неминуемо ще доведе до увеличаване на количествата на отпадъците, генерирани на
територията на Община Вършец, както и необходимостта от редуциране обема на
депонираните отпадъци, за сметка прилагане на практики за рециклиране и
оползотворяване. В тази връзка един от основните приоритети при прилагане на плана
трябва да бъде ефективното управление на отпадъците на територията на общината, при
минимален риск за здравето на хората и състоянието на околната среда.
Община Вършец има разработена Програма за управление на отпадъците с период на
действие 2021 – 2028 г. Програмата за управление на отпадъците на Община Вършец 2021
– 2028г. (ПУО) се разработва в съответствие с чл. 52 от Закона за управление на
отпадъците и е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството на
местно ниво. Съгласно чл.52, ал.2 от ЗУО, общинските програми за управление на
отпадъците са секторни програми и са неразделна част от Общинските програми за
опазване на околната среда. Програмата за управление на отпадъците на Община Вършец
обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната
среда и подзаконовите нормативни актове към тях.
Очаквани видове и количества отпадъци:
С Общия устройствен план на Община Вършец се предвиждат дейности, свързани с
генериране на:
- Битови отпадъци;
- Биоразградими отпадъци;
- Масово разпространени отпадъци в т.ч. отпадъци от опаковки;
- Строителни отпадъци;
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-

Производствени отпадъци;
Опасни отпадъци.

Битови отпадъци
Със създаването на съвременната градоустройствена структура и нейното пълноценно
функциониране се очаква генериране основно на битови отпадъци.
Общо генерираните количества на битовите отпадъци за Община Вършец за период от
2014-2020г. са представени в следващата таблица:
Таблица ІІ-16. Генерирани битови отпадъци в Община Вършец за периода 2014-2020г.*
Вид на отпадъка

2014

Смесени битови отпадъци в
Община Вършец

2335

Количества смесен битов отпадък, в тона за година
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2173

2170

2228

2170

2224

2341

*Източник: ПУО на Община Вършец 2021-2028г.

Важен показател за управлението на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците,
представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от
населението. В таблица ІІ-17. са представени и сравнени нормите на натрупване общо за
България, за Област Монтана и за Община Вършец за периода 2014 - 2018 г. За Община
Вършец стойността на показателя норма на натрупване за 2018г. е 254 кг/чов./год.
Таблица ІІ-17. Сравнителна таблица за нормата на натрупване /събраните битови
отпадъци – кг/чов./год./*
Общо за
страната
Област
Монтана
Община
Вършец

2014
443

2015
420

2016
406

2017
436

2018
408

286

271

256

264

265

303

287

276

260

254

2019
няма
данни
няма
данни
няма
данни

2020
няма
данни
няма
данни
няма
данни

*Източник: ПУО на Община Вършец 2021-2028г.

От така представените данни става ясно, че нормата на натрупване в Община Вършец е
по-ниска в сравнение с данните за страната и Област Монтана. С намаляване броя на
жителите на населените места в Община Вършец, се намаляват образуваните битови
отпадъци на жител, което е пряко свързано с нивото на доходите на населението,
съответно по-малките доходи се свързват по-малко потребление, водещо до по-малка
норма на натрупване на битовите отпадъци.
В ПУО на Община Вършец за 2021-2028 г. е направена Прогноза за образуване на битови
отпадъци както следва:
Количествата образувани битови отпадъци в дадена Община са в зависимост от броя
жителите и потребителските навици и възможности. Отчитайки тенденцията в страната
през последните години за увеличаване нормата на натрупване с ръста на БВП и
инертността на мерките за предотвратяване на отпадъците по-вероятно е да се очаква
нарастване на количеството на образуваните отпадъци. Прогнозата за количеството на
генерираните отпадъци за Община Вършец предвижда, че въпреки намаляването на
населението, количеството на отпадъците ще се запази на сегашните нива, поради
очаквания, макар и слаб, ръст на БВП и тенденция за увеличаване броя на туристите.
Нормативната уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2028 г. на все построги изисквания към услугите по управление на отпадъците. За прогнозиране ръста на
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битовите отпадъци могат да бъдат предложени няколко сценария, които се различават по
различното нарастване на нормата на натрупване, като се предполага запазване или леко
намаляване на нормата на натрупване на отпадъците, което ще е в резултат от
предприетите мерки от Община Вършец за предотвратяване и намаляване образуването на
отпадъци.
Прогнозите са представени на фиг. II-12.

Фигура II-12: Прогноза за общото количество на образуваните на територията на
Община Вършец отпадъци по години
Източник: ПУО на Община Вършец 2021-2028г.

Строителни отпадъци
Строителни отпадъци се получават в резултат на строителна дейност, както и от
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Те се характеризират с плътност
1200 –1400 kg/m3. В общината делът им като цяло е минимален, поради обективни
причини - слабо функциониращ строителен отрасъл. Строителните отпадъци, които се
генерират на територията на общината са предимно от строителни фирми и домакинства.
При обособяването на нови зони, реконструкцията и уплътняването на съществуващи
територии, както и при развитието на техническата инфраструктура ще се генерират
строителни отпадъци. Съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците,
очакваните строителни отпадъци са със следните кодове и наименования: 17 01 01 –
бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки и керамични изделия; 17 01 07 –
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в
17 01 06; 17 02 01 – дървесина; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 03 02 асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01; 17 04 05 – чугун и стомана; 17 04 07
– смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 17 06 04 –
изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 17 08 02 –
строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 и 17 09 04
– смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17
09 02 и 17 09 03.
При изкопните дейности трябва да се спазва изискването за отделяне и съхраняване на
наличния хумусен хоризонт от останалата земна маса до последващо използване по
предназначение, съгласно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени
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терени, поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния
пласт. Голяма част от почвения слой може да се използва за вътрешно оформяне на
зелени площи.
Дейностите по управление на строителните отпадъци се регламентират с „Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали“ (Oбн., ДВ, бр.98 от 08.12.2017г.).
Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Вършец,
строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното
премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи
сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в
т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на
наредба на Министерския съвет по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на
разрушаването селективно, по материали, след одобряване на план за управление на
отпадъци от строителство и разрушаване по чл. 11 от ЗУО, което се вписва като
задължително условие в договорите за възлагане на премахването.
Кметът на община Вършец отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци
по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и
за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на
разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни
отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на
извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.
Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с
изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в
договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани
строителни материали, съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци
(вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и
съоръжения) и излишните земни маси е задължение на собственика, инвеститора или
изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите
на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице
въз основа на писмен договор.
Предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва въз основа на договор.
Община Вършец и РСУО-Монтана не разполагат с инсталация за рециклиране на
строителни отпадъци.
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Общинската Наредба за управление на отпадъците детайлно регламентира правилата и
изискванията, свързани с управление на строителните отпадъци на територията на
общината, произтичащи от националното законодателство.
В изготвената Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г.
е направена препоръка да бъде извършено проучване за възможностите за изграждане на
площадка/депо за строителни отпадъци на територията на общината да се осигури
възможност строителните отпадъци да се използват за обратни насипи, рекултивационни
дейности и други начини за оползотворяване. Подходящ терен за изграждане на
площадка/депо за строителни отпадъци е имот с идентификатор 12961.422.1 по КК на
гр.Вършец, отреден с ОУП за зона Пп – предимно-производствена зона. Ако посоченият
имот с идентификатор 12961.422.1 се окаже непригоден за разглежданата дейност, ще се
потърси нов имот, който с ОУП е отреден за зона Пп – предимно-производствена зона и
отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004г. за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и
Наредба № 6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
Производствени отпадъци
На територията на Община Вършец производствените отпадъци, които нямат характер на
опасни, се третират от генериращият отпадъка, в собствени съоръжения, съгласно одобрен
от компетентните органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8,
ал. 2 от ЗУО и от лицата, на които е дадено разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:
•
• липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр.
рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите отпадъци и
невъзможност за отчитане на количествата им;
•
• непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за
рециклиране и оползотворяване и отчитане на количествата;
•
• депониране на голяма част от производствените отпадъци в депа за неопасни
отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези депа.
Масово разпространени отпадъци
Съгласно ЗУО системата за разделно събиране на масово разпространените отпадъци
(МРО) се организира в съответствие с принципа „разширена отговорност на
производителя” - чрез сключване на договори с организации по оползотворяване. На
национално ниво са приети шест отделни наредби за управление на МРО:
- Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки;
- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори;
- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;
- Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства;
- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.
Наредбите поставят изисквания към производителите и вносителите на съответните
продукти, които след тяхната употреба се превръщат в отпадъци, и определят възможните
начини за прилагане на принципа „отговорност на производителя”. В наредбите са
посочени и ангажименти на кмета на общината с оглед изграждане на системите за
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разделно събиране на МРО и намаляване на количествата отпадъци, депонирани на
общинските депа, а именно:
 осигурява местата за поставяне на съдовете за разделно събиране на отпадъците от
опаковки, задължително за курортните населени места и населените места над 5000
жители. В Наредбата са посочени минималният общ обем на съдовете по категории
населени места и изискванията за разполагането на съдовете.
 сключва договори с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или
с лице, притежаващо разрешително по ЗУО за изграждане на системите за разделно
събиране на отпадъците от опаковки на територията на общината.
 осигурява и организира подходящи мерки за недопускане на посегателства и
кражби от контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
 съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на
организациите по оползотворяване.
 определя местата за събиране на излезли от употреба гуми, когато се разполагат
върху общински терен и информира обществеността за местоположението им и
условията за приемането на гумите.
 съдейства за събирането и съхраняването на излезлите от употреба гуми и
предаването им за оползотворяване и обезвреждането им, съгласно условията на
договор с организация за оползотворяване на гуми или с лица, индивидуално
изпълняващи задълженията си, ако общината е сключила такъв договор.
 определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за
предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата
по чл. 22 ЗУО.
 организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 от Закона за
движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което
уведомява звеното „Пътна полиция” или областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи по место регистрация на МПС.
 извършва дейностите по предходните две точки, като сключва договор с
организации по оползотворяване на ИУМПС и с лица, които изпълняват
задълженията си индивидуално.
 организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА.
 организира контрола за изпълнението на договори с организации по
оползотворяване или с други лица притежаващи разрешения по ЗУО, свързани със
системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци.
Община Вършец е организирала разделното събиране на МРО на територията си, чрез
сътрудничество с организации по оползотворяване или с „други лица“, притежаващи
разрешително по реда на ЗУО.
Отпадъци от опаковки:
При обособяване на нови зони и територии се очаква генериране на отпадъци от опаковки
със следните наименования и кодове:
15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;
15 01 02 – пластмасови опаковки;
15 01 03 – опаковки от дървесни материали;
15 01 04 – метални опаковки;
15 01 05 – композитни/многослойни опаковки;
15 01 06 – смесени опаковки;
15 01 07 – стъклени опаковки.
Законът за управление на отпадъците въвежда количествени цели за подготовка за
повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и
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картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други
източници, които се постигат поетапно, както следва:
- най-късно до 31 декември 2025г. подготовката за повторна употреба и
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези
отпадъци;
- най-късно до 31 декември 2030г. подготовката за повторна употреба и
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези
отпадъци;
- най-късно до 31 декември 2035г. подготовката за повторна употреба и
рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези
отпадъци.
Системата за разделно събиране на рециклируеми фракции в Община Вършец (само в гр.
Вършец) е въведена през 2007г. Оттогава в Общината се събират разделно отпадъците от
опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло чрез договор с организация за
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Чрез сключения договор са осигурени
контейнери за разделно събиране на отпадъците. Срокът на договора е подновен през 2015
(Договор №197 с „ЕКОПАК България“ АД от 14.10.2015г.) с оглед осигуряване на тази
инфраструктура за целия програмен период. На 25 пункта са поставени цветни
контейнери с обем 1 500 литра, като 75% от населението е обхванато от системата.
Община Вършец е регламентирала в Наредбата за управление на отпадъците
задължението на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места в общината да събират разделно
рециклируемите отпадъци и да ги предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или с
организация по оползотворяване. За малките търговски, производствени, стопански и
административни обекти в населените места на общината в същата наредба е предвидена
възможността да ползват изградената система за разделно събиране на отпадъците чрез
цветните контейнери.
Медицински отпадъци
Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на територията на
лечебните и здравните заведения с НАРЕДБА №1 от 09.02.2015 г. за изискванията към
дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и
здравните заведения. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, образувани в
лечебните и здравните заведения се изисква съответният документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) – разрешение или комплексно разрешително. Лицата,
извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от лечебните и
здравните заведения трябва да притежават регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 3
ЗУО.
Лечебните и здравните заведения притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от
допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел опазване на общественото здраве и околната
среда са длъжни:
- да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства;
- да спазват условията на съхраняване на отпадъците в съответствие с изискванията на
наредбата;
- да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци в съответствие с изискванията
на наредбата;
- да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на отпадъците
съгласно изискванията на наредбата;
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- да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване, транспортиране и
третиране отпадъците само въз основа на сключен договор с лица, притежаващи
съответния документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци,
класифицирани със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на
отпадъците; в случай че лицата, извършващи съхраняване, транспортиране и третиране, са
различни, предаването на отпадъците се извършва въз основа на писмени договори между
заведението по чл. 1, ал. 1 и лицата, извършващи съответната дейност;
- да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на
опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
- да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на чл. 6 ЗУО.
Медицинските отпадъци от Медицински център- гр. Вършец се събират и съхраняват в
специално отговарящо на изискванията помещение. МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.
Монтана има сключен договор с фирма, притежаваща разрешение по ЗУО за
транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от хуманното здравеопазване.
Същата фирма обслужва филиала в гр.Вършец. Медицински център - гр. Вършец се
събират и съхраняват около 3 тона годишно медицински отпадъци без да се подлагат на
предварително третиране на територията на лечебното заведение. В помещенията за
съхранение на отпадъци на лечебното заведение се събират и съхраняват и генерирани на
територията на Общината медицински отпадъци (от медицински лаборатории и
стоматологични кабинети).
В изпълнение на задълженията си по чл. 19. ал. 3, т. 7 от ЗУО за организиране на
дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци (МРО), Община
Вършец е сключила договори с:
 „ЕКОПАК България“ АД за отпадъци от опаковки - Договор №197 с от
14.10.2015г.;
 „ЕКОБУЛТЕХ“ АД за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
– Договор №22/02.03.2020г.
На територията на Община Вършец функционира фирма „Хинд Къмпани“ ООД,
притежаваща разрешително №06-ДО-326-00 от 18.02.2013г. /изменено и допълнено с
Решение №06-ДО-326-01 от 25.10.2018г./, издадено от РИОСВ-Монтана за извършване на
дейности по третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба гуми и излезли от
употреба моторни превозни средства.
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД има сключен договор с фирма „РАМУС МЕДИКАЛ“
ЕООД, която има право на дейност по събиране и транспортиране (код Т) на опасни,
биологични отпадъци, съгласно чл.12, ал.2, т.3 от ЗУО.
Биоразградими и биоотпадъци
„Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
„Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене
и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранителновкусовата промишленост.
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Изискванията към биоотпадъците са регламентирани в Наредба за разделно събиране на
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от
25.01.2017 г., обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2021г.
Всички кметове на населените места в Община Вършец са информирани писмено да
предприемат действия за недопускане депониране на биоразградими отпадъци в съдовете
за БО.
През 2018г. Община Вършец, съвместно с Община Берковица, подписа договор за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец по проект BG16M10P0022.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Теренът за
изграждане на инсталацията е в местността "Тутмата", в землището на гр. Берковица, в
непосредствена близост до отклонението за с.Мездрея, по пътя София – Монтана.
Капацитет на компостиращата инсталация е 3696 т/г. Бенефициент по проекта е Община
Берковица, а партньор е Община Вършец.
Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци,
генерирани на територията на общините Вършец и Берковица, чрез разделното събиране и
оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с европейските и
националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови
отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на
ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в
оползотворяем ресурс – компост.
Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират
разделно, както и биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради. Дейностите по събиране на
биоотпадъците в Община Вършец се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, на
наредбата по чл. 43, ал. 5 и разпоредбите на Общинската наредба за управление на
отпадъците, приета с Решение № 504 от Протокол № 47/10.07.2014г. на Общински съвет –
Вършец.
В община Вършец към настоящия момент не се прилага система за домашно
компостиране.
Утайки от ПСОВ
Изискванията за третиране и оплзотворяване на утайки от ГПСОВ са регламентирани в
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 201 от 04.08.2016 г., обн. ДВ.
бр.63 от 12 август 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2017г.
Град Вършец разполага с нова и модерна пречиствателна станция за битови отпадъчни
води, която обслужва населението на града и туристите, които го посещават. Градската
пречиствателна станция за отпадъчни води в град Вършец е открита през 2014 г. и е
предоставена за ползване и стопанисване на „ВиК“ ООД, гр.Монтана.
По данни на администрацията на ПСОВ-Вършец от работата на пречиствателната станция
за 2020 г. са образувани 68.92 тона утайки. Утайката се изсушава на площадката на
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старата пречиствателна станция в гр.Вършец и след това се извозва на Регионалното депо
за битови отпадъци в гр.Монтана.
Използването на утайките в селското и горско стопанство е най-добрият начин за
рециклирането им, а направените проучвания в страните от Европейския съюз, показват,
че е и най-евтиния. В момента утайките се транспортират и депонират на регионалното
депо гр. Монтана. Търсят се възможности за използване на утайките за наторяване на
земеделски и горски площи.
1.9.4. Опасни вещества
Опасни вещества са тези, които създават риск за човешкото здраве и околната среда и
притежават едно или повече свойства, които ги определят като такива.
ОУП определя устройствени зони с производствено предназнечение за изцяло чисто
производство, в землищата на почти всички населени места. Съгласно разпоредбите на
Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2), общите устройствени планове,
определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните
структурни части на териториите, обхванати от плана. Конкретното предназначение и
начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от
подробни устройствени планове. На този етап в проекта на ОУП не се предвижда
конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или
висок рисков потенциал, попадащо в обхвата на Раздел Ікъм глава седма на ЗООС. В
случаи, че се прояви такава инвестиционна инициатива в следващите нива и етапи на
проектиране е необходимо да се предприемат съответните действия по реда на ЗООС,
както и да бъдат определени необходимите безопасни разстояния от/до тези терени.
На територията на Община Вършец не са регистрирани предприятия, класифицирани като
предприятия и/или съоръжения с висок или нисък рисков потенциал в съответствие с
чл.103 и чл.104 от ЗООС.
На територията на Община Вършец има един склад за съхранение на излезли от употреба
препарати за растителна защита (ИУПРЗ), разположен в землището на с.Долно Озирово, в
който се съхраняват около 5450 кг ИУПРЗ. Последната проверка на склада от страна на
РИОСВ-Монтана е от 16.02.2021г., за което има съставен констативен протокол №П-4.
При проверката е констатирано, че състоянието на склада, съхраняващ ИУПРЗ е видимо
добро – сградата е масивна, със зазидани прозорци и врати и здрав покрив. Около склада
няма следи от пестициди или опаковки от такива. На стената има предупредителен надпис
за съдържание на „опасни вещества“. Има телена ограда с железобетонни колове и
бодлива тел, т.е. ограничен е достъпа за хора и животни. При проверката не са
констатирани нарушения.
1.9.5. Рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации
Шумът в околната среда представлява значителен екологичен риск и заплаха за
общественото здраве. Излагането на населението на въздействие на шум се увеличава все
повече, в сравнение с други стресови фактори на средата. Контролът и управлението на
шума в урбанизираната среда са дефинирани в Директива 2002/49/ЕО „като част от
политиката на Европейската общност да постигне високо равнище на здравеопазването
и защита на околната среда”.
В повечето случаи шумът не само превишава границата на безвредна поносимост, но
става неконтролируем поради това, че се отклонява от технико-икономическите
възможности за ограничаването му до приетата граница на безвредност. Под шум се
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разбира всеки нежелан звук, който причинява неприятно или смущаващо възприятие или
има увреждащо действие. Няма област и човешка дейност, при които да не се наблюдава
шумово излъчване. Шумът в околната среда, причинен от транспортните, промишлените и
ремонтните дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните
територии. Това се дължи на непрекъснато нарастващия брой на транспортните средства.
Недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове, както
и неефективното до този момент планиране и управление на акустичната среда от страна
на общинските власти, са фактори, които допълнително утежняват акустичния климат в
населените места. Община Вършец не прави изключение в това отношение. Акустичната
обстановка се обуславя от наличието на автомобилен и железопътен транспорт. Към това
се добавя шумът от комунално-битови дейности, промишлени предприятия, увеселителни
заведения и др.
Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са
регламентирани в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ.
Бр.58/2006г.) и са дадени в следващата таблица:
Таблица ІІ-18. Гранични стойности на нивата на шум за различните територии
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и
извън тях

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)
ден
вечер
нощ
55
50
45
60
55
50
60
55
50

Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен
трафик
Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и
65
60
трамваен транспорт
Територии, подложени на въздействието на авиационен шум
65
65
Производствено-складови територии и зони
70
70
Зони за обществен и индивидуален отдих
45
40
Зони за лечебни заведения и санаториуми
45
35
Зони за научно изследователска дейност
45
40
Тихи зони извън агломерациите
40
35
*Източник: Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда

55
55
70
35
35
35
35

Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници,
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци и локалните
източници на шум – промишлени, комунално-битови, спортни и други обекти.
Основно влияние на шума върху територията на общината има транспортната
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна
мрежа.
 Източници на шум от транспорт
Най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населените места заема
транспортният шум. Шумът, предизвикван от автомобилния трафик, е в пряка зависимост
от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток,
възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и
нивелентно разположение на пътя и характера на терена встрани от него. Основният
шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на междуградския
транспорт.
Основното акустично натоварване с транспортен шум e от третокласния път ІІІ-812, който
преминава през централната част на града. С ОУП се предлага изместване трасето на
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Републикански път ІІІ-812 по улици „Янко Сакъзов” и „Цар Симеон”, след тяхната
реконструкция и благоустрояване, като по този начин централната градска част ще се
освободи от транзитното движение.
Въпреки липсата на данни от проведени измервания на транспортния шум в общината,
може да се приеме, че нивото на акустичното натоварване зависи по-значимо от следните
фактори:
1. Степен на моторизация и вид на транспортните средства. Нарастването на броя
амортизирани автомобили води до повишаване на шумовото ниво.
2. Интензивност, структура и скорост на транспортните потоци. Както степента на
моторизация след определен момент на насищане не влияе пряко върху нивата на
шума в околната среда, подобно явление се наблюдава и за елементите
интензивност и структура на транспортните потоци.
3. Вид и състояние на пътните настилки по уличната мрежа, брой ленти и платна за
движение, наличие/отсъствие на разделителна ивица. Състоянието и видът на
уличната мрежа са от съществено значение за нивата на транспортния шум.
Многолентовото движение, отделянето на платната с разделителна ивица,
асфалтовото покритие, сравнително доброто състояние на платната и естествено
големите разстояния до прилежащата застройка са причина за по-добрите
акустични условия.
От направени проучвания са установени зависимости на нивата на шума от вида на
уличната мрежа (многолентова, брой платна, наличие на разделителна ивица, вкл.
ширина) и пътното покритие (паваж, асфалт). От тях следва, че при наличието на две
платна, отделени с разделителна ивица, нивото на шума се понижава с 1 до 3 dB(A), а при
покритие с паваж се повишава с 1-2 dB(A).
4. Шумопоглъщащи пояси и ограждения до пътните артерии и жилищните райони.
Най-рационално, ефективно и екологично се оказва изграждането на зелени
шумозащитни пояси. Така например, при озеленено разстояние 25-30 m между
жилищна застройка и улична мрежа с активен транспорт, може да се създаде
задоволителен шумопоглъщащ ефект. Със зелените шумозащитни пояси се постига
по-естетична, екологична и защитена от шума селищна среда.
 Източници на шум от битов характер
На второ място са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и
ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, игри на деца (училища, детски градини,
детски площадки) и др.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е шумa,
излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, различните
сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до
жилищни сгради.
Регионална Здравна Инспекция (РЗИ) - Монтана контролира шума, причинен от локални
източници на шум (ЛИШ) - търговски обекти, увеселителни заведения, сервизи за услуги
и др., разположени на урбанизираната територия.
В РЗИ-Монтана няма данни за шумово замърсяване в Община Вършец.
 Индустриален шум
Шумът от производствените дейности засега е на трето място. Той не се отразява пряко на
акустичната среда в жилищните зони, тъй като производствените предприятия са
ситуирани в обособените промишлени зони на територията на общината. За част от
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предприятията се провеждат измервания на шумовите емисии в съответствие с
изискванията на Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в
околната среда. Измерванията се извършват, прилагайки утвърдената от Министъра на
ОСВ Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.
РИОСВ – Монтана осъществява контрол по фактор шум на промишлени обекти,
осъществяващи дейност на нейна територия, включително в Община Вършец. В Община
Вършец няма предприятия с издадени комплексни разрешителни, съгласно приложение №
4 към чл.117, ал.1 от ЗООС.
В Община Вършец понастоящем няма въведена мониторингова система за измерване
нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в местата на
въздействие.
Проектът на ОУП на Община Вършец предлага увеличаване на урбанизираните
територии. Около новопредвидените Предимно производствени устройствена зони (Пп) е
предвидено Защитно озеленяване (Озс) като хигиенно защитни зелени пояси. В територии
за защитно озеленяване не се допуска строителство. Това е предидено с цел намаляване
въздействието от производствените терени.
Вибрации - Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична
среда”. Измерването на вибрациите е наложително, за да се оцени както влиянието им
върху експлоатационния срок на машините, така и да се установи прякото въздействие
върху здравето на човека. От голямо значение е и обстоятелството, че вибрациите,
пренасяни от машините, конструкциите и сградите, се излъчват в околното пространство
като шум, което води до влошаване на общата акустична обстановка.
Нормите за вибрации са в две разновидности: едните които определят човешкия комфорт
и вторите, занимаващи се с козметични или структурни щети на сгради. И в двата случая,
големината на вибрациите се изразява в отношение на скорост на преместване на
частиците за секунда. На основата на Директива №391 на ЕС у нас от МЗ и МТСП е
разработена Наредба №3, ДВ, бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на
вибрации. Европейската директива, както и Наредбата, въвеждат не само нормите, но и
методите на измерване и оценка, задълженията на работодателите, здравните аспекти и
наблюдение и др. информационни приложения, посочени подробно в международните
стандарти, третиращи общите и локални вибрации. Освен Наредба №3, ДВ, бр.40/2005 г, у
нас е действаща и Наредба №9/2010г. за максимално допустимите стойности на
вибрациите в жилищни помещения издадена от МЗ - обн. ДВ. бр.17 от 02.03. 2010 г.
На територията на Община Вършец няма регистрирани постоянни източници на вибрации.
Кратковременни вибрации в околната среда биха могли да възникват от преминаващи
тежкотоварни МПС и строителни машини, от извършвани строително-ремонтни дейности
и други. Същите източници, както и действаща наблизо строителна техника, предизвикват
такива вибрации и в жилищните сгради. Не са известни наблюдения и резултати от
проведени измервания на вибрации за жилищните райони на общината.
Йонизиращите лъчения, които съкратено се наричат „радиация”, са неизбежен факт в
живота на човечеството. Радиацията, респективно нейните източници са съществували и
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съществуват в природата. Радиоактивни източници могат да бъдат получавани и по
изкуствен начин. Развитието на съвременната цивилизация е неразривно свързано с все
по-широкото използване на различни по вид и интензитет източници на радиация,
създадени от човека. Броят на хората, които влизат в контакт с източници на йонизиращи
лъчения и биха могли да бъдат облъчени от тях, непрекъснато нараства. Така проблемите
за радиацията от чисто научни, технологични и икономически се превръщат и в социален
проблем на нашето съвремие. Разпространените в природата естествени радионуклиди
заедно с космическото лъчение създават т.нар. естествен радиационен фон, който
въздейства непрекъснато на всички живи организми на планетата.
Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез измервания на
естествения радиационен (наречен „гама”) фон, а също така и чрез оценяване
съдържанието на естествените радионуклиди Уран-238, Радий-226, Торий-232 и Калий-40
и други в различните компоненти на околната среда. С това са ангажирани
Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването,
Националният център по радиобиология и радиационна защита и други институции чрез
своите регионални поделения.
Непрекъснатите и периодични наблюдения на радиационните параметри на основните
компоненти на околната среда осигуряват актуална информация и се базират на
изпълнение на програма за радиологичен мониторинг. От извършеният фонов мониторинг
и оценка на специфичната активност на естествените и техногенни радионуклиди в почви,
неповлияни от стопанска дейност, в цялата страна не са констатирани надфонови
стойности. Характерните специфични активности на естествените радионуклиди за
повърхностния почвен слой (0 ÷ 20 сm) в отделни мониторингови пунктове в близост до
разглежданата територия са представени на следващата фигура.

Фигура ІІ-13. Специфична активност на естествени радионуклиди в необработваеми
почви
*Източник: ИАОС, 2019г.
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Няма данни за наличие на радиоактивно замърсяване на повърхностните, подземните и
питейни води в региона. Не са наблюдавани завишени концентрации техногенни
радионуклиди. Като цяло може да се направи изводът, че радиационната обстановка в
общината е спокойна. Населението не е подложено на радиационни въздействия.
Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност не
предизвикват йонизация в средата през, която преминават. Спектърът на нейонизиращите
електромагнитни излъчвания включва ултравиолетовите, видимите, инфрачервените лъчи
и радиовълните. Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са
високоволтните електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с
определена зона на въздействие в границите на съответните сервитути. Открит остава
въпросът за въздействието на електромагнитните излъчвания от антени и базови станции
на мобилните оператори в района. Към настоящият момент няма доказани и регистрирани
увреждания в региона на общината.
На този етап няма конкретна информация за електромагнитното натоварване на
територията на общината. Не са провеждани изследвания и измерване на параметри на
ЕМП от монтирани базови станции на мобилните оператори. Може да се каже, че като
цяло натовареността с нейонизиращи електромагнитни лъчения на селищната и околната
среда на общината не се отличава от характерната за всички урбанизирани територии в
страната.
1.10. Анализ и оценка на имащи отношение към ОУП материални активи
Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на жилищния
сектор; здравеопазване; социална инфраструктура; туристическа инфраструктура;
транспортна инфраструктура и др.
Материални активи на жилищния сектор
Към 2019 г. в Община Вършец са изградени общо 5407 жилища с 426.4 хил.кв.м полезна
площ и 368.1 хил.кв.м жилищна площ.
Таблица II-19. Жилищни сгради, жилища и полезна площ на жилищата в Oбщина Вършец
към 31.12.2019 г. по местонамиране
Община
Местонамиране
Община Вършец
В гр. Вършец
В селата

Жилищни
сгради
4817
2387
2430

Жилища
5407
3229
2178

Полезна площ на жилищата
Общо
Жилищна
Спомагателна
426433
368094
58339
276953
240247
36706
149480
127847
21633

По вида на конструкцията, жилищният фонд към 2019 г. е представен в четири обобщени
категории. Панелните жилища са 4.2% (227 бр.), изградени основно в град Вършец (223
бр.). Стоманобетонните са 3.3% (176 бр.). Категорията „тухлени” са най-масовият вид
сгради (88.1%), в т.ч. „тухлени с бетонна плоча” – 2071 бр. (38.3%) и „тухлени с гредоред”
– 2694 бр. (49.8%) от всички жилищни сгради. Тухлените жилищни сгради с бетонна
плоча са повече от половината от жилищните сгради в град Вършец (52.7%), а тухлените
сгради с гредоред са ¾ (76.9%) от жилищните сгради в селата.
От жилищния фонд (жилища) в общината 17.4% е изграден в периода до 1945 г. Наймного построени жилища (48.3%) са през годините 1945-1970 г. През периода 1970-1990 г.
са изградени около 30% от жилищата. Изграждането на жилища след началото на прехода
(1990-2000 г.) е значително по-малко (3.0%). След 2000 г., към жилищния фонд са
добавени 2.0% от жилищата в общината.
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Таблица II-20. Жилища по периоди на построяване
Жилища
общо

До
1918г.

19191945г.

19461960г.

Периоди на построяване
1961- 1971- 1981- 19911970г. 1980г. 1990г. 2000г.

20012010г.

От
началото
на 2011г.

Община
Вършец
В
гр.Вършец
В селата

5407

107

832

1371

Брой
1242
966

619

162

98

10

3229

39

344

460

857

502

129

84

8

2178

68

488

911

33

14

2

Община
Вършец
В
гр.Вършец
В селата

100.0

2.0

15.3

385
160
117
Относителен дял - %
25.4
23.0
17.9
11.4

3.0

1.8

0.2

100.0

1.2

10.7

14.2

26.5

25.0

15.6

4.0

2.6

0.2

100.0

3.1

22.4

41.8

17.7

7.3

5.5

1.5

0.6

0.1

806

Повечето от жилищата в община Вършец са в жилищни сгради - двуетажни (2839 бр. –
52.5%) и едноетажни (1843 бр. – 34.1%) (табл. II-21). За сравнение средно за област
Монтана жилищата в двуетажни жилищни сгради са 24.9%, а в едноетажни – 51.3%.
Жилищата в триетажни жилищни сгради в общината са 6.7%, в четириетажни – 4.0%, в
пететажни – 1.7%, в шестетажни – 1.0%.
Таблица II-21. Жилища към 31.12.2019 г. по етажност на сградите
Жилищ
а общо

Едноетажни

Община Вършец
В гр.Вършец
В селата

5407
3229
2178

1843
893
950

Община Вършец
В гр.Вършец
В селата

100.0
100.0
100.0

34.1
27.6
43.6

Етажност на сградите
ТриЧетириПететажни
етажни
етажни
Брой
2839
362
216
93
1627
346
216
93
1212
16
0
0
Относителен дял - %
52.5
6.7
4.0
1.7
50.4
10.7
6.7
2.9
55.6
0.8
0.0
0.0

Двуетажни

Шестетажни
54
54
0
1.0
1.7
0.0

Материални активи на социалната инфраструктура
Образование и обучение
За образованието в общината е характерно, че то е с публичен характер. Функционалният
обхват на системата на образованието се определя от контингентите от лица в съответната
възраст (подлежащи на предучилищно обучение и в училищна възраст) и от развитието на
базисните услуги в общината. Училищната мрежа в общината е общинска собственост,
локализирана в общинския център, а учениците от селата пътуват с осигурен безплатен
ученически транспорт към гр. Вършец. На територията на община Вършец функционират:
- Едно средно училище СУ „Иван Вазов”, град Вършец. СУ “Иван Вазов” е средищно
за Община Вършец. В него се обучават около 550 ученика от І до ХІІ клас – в
дневна и самостоятелна форма на обучение.
- Начално училище "Васил Левски", гр. Вършец, кв. Изток. В него се обучават около
160 ученици в 8 паралелки от І до ІV клас.
Професионална гимназия по икономика и туризъм (ПГИТ), създадена като оздравително
училище с регионални и надрегионални функции е слята със СУ „Иван Вазов”. Учениците
в ПГИТ се обучават по следните професии и специалности: Финансист, специалност
банково дело, Оперативен счетоводител, специалност оперативно счетоводство,
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Администратор в хотелиерството, специалност организация на обслужването в
хотелиерството.
В община Вършец функционират 2 детски градини: ДГ "Слънце" е единственото
заведение 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 детското
заведение се вливат и двете смесени /разновъзрастови/ групи за деца от 2 до 7 години в кв.
Заножене и в с. Долно Озирово. В базите на ДГ "Слънце" - филиали в кв. Заножене и в с.
Долно Озирово се отглеждат, възпитават и обучават деца в една смесена възрастова група.
През учебната 2019-2020 г. в детските градини на общината са обхванати 144 деца.
Пълняемостта на детските групи за периода се движи в диапазона 65-80%.
Спорт
Природо-географските условия и съществуващата материална база са добра предпоставка
за развитие на спортно-туристическа дейност, спортен лов и риболов. Осигурява се достъп
до спортните обекти на всички жители на общината.
Таблица II-22. Спортни обекти към 2019г.
Вид на обекта

Населено място

Стадион
Спортна зала
Спортен комплекс
Фитнес площадки

гр.Вършец
гр.Вършец
гр.Вършец, Паркова зона
гр.Вършец, Слънчева градина, Парк
СБР „Св. Мина“
с.Драганица
с.Черкаски
с.Горно Озирово

Стадион
Стадион
Стадион

Капацитет
(площ, бр.места)
720 места

Физическо състояние
(добро, лошо)
добро
добро
добро
добро
добро
лошо
лошо

Спортната дейност и изградената спортна база в община Вършец се използва за дейността
на създадените спортни клубове и от хора, които желят да спортуват. Като цяло
преобладаващата част от спортната база е със свободен достъп, а част от нея е за
професионално ползване. Физическото състояние на базата е добро с изключение на
стадионите в с. Черкаски и с. Горно Озирово, които са в лошо състояние.
Здравеопазване
Извънболничната медицинска помощ на населението в община Вършец се осъществява от
МЦ – Вършец и 3 здравни служби в с. Долно Озирово, с. Горно Озирово и с. Черкаски.
Лечебната дейност за болнична помощ се осъществява от СБР „Свети Мина“ рехабилитационна болница за лечение на заболявания на централна и периферна нервни
системи и опорно-двигателния апарат. В лечебното заведение легловата база е с 240
болнични легла.
Социални дейности
В Община Вършец социалната дейност е развита на основата на потребностите от
социални услуги в сътрудничество със заинтересованите страни (граждани, групи,
организации, сдружения и др.). Тя обхваща общности в неравностойно положение и
различни възрастови групи на територията на Община Вършец. На територията на
общината е Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Берковица с изнесено работно място
гр. Вършец.
Специализирана институция за социални услуги в Община Вършец е: Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 10
потребители.
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Социални услуги в общността (обичайна среда) в община Вършец (2019 г.) са: Център за
обществена подкрепа, кв. Раковица с адрес: гр. Вършец, Поликлиника, ет.З, предоставен
за ползване с Решение на ОБС – Вършец.
На територията на общината функционират социалните услуги – „Домашен социален
патронаж” и „Обществена трапезария”, както и клубовете на пенсионера.
Култура и културни дейности
Културният календар на Община Вършец е разнообразен – честване на празници,
фолклорни и литературни вечери, тематични беседи, организиране на изложби, концерти,
конкурси, празникът на град Вършец, общоселски празници, коледни и новогодишни
празници, християнски празници, фолклорни събори, организиране на мероприятия за
децата и др. Провеждат се мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи, участия в престижни културни събития в
общината, региона и страната. В гр. Вършец е създаден Общински музей и Художествена
галерия.
Основната и най-масова институция за развитие на културни дейности в община Вършец
са читалищата. На територията на община Вършец функионират 8 читалища, включени в
регистъра на народните читалища в страната.
В читалищата се развива самодейна културна дейност (музикална, танцова, фолклорна,
образователно-просветна), разполагат с библиотечен фонд.
Читалище „Христо Ботев 1900” - гр. Вършец е утвърден културен център в общината с
функциониращи форми на художествена самодейност и се явява методически център на
останалите читалища в общината. Обликът на читалището определят неговите състави,
кръжоци, школи. Читалищната библиотека наброява близо 40000 тома. Сградата е добре
поддържана. Разполага с две концертни зали: голяма (с 365 места) и малка (с 85 места).
Към читалището функционират художествени колективи: Смесен хор за школувано пеене
и църковни песнопения, Група за стари градски песни „РЕТРО-РАЙ”; Дамска битова
група за народни песни, Мъжка вокална група за възрожденски песни, Духов оркестър,
Театрален състав и Музикална школа по пиано.
НЧ „Пробуда 1934” - кв. Заножене разполага с богата библиотека (близо 11000 тома),
концертна зала с 250 места, малък салон с 50 места, парти клуб със 70 места, филмотека и
фонотека, информационен център с интернет. Към читалището функционират: Младежки
танцов състав за организиране на фолклорни фестивали в страната и чужбина, Група за
автентичен фолклор, Детски танцов състав, Детска вокална група, Духов оркестър.
НЧ „Просвета 1935” - село Спанчевци през април в читалището се възпроизвежда
обичаят Кумичкване, през август е традиционният пленер „Весело лято за децата на
Спанчевци”, през септември е фолклорният празник „Спанчевци пее”.
НЧ „Просвета 1922” - с. Горно Озирово организира през август фолклорният празник
„Стрешер фест”.
НЧ „Просвета 1946” - с. Долно Озирово организира фолклорен празник през юли.
НЧ „Просвета 1931” - с. Черкаски през август организира Младежкият турнир по тенис
на маса, а през септември е фолклорният празник с участието на състави от региона.
НЧ „Изгрев 2019” - с. Горна Бела речка. Традиционно (около 24 май) в читалището се
провежда един от най-интересните фестивали с международно участие „Фестивал на
козето мляко”, познат още като фестивал на спомените.
НЧ „Васил Левски 2015” - с. Драганица организира през септември фолклорен празник
„Драганица пее”.
Постоянно действащ е Клисурски манастир „Св.Св. Кирил и Методий”. Други храмове
(църкви) в общината са: „Св. Георги Победоносец” - гр. Вършец; „Възнесение Господне” ВАНГ – Бургас
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гр. Вършец; „Успение Богородично” - с. Горно Озирово; „Св. Илия” - с. Долно Озирово;
„Св. Петка Параскева” - с. Драганица; „Успение на Св. Богородица" - с. Черкаски; „Св.
Димитър” - с. Долна Бела речка; „Св. Архангел Михаил” - с. Спанчевци.
Туристическа инфраструктура
Изхождайки от природните и исторически дадености територията на община Вършец
може да бъде разделена на 2 основни туристически зони като първата, от тях е до голяма
степен формирана, а втората е перспективна.
Първата туристическа зона включва град Вършец, в който е разположен главният
минерален извор с дебит 15 литра на секунда минерална вода и село Спанчевци (с кв.
Минкови бани), в което е ситуиран вторият извор на минерална вода ( дебит 5 л.
минерална вода на секунда) и съответна инфраструктура за тяхното използване
(минерални бани за лечение, сгради за подслон – хотели и частни вили за туристи,
заведения за развлечение, зелени площи за отдих и т. н.). Към тази зона следва да се
добавят и близо разположените села Горна и Долна бела Речка, които също да развият
туристическия си потенциал.
В град Вършец и територията около него са разположени основните туристически обекти
на общината:
- Църквите „Св. Георги“ и „Св. Възнесение“ с подчертана историческа и
архитектурно-художествена стойност;
- Градски лесопарк, създаден през 1911 – 1912 години и заемащ площ от 800 декара ;
- Градска художествена галерия и общински музей;
- Забележителен архитектурен ансамбъл „Баните – Слънчева градина“;
- Романтичен булевард на чинарите (пешеходна алея с дължина от 2 км., залесена
със стогодишни дървета;
- Летен театър с 200 седящи места в градския парк;
- Старо банско казино от 1934 г.;
- Стара градска баня от 1931 г.
В град Вършец и село Спанчевци са разположени по-големите хотели и средства за
подслон в общината - (Спа хотел „АТА“, Балкан хотел „Медикус“, спа хотел „Съни
гардън“, семеен хотел „Пре Спа“, Балканхотел „Тинтява“, семеен хотел „Минкови бани“).
В близост до общинския център са разположени много местности, привлекателни за
туристи:
- „Зелени дел“ ,който е изходен пункт за най-високия връх в общината – „Тодорини
Кукли“
- „Иванчова поляна“, която е любимо място за пикник на местни жители и туристи;
- „Бялата вода“(744 м. н. в.), разположена в подножието на планинския рид
„Козница“.
В първата туристическа зона на Община Вършец са оформени 5 основни еко-пътеки,
снабдени със съответни карти:
1. Вършец – с. Спанчевци – Клисурски манастир;
2. Вършец – кв. Заножене – връх „Тодорини кукли“;
3. Вършец – „Бялата вода“;
4. Вършец – „Иванчова поляна“- „Райски водопад“;
5. Вършец – Водопада.
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По- пълното използване на туристическия потенциал на района на селата Долна Бела
Речка и Горна Бела Речка ще обогати възможностите на зоната. Основен туристически
интерес в тези села са изключително чистият планински климат, възможностите за еко и
ловен туризъм, живописната структура на застрояването, органично включена в релефа на
терена, както и еднофамилните едно и двуетажни жилищни сгради с каменни основи,
дървен скелет, стени от плет, измазани с варова мазилка и еднокатни дървени прозорци.
Покривите са четири-скатни, с турски керемиди. В по-новите къщи паянтовите стени са
подменени с тухлени, а еднокатните прозорци с двукатни.
В село Горна Бела Речка се провежда ежегоден фестивал на козето мляко.Туристически
интерес представляват църквата „Св. Димитър“ в с.Долна Бела Речка и читалищната
сграда в с.Горна Бела Речка.
Втората основна туристическа зона в община Вършец е перспективна. Тя включва
селата Долно Озирово, Горно Озирово, Стояново, Черкаски и Драганица и прилежащите
им землища. Основен туристически интерес в нея са чистият планинско-равнинен климат,
възможности за ловен и еко туризъм.
Река Черна, протичаща през зоната и захранвана от карстовите извори на Врачанска
планина, осигурява условия за риболов.
Значим туристически интерес представляват многобройните карстови извори и пещери,
общо 75 броя, разположени в землището на село Горно Озирово.
От с. Долно Озирово тръгва пътека, която води до площадка за наблюдение на волиерата
за подхранване и реинтродукция на белоглави лешояди. В землището на селото е открито
палеонтоложко находище. В землищета на селата Долно Озирово и Горно Озирово са
разположени останки от две римски калета.
Храмът „Успение Богородично“ в село Горно Озирово представлява исторически и
архитектурен интерес. Читалищата в селата Долно Озирово и Горно Озирово могат да се
оформят като туристически обекти.
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В селата Драганица и Черкаски природните дадености и преди всичко относително
равнинният терен предопределят земеделския характер на зоната. В този смисъл селският
туризъм е най-перспективен. Туристически интерес представляват християнските храмове
Св. Параскева в с.Драганица и Успение Богородично в с. Черкаски, както и читалищата –
„Просвета“ в с. Черкаски и „В. Левски“ в с. Драганица. В землищата и на двете села са
разкрити останки от римски калета.
В село Драганица през 1934 г. е открит паметник на загиналите в балканската война 1912
– 1913 г., и първата световна война 1914 – 1918 г., В землището на селото са разкрити две
пещери – „Гривена дупка“ и „Душанеца“ които представляват туристически интерес.
Перспективен за тази зона е ловния, риболовен и спортен туризъм като се използват
реките, които протичат през техните землища, както и съществуващите спортни
съоръжения в селата.
1.11. Културно-историческо наследство
Община Вършец се намира в ниско планинска и хълмиста територия, която попада в
пределите на Западна Стара планина и Западния Предбалкан, град Вършец е в
подножието на връх „Тодорини кукли“. Умереният климат е в комбинация с чист влажен
въздух. Много от селищата са част от климатичен курорт, известен с топлата си
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минерална вода и мек планински климат, създаващ благоприятни условия за
провеждането на ефективно балнео-климатолечение и профилактика.
Минералните извори на Вършец и Спанчевци са били използвани още по римско време –
открити са останки от римски крепости, римски монети и малки керамични плочки. Найстарият запазен писмен документ за съществуването му датира от VI век във Византийски
хроники с името на крепостта МЕДЕКА (от Медикус – лечебен) и е единствено селище с
това наименование в Римската империя. От времето на император Антоний Пий XI (155 г.
пр. Хр.), легион е квартирувал в римския град Монтанезиум с главен лекар Аурелиус
Артемо, който е имал за терапевтичен център “Медека”. В местността Калето, където все
още съществуват руините на древната крепост са намерени медицински и фармацевтични
инструменти, плоча за разтриване на лекарства. Предполага се, че този набор от
инструменти е на споменатия военен лекар – в тези гарнизони са лагерували военни части
за опазване на важни пътища за Сердика, Бонония и др. В района на Вършец има останки
от изградена римска сигнално-охранителни система. Тя е включвала крепости на високите
хълмове по пътя Бонония – Монтанезиум – Сердика. Някои от тези крепости са били
водоснабдени и са представлявали истински градове със стратегическо разположение в
подстъпите на планината. Запазени, но недостатъчно проучени са останките от четири
калета около днешните села Долно и Горно Озирово, Драганица и Черкаски, Спанчевци и
кв.Заножене.
Община Вършец има няколко забележителни теми в разнообразието на недвижимото
културно наследство. Това са: Балнеология, Палеонтология, Архитектурно-строителни
ценности, Паркове и градини.
Тема Палеонтология
На територията на община Вършец през 90-те години на ХХ в. местният художник
Мариан Марков открива Късно-плиоценското находище на фосилна фауна и флора в
местността „Дрънката“ до с.Долно Озирово при река Ботуня. Принос имат местният
биолог Иво Петров и учителят Григор Иванов с група ученици, които разкопават и
събират първите находки през лятото на 1987 г. Съществен изследователски принос имат
проф. д.б.н. Емануил Паламарев (палеоботаник от БАН) и проф. д.б.н. Златозар Боев
(Национален природонаучен музей – БАН). Проф. Боев предполага, че координатите на
находището са 43013’59.87’’N и 23o17’21.53’’Е и пише: „С уникалното си богатство на
фосилната фауна и флора находището се нарежда на първо място сред всички известни
в Европа от късния плиоцен. Датировката на находките се определя от времето на
средния вилафранк (втората половина на късния плиоцен) - отпреди 2 230 000г. .......
Всичко сочи, че находището представлява уникален природен паметник със световно
значение за и че е належащо то да се обяви за защитена местност.“ Палеонаходките
добиват световна известност в научните среди, като „находище Вършец“. През 2014 г. е
изготвен проект за Палео-музей с информационен център. Авторите очакват
реализирането на инвестиционния проект “Палеопарк и информационен център с
експозиционна площ” и изграждането на проекта за лятна сцена “Врело”.
Тема Балнеология
Балнеологията е доминираща характеристика за Вършец и село Спанчевци. Наличието на
минерални лековити извори на тези места дава отпечатък върху привлекателността на
цялата община. Самото възникване на Вършец – градът на здравето, се дължи на
минералната вода и мекия климат. Историята, датираща от римско време, е допълнена от
градивната и целенасочена дейност на д-р Дамян Иванов (1874–1959). През 1910г. е
построена първата държавна минерална баня с управител д-р Иванов, а през 1930г. е
издигната т.н. наречената Нова баня. Построени са вили и хотели, наредени от двете
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страни на Алеята на чинарите. Към балнеоложкия комплекс през 1020–1924г. се прибавя и
казиното (Царското казино). Така Вършец от това време става буквално моден курорт.
Тема Архитектурно-строителни ценности
Както показва историята на развитието на Община Вършец, изграждането и засиленият
интерес към нея датират от края на XIX и средата на XX век. През 30-те години на ХХ в.
Вършец е особено популярен курорт сред елита на България. Затова има прекрасни
образци на вилни сгради, които по стилистика и подчертано търсена оригиналност в
стила, се съизмерват с европейски примери от това време (сецесион, неокласицизъм).
През 40-те години (1938г.) Военният санаториум отбелязва дори яркото влияние и на
Баухаус. Отделните вили са в добро и много добро състояние. Няколко хотелски сгради са
в лошо състояние. Старата и нова бани са в много добро състояние в рязък контраст с
легендарното Царско казино, което е пред разруха.
Храмовото строителство също е на добро ниво. В стилово отношение религиозните сгради
по-малко се придържат към чистите образци, но имат добре съхранени и поддържани
сградни структури, а някои имат ценни икони и стенописване.
Тема Паркове и градини
В града се намира вторият по големина на Балканския полуостров изкуствен природен
парк след Борисовата градина в София. В центъра на парка се намира местността
Иванчова поляна с няколко беседки – място за гимнастика и отмора. След нея се намира
Марийкина поляна. В същата посока, на около 4,5 km от центъра на града е известната
местност на водопада „Райски кът“ с туристически заслон. Така или иначе, отново с
активността на д-р Дамян Иванов, Вършец се сдобива с най-големия изкуствен природен
парк в Северна България – парк от 800 декара с широколистни гори, борови насаждения и
специално пренесени екзотични видове. Прокаран е и оросителен канал. През 1934 г. в
центъра на града е изградена Слънчева градина с лъчеобразни алеи. Макар и по-далеч от
градските паркове Заноженският водопад на р. Орловщица, който е една от природните
ценнности, оформя забележителната зелена панорама на общината.
Всички населени места на общината имат в културния си календар събития, свързани с
традиции и местни обичаи. Такива са:
- Празник на гр. Вършец е съборът на 6 май – Гергьовден;
- Празник на курорта, минералната вода и Балкана – изложби на занаяти, културни и
спортни събития, Вършец през август;
- Национален преглед на Ученическите духови оркестри и мажоретни състави –
Вършец
- Международен фолклорен фестивал "Пъстра огърлица";
- В местността „Зелени дел“ над квартал Заножене се организира ежегоден
фолклорно-певчески събор „Пей, танцувай и на “Зелени дел се любувай“;
Тържествената церемония с празничен концерт и илюминации е в първия петък на
август;
- GOATMILK Козе мляко – фестивал на спомените – провежда се всяка година
около 24 май, организира се от Фондация за нова култура – Горна Бела речка;
- Съборът на с. Горно Озирово се провежда на 29 август, а „Стрешер фест“ –
фестивал на местната храна, песни и танци – 13 август;
- За с. Драганица най-важното и традиционно чествано се във времето събитие е
„Общоселският събор“ на християнския празник „Петков ден“;
- Съборът на Спанчевци е на 21 септември. Запазени са езически обичаи – на побит
кръст в лозята на Спанчевци на Илинден се е правел курбан за дъжд в сушава
година;
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-

В с. Черкаски има фолкорен празник – участват фолкорни състави от региона.
Няма конкурсен характер и се провежда една седмица преди събора на селото,
който е в последната събота от август.

1.12. Население и човешко здраве
В Община Вършец по данни на НСИ, към 31.12.2019 г. живеят 6901 души (5.4% от
населението на област Монтана). Средната гъстота на населението е ниска – 28.7
души/кв.км (под средната гъстота на населението за област Монтана – 35.0 души/кв.км, за
Северозападния регион – 38.2 души/кв.км и за страната – 62.6 души/кв.км).
Община Вършец включва 10 населени места – 1 град, 8 села и 1 манастир. В центъра на
общината – гр. Вършец е съсредоточено 4/5 (5444 д. – по данни на НСИ, 2019г.) от
населението на общината. Степента на урбанизация на община Вършец (т.е. процентът на
градско население) е 78.9%, при средното за област Монтана – 64.3%, за Северозападен
регион – 63.8% и за страната – 73.7%.
Населението на селата наброява общо 1457 д. (20.1% от общото население на общината,
2019 г.). Според съществуващия брой на населението селата са малки и много малки. Към
малките села (по градоустройствената класификация) с население от 250 до 1000 жители
се отнасят 2 населени места (Спанчевци и Долно Озирово). Населението на останалите 6
много малки села е до 250 жители, от които с население над 100 жители са 3 села (Горно
Озирово, Черкаски, Драганица), а 3 населени места са с под 100 души население към 2019
г. (Горна Бела речка, Долна Бела речка, Стояново) (по данни на НСИ). Към Община
Вършец се включва и Клисурски манастир, който е един от двата манастира в страната със
статут на манастири.
Динамика на населението
По данни на НСИ за периода 2001-2019г. броят на населението на Община Вършец
намалява от 9759 д. на 6901 д., или с 2858 д. (-2.0% средногодишен темп на намаление).
Тенденцията на намаление на населението е характерна за всички населени места от
общината, в т.ч. и за центъра град Вършец. Интензитетът на намаление е по-малък за гр.
Вършец (-1.6% средногодишно), докато за селата той е два пъти по висок (-3.5%).
Тенденция на намаление на населението се очертава и на ниво област (-2.1% общо за
областта, в т.ч. за градовете на областта -1.8%, за селата -2.6% – средногодишен темп на
намаление), за СЗР (съответно -2.0% общо, -1.8% в градовете, -2.5% в селата) и за
страната (съответно -0.7% общо, -0.4% в градовете, -1.7% в селата).
Таблица ІІ-23. Динамика на населението на Община Вършец
2001г.

Общ.Вършец

брой
9759

8203

7929

7810

7704

7656

7486

7271

7035

6901

Гр.Вършец

7199

6270

6121

6071

5996

5902

5816

5668

5513

5444

Села

2560

1933

1808

1739

1708

1754

1670

1603

1522

1457

с.Горна Бела
речка
с.Горно
Озирово
с.Долна Бела
речка
с.Долно
Озирово
с.Драганица

115

69

65

61

57

59

55

56

58

53

464

314

295

276

265

293

269

245

221

204

144

102

95

89

87

86

83

82

79

83

518

417

406

399

394

397

387

374

359

348

353

273

262

250

233

220

204

205

194

182

Клисурски
манастир*
с.Спанчевци

3

16

16

14

10

11

11

11

10

10

Прираст 2001-2019г.
общ
ср. годишен
брой
брой
%
-2858
-159
2.0
-1755
-98
1.6
-1103
-61
3.5
-62
-3
5.3
-260
-14
5.1
-61
-3
3.6
-170
-9
2.4
-171
-10
4.0
7
0
3.5

451

365

335

331

349

369

354

344

335

334

-117

-7

с.Стояново

112

84

70

70

68

65

62

55

55

51

-61

-3

с.Черкаски

400

293

264

249

245

254

245

231

211

192

-208

-12

Обл. Монтана

179741

148098

143662

141596

139350

137188

134669

132214

129637

127001

-52740

-2930
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2001г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

брой
В градовете

110096

94345

92166

91026

89572

87012

85751

84621

83412

81689

В селата

69645

53753

51496

50570

49778

50176

48918

47593

46225

45312

Северозападен
регион
В градовете

1024611

847138

823469

810401

797142

783909

769623

755956

742304

728157

626467

535571

522688

515213

507242

493957

486819

480209

473700

464734

В селата

398144

311567

300781

295188

289900

289952

282804

275747

268604

263423

Р България

7891095

7364570

7284552

7245677

7202198

7153784

7101859

7050034

7000039

6951482

В градовете

5473018

5339575

5307868

5291675

5267480

5227182

5204385

5181755

5159129

5125407

В селата

2418077

2024995

1976684

1954002

1934718

1926602

1897474

1868279

1840910

1826075

Прираст 2001-2019г.
общ
ср. годишен
брой
брой
%
2.1
-28407
-1578
1.8
-24333
-1352
2.6
-16470
296454
2.0
-8985
161733
1.8
-7485
134721
2.5
-52201
939613
0.7
-19312
347611
0.4
-32889
592002
1.7

Тенденцията във всички населени места от общината броят на населението да намалява се
запазва за последните години. Процесът на обезлюдяване, характерен за цялата страна,
засяга Община Вършец почти със същите темпове, които са характерни за
преобладаващата част от общините в страната.
Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и смъртността.
Демографските данни на НСИ за 2019 г. показват, че в Община Вършец броят на родените
е 50 д. Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от населението) средно за
общината през 2019 г. е 7.2‰, като за разглеждания период е в диапазона – от 7‰ до 11‰.
Средногодишно за периода 2001-2019 г. раждаемостта в община Вършец е 9.0‰. За
сравнение стойностите на раждаемостта за периода за област Монтана са 7.9‰, за СЗР –
8.1‰, за страната – 9.0‰.
Таблица ІІ-24. Естествен прираст на населението (ср. год. 2001-2019г.)
Родени

Умрели

Естествен
прираст

70
64
6
1129
747
382
6661

152
89
63
3025
1335
1690
16171

-82
-25
-57
-1896
-588
-1308
-9510

4289
2372
65343
48567
16776

7455
8716
109405
66588
42817

-3166
-6344
-44062
-18021
-26041

брой
общ. Вършец
гр. Вършец
Села
Обл. Монтана
В градовете
В селата
Северозападен
регион
В градовете
В селата
Р България
В градовете
В селата

Раждаемост

Смртност

На 1000д. от населението - %
9.0
19.4
10.7
14.8
3.2
34.7
7.9
21.1
8.2
14.7
7.3
32.2
8.1
19.7
8.3
7.8
9.0
9.2
8.4

14.4
28.7
15.1
12.7
21.5

Естествен
прираст
-10.4
-4.1
-31.5
-13.2
-6.5
-24.9
-11.6
-6.1
-20.9
-6.1
-3.5
-13.1

Следва да се отбележи, че коефициентът на раждаемост в селата на общината се формира
само от родените в част от селата, докато в много малките населени места тя е „нулева”.
Смъртността (в т.ч. коефициентът на смъртност) на населението е вторият основен
компонент, формиращ естествения прираст на населението. През разглеждания период
броят на умрелите лица в общината се движи в диапазона 140-172 д. годишно, като през
2019 г. техният брой е 143 д. (20.5‰). Коефициентът на смъртност за периода за община
Вършец е 19.4‰ (за област Монтана – 21.1‰, за СЗР – 19.7‰, страната – 15.1‰). Данните
от таблицата показват, че общата смъртност на населението на общината е сходна със
средните стойности за областта и региона и над тези за страната.
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Естественият прираст на населението на общината е отрицателен, в диапазона между
минус 7‰ и минус 13‰, като през 2019 г. той е -13.3‰, в т.ч. за гр. Вършец -6.4‰, за
селата -38.9‰, т.е. намалението на населението на общината в резултат на естествения
прираст се дължи на негативните тенденции както в центъра, така и в селата. За сравнение
средно за страната през 2019 г. естественият прираст е -6.7‰, в т.ч. за градовете -4.4‰, за
селата -13.1‰. За областта стойностите на показателя са -14.5‰ – общо, -9.2‰ за
градовете и -24.0‰ за селата; за СЗР -12.6‰ – общо, за градовете -8.5‰, селата в региона
-20.0‰. Естественият прираст на населението на страната, региона, областта и общината е
отрицателен, с по-високи стойности сред селското население, формирани от ниската
раждаемост и главно от високата смъртност, поради застаряване на населението, като
различията са в неговата интензивност.
Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният прираст.
Той се формира от броя на заселените и изселените лица.
Механичното движение на населението на Община Вършец показва, че броят на
изселените лица е по-голям от този на заселените, като неговият интензитет постепенно
намалява.
В общината средногодишно за периода 2011 – 2019 г. се заселват около 120 и се изселват
около 200 души. Интензивността на двата миграционни потока е съответно 16.32‰ и
27.20‰. В резултат на миграцията общината намалява своето население средногодишно с
80 души, или механичният прираст е минус 10.88‰.
През 2019 г. в общината са се заселили 187 души, а изселените са 228. Това формира
отрицателно миграционно салдо от 41 д. За отбелязване е, че механичният прираст на град
Вършец през 2019 г. също е отрицателен (-34 д.), за селата той е -7 д. Населението на
общината за периода се характеризира с колебливост в динамиката на механичния
прираст, но като цяло салдото е отрицателно.
Средногодишно в град Вършец се заселват 70 души с интензитет 9.52‰, а се изселват
около 150 души, които съставляват 20.40‰ от населението на града. В резултат на
миграционните процеси всяка година от разглеждания период населението на града
намалява с 80 души, или с минус 10.88‰.
Таблица ІІ-25. Механичен прираст на населението, брой

Общ.
Вършец
Гр.
Вършец
Села
Обл.
Монтана
Р
България

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2019г.

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2018г.

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2011г.

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2001г.

336

321

15

64

112

-48

81

238

-157

187

228

-41

258

230

28

46

81

-35

53

183

-130

117

151

-34

78
6453

91
6545

-13
-92

18
1901

31
2389

-13
-488

28
2682

55
3422

-27
-740

70
3654

77
4427

-7
-773

211510

211510

0

89374

94397

5023

139369

143035

3666

139369

143035

3666

От 2007 г. механичното движение на населението съгласно методиката на НСИ включва
лицата, които са променили настоящия си адрес не само в рамките на страната, но и извън
нея. Заселените по области, общини и населени места включват и лицата, изселени от
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чужбина и заселили се в страната. Изселените от областите, общините и населените места
включват и лицата, заселили се в чужбина.
Подобно на предходните години, намалението на населението през 2019 г. в община
Вършец се дължи предимно на отрицателен естествен прираст, и в по-малка степен на
миграцията - в резултат на отрицателния естествен прираст населението намалява с 93 д.
(данни на НСИ, 2019 г.), а в резултат на механичния прираст (нетното салдо от
миграцията) – с 41 д.
Броят на жените в общината (3529 д. – 2019 г.) е по-голям от този на мъжете (3372 д.), тъй
като жените са с по-висока средна продължителност на живота и с по-голям дял в повисоките възрастови групи. С нарастването на възрастта се увеличават броят и
относителният дял на жените от общото население на общината.
Броят на жените на 100 мъже е 104.7, като по населени места се наблюдават различия.
Неравномерно е разпределението на мъжете и жените по местоживеене. Половото
съотношение, т.е. броят на жените на 100 мъже е по-висок сред селското население в
сравнение с този на населението на гр. Вършец.
Стойностите на показателя за Област Монтана са 104.4, за СЗР - 105.1, за страната - 106.3
(брой жени на 100 мъже) Броят на жените на 100 мъже също е по-висок сред градското
население в сравнение с този при населението в селата както за областта, така също и за
региона и страната.
Разпределението на населението на общината във възрастовите групи под, във и над
трудоспособна възраст през 2019 г. по данни на НСИ е както следва: 1150 д. – 16.7% (под
трудоспособна възраст), 3712 д. – 53.8% (във трудоспособна възраст) и 2039 д. – 29.5%
(над трудоспособна възраст). В сравнение с областта и страната, различия се наблюдават
по отношение на: трудоспособните контингенти (които са по-малък дял от населението на
общината); надтрудоспособното население (което е с по-висок относителен дял в
сравнение със страната и сходни с тези на областта); населението в подтрудоспособна
възраст (което е по-голям дял за общината, спрямо областта и страната). За град Вършец
тази структурата на населението е по-благоприятна в сравнение с населението в селата.
Близо половината - 49.1% от населението на селата е в надтрудоспособна възраст, докато
за град Вършец този дял е 24.3%. Трудоспособните контингенти в град Вършец
съставляват 56.8% от населението на града, докато за селата техният дял (42.5%) - помалък от този на надтрудоспособното население (49.1%). Младите генерации в
подтрудоспособна възраст в град Вършец са 18.9%, а в селата като относителен дял са
8.4%.
Структурните съотношения по пол са в съответствие с изискванията за трудоспособната
възраст при мъжете и жените, което дава дифенцирани показатели, т.е. мъжете
преобладават в трудоспособната възраст и съответно са с по-малък дял сред населението
над трудоспособна възраст в сравнение с жените.
В съответствие с възприетия методически подход, прогнозните разчети за демографското
развитие на Община Вършец до 2035 г. се предлагат по определените два варианта, а
именно:
– Песимистичен вариант, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с
относително неблагоприятно развитие на социално-икономическата сфера в общината,
продължаващо влошаване на демографските процеси и преобладаване на задържащите
фактори за развитие на демографските процеси;
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– Реалистичен, при който е заложено запазване на тенденциите от досегашното
демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие на община Вършец,
но при благоприятно развитие и неутрализиране на част от задържащите фактори.
Важна особеност на демографската прогноза за община Вършец (и по трите варианта) е,
че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за населението.
Характерно за Община Вършец е, че делът на фертилните контингенти (17.6% – 2019 г.),
отрицателният естествен прираст (-13.3‰ – 2019 г.) и фертилността, която е под 2.2, т.е.
под границата на заместване на поколенията, са по-неблагоприятни от средните
параметри за страната (21.1% фертилни контингенти, -6.7‰ естествен прираст, 1.58
фертилност), СЗР (18.2% фертилни контингенти, -12.6‰ естествен прираст, 1.77
фертилност) и областта (18.3% фертилни контингенти, -14.5‰ естествен прираст, 1.62
фертилност 1).
По населени места се наблюдават различия. Общинският център град Вършец е с поблагоприятни демографски параметри по отношение на възпроизводството на
населението в сравнение със селското население. С най-влошени демографски показатели
е населението на много малките села, които са с големи демографски загуби и с висок
отрицателен прираст на населението.
Прогнозата на населението e представена в два варианта поради относително по-малкия
брой на населението и малки съществени различия в прогнозирания брой на населението:
песимистичен и реалистичен.
Таблица ІІ-26. Прогноза за броя на населението в Община Вършец – 2019-2035г.
(варианти)
2019г.
6901

Варианти
Песимистичен
2025г.
6650

2030г.
6250

2035г.
5800

Реалистичен
2025г.
6730

2030г.
6550

2035г.
6310

При песимистичния вариант се очаква населението на общината да продължи
постепенно да намалява с по-малък интензитет, като към края на прогнозния период
(2035г.) да достигне 5800 души. По-нататъшното намаляване и остаряване на населението
е резултат от продължителното действие на общи и специфични тенденции, предвид
реалната възрастова структура, намаленият брой на жените във фертилна възраст и
отрицателното естествено възпроизводство. Социално-икономическите промени през
последните 2 десетилетия също допринесоха за неблагоприятните процеси във
възпроизводството на населението.
При реалистичния вариант се предвижда по-малко намаление (6300 души – 2035г.). С
натрупването на положителни въздействия и подобряването на средата за живот може да
се очаква, че демографските процеси да се стабилизират. Независимо от стабилизирането
на населението, в резултат на дълготрайното неблагоприятно развитие на демографските
процеси не се очакват съществени промени във възрастовата структура. Ще се запази
структурата в териториалното разпределение на населението на общината. До известна
степен реалистичният вариант има оптимистичен характер.
Върху стабилизирането на демографската структура, може да се въздейства чрез
създаване на нови възможности за заетост, предоставяне на достатъчно и качествени
социални и културни услуги, и подобряване на средата за живеене и отдих.
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Заболеваемост на населението
Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател за
социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и
качеството на развитие на човешкия капитал.
Едновременното въздействие на значителен брой фактори като: пол, възраст, образование,
трудова заетост и условия на труд, местоживеене, здравна култура, здравни традиции и
нагласи, състояние на здравната система и степен на развитие на условия за равен достъп
до здравни услуги за всички, социално-икономическо развитие и доходи, определя
характера на общия здравен статус на населението, здравното поведение и
възпроизвеждането на неравенства за различни социални групи по отношение на достъпа
до здравеопазване и здравни грижи.
Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от
заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на
населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол,
нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот
в стрес и др.
Заболеваемостта в Община Вършец ще бъде разгледана по данни на РЗИ-Монтана.
Таблица ІІ-27. Болестност и заболеваемост на населението на база регистрирани
заболявания в първичната медицинска помощ за Община Вършец за 2019г.
Наименование на
болестите по МКБ-10

ОБЩО
Някои
инфекциозни
и
паразитни болести
Новообразувания
Болести на кръвта,
кръвотворните
органи и отделни
нарушения,
включващи
имунния
механизъм
Болести
на
ендокринната
система,
разстройства
на
храненето и на
обмяната
на
веществата
Психични
и
поведенчески
разстройства
Болести
на
нервната система
Болести на окото и
придатъците му
Болести на ухото и
мастоидния
израстък
Болести
на
органите
на
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Регистрирани
заболявания
на деца до
17г.

Болестност
Регистрирани
заболявания
на лица над
18г.

Регистрирани
заболявания
общо

Регистрирани
заболявания
на деца до
17г.

Заболеваемост
Регистрирани
заболявания
на лица над
18г.

Регистрирани
заболявания
общо

2031
314

5633
120

7664
434

556
133

1432
58

1988
191

1
3

122
41

123
44

1

23
12

23
13

10

419

429

51

51

10

87

97

4

8

12

15

327

342

4

61

165

33

248

281

13

70

83

14

128

142

3

40

43

2

1543

1545

2

215

217
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Наименование на
болестите по МКБ-10

кръвообращението
Болести
на
дихателната
система
Болести
на
храносмилателната
система
Болести на кожата
и
подкожната
тъкан
Болести на костномускулната
система
и
на
съединителната
тъкан
Болести
на
пикочо-половата
система
Бременност,
раждане
и
послеродов период
Някои състояния,
възникващи през
перинаталния
период
Вродени аномалии
(пороци
на
развитието),
деформации
и
хромозомни
аберации
Симптоми,
признаци
и
отклонения
от
нормата, открити
при клинични и
лабораторни
изследвания,
некласифицирани
другаде
Травми, отравяния
и някои други
последици
от
въздействието на
външни причини

Регистрирани
заболявания
на деца до
17г.

Болестност
Регистрирани
заболявания
на лица над
18г.

Регистрирани
заболявания
общо

Регистрирани
заболявания
на деца до
17г.

Заболеваемост
Регистрирани
заболявания
на лица над
18г.

Регистрирани
заболявания
общо

1243

792

2035

199

191

390

22

240

262

15

69

84

63

142

205

23

62

85

10

617

627

4

174

178

39

346

385

13

104

117

1

1

4

4

1

1

2

17

2

19

2

163

223

386

71

59

130

68

235

303

68

235

303

Таблица ІІ-28. Умрели по причини през 2019г. в Община Вършец
Причина за смъртта /МКБ-10/
Вършец
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Някои инфекциозни и паразитни болести
Новообразувания
Болести на ендокринната система, разстройства на храненето
и на обмяната на веществата
Болести на нервната система
Болести на органите на кръвообращението
ВАНГ – Бургас
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Общо

Мъже

Жени

8
2

Относителен
дял
100
98.6
0.7
11.9
2.1

143
141
1
17
3

66
64
1
9
1

77
77

3
96

3
39

57

2.1
67.1
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Причина за смъртта /МКБ-10/
Болести на дихателната система
Болести на храносмилателната система
Болести на пикочо-половата система
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при
клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани
другаде
ТРАВМИ И ОТРАВЯНИЯ
Травми, отравяния и някои други последици от
въздействието на външни причини

Общо

Мъже

Жени

8
6
2
5

6
4

2
2
2
4

2
2

2
2

1

Относителен
дял
5.6
4.2
1.4
3.5

1.4
1.4

Водеща причина за умиранията през 2019г. за Община Вършец са болестите на органите
на кръвообращението с относителен дял 67.1% (при данни за Област Монтана 63.9%). На
второ място по причини са новообразуванията (11.9%), при данни за Област Монтана
6.5% и болести на храносмилателната система – 4.2%, при данни за Област Монтана 3.7%.
В структурата на заболяванията, водещо място заемат болестите на органите на
кръвообращението и болестите на дихателната система. Не по-маловажна е и групата на
новообразуванията.
Анализирайки структурата на заболяванията по класове болести и сравнявайки данните на
статистическите отчети на лекарите в Община Вършец се установява, че са аналогични за
Област Монтана и РБългария.
От така представените данни за Община Вършец може да се заключи че:
- има прогресивно намаляващо и застаряващо население;
- има сравнително ниска раждаемост;
- има относително висока обща смъртност;
- има отрицателен естествен прираст.
Необходим е цялостен план за намаляване на рисковите фактори за социално-значимите
заболявания, намаляване на смъртността на активните в икономическо отношение
възрастови групи. Демографските тенденции подчертават, че хроничните заболявания се
превръщат във все по-голям проблем, довеждащ до загуба на функционални способности,
намалени възможности за социално и икономически продуктивен живот и загуба на
психично здраве. Социално значимите заболявания сформират най-големия отрицателен
принос за здравния статус на населението. Мерките се фокусират върху контролирането
на известните основни рискови фактори, превантивна работа и ранно диагностициране,
лечение и наблюдение, като паралелно се развиват дейности по рехабилитация.
За целите на ЕО може да се обобщи, че ОУП на Община Вършец не е в състояние да
повлияе негативно здравно-демографското състояние на населението и бъдещото развитие
на общината, като понастоящем отсъстват индикации за съществено вредно здравно
въздействие от фактори от околната среда.
2. Развитие на компонентите на околната среда и факторите, които я
замърсяват без прилагане на плана – Матрица 1
Текущото състояние на компонентите на околната среда и тяхното развитие без прилагане
на ОУП на Община Вършец са представени в матричен вид - МАТРИЦА 1.
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МАТРИЦА 1: Текущо състояние на компонентите на околната среда в района на Община Вършец и тяхното развитие без
прилагането на ОУП
Компоненти на околната
среда
Повърхностни и подземни
води

ВАНГ – Бургас
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Текущо състояние

Развитие на компонентите без
прилагане на плана

Територията на Община Вършец попада в обхвата на следното подземно водно тяло:
 „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044. Подземното водно
тяло е добро химично и количествено състояние
Територията на Община Вършец попада в обхвата на следните повърхностни водни тела:
 BG1OG600R007 Въртешница - р. Въртешница от извор до вливане в р. Ботуня
при Криводол, в умерено екологично състояние и добро химично сътояние;
 BG1OG700R1003 Бързия - р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците
- р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица, в добро екологично и химично
състояние;
 BG1IS300R1018 Искрецка - р. Искрецка от извор до вливане в р. Искър при
Своге, в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние;
 BG1OG700R1103 Бързия - РВ "Пръшковица"; РВ "Гаванищица"; РВ "Садина
бара"; РВ "Ширине" на реките Бързия, Рибна бара, Голяма Садина бара и Малка
Садина бара, в добро екологично и химично сътояние;
 BG1OG600R1206 Черна - РВ "Чегорила"; р. Черна до Горно Озирово, в добро
екологично и химично състояние;
 BG1OG600R1118 Ботуня - р. Ботуня от вливане на р. Черна при Долно Озирово
до вливане в р. Въртешница при Криводол, в добро екологично състояние и
неизвестно химично състояние;
 BG1OG600R1006 Ботуня - р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при
Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна, в неизвестно екологично и
химично състояние;
 BG1OG600R1106 Ботуня - РВ "Крушечка бара"; РВ "Старата река"; РВ "Релкьов
дол"; РВ "Драгиева бара"; РВ "Орлощица 1"; РВ "Орлощица 2"; р. Ботуня до
Вършец, в добро екологично и химично състояние;
 BG1OG700R005 Шугавица - р. Шугавица от извор до вливане в р. Огоста при
Долно Белотинци, в добро екологично състояние и неизвестно химично
състояние;
 BG1OG700L1016 яз. Среченска бара - Язовир Среченска бара, в добро
екологично и химично състояние;
 BG1IS135R1326 Искър - р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до
вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец, в лощо
екологично състояние и неизвестно химично състояние.

Водоснабдяването в Община Вършец е от речни водохващания, комбинация от

При продължаващо развитие без
прилагане на плана се очакват
следните негативни въздействия:
 недоизградената
канализация
и
липсата
на
пречиствателни
съоръжения
за
отпадъчни води водят до влошаване
качеството на повърхностните и
подземните води;
 ще се увеличат загубите на
питейна вода, вследствие остарялата
и
амортизирана
водопреносна
мрежа;
 влошаване на санитарно –
охранителните
условия
на
населените места.

143

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Компоненти на околната
среда

Земни недра

Земи и почви

Растителен и животински
свят

Защитени
територии
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природни

Текущо състояние
речни водохващания и каптажи, от яз. Средченска бара, речни водохващания с
утаители, каптажи.

На територията на Община Вършец има източници на минерални води, които са в
добро състояние.

На територията на Община Вършец към момента няма действаща концесия за добив
на подземни богатства.

Района на Община Вършец попада в VІІ-ма степен на сеизмична активност (по
степените на интензивност по скалата на Медведев, Шопенхойер и Карник - МШК).
 В общината са разпространени няколко типа почви: Наносни почви (Fluvisols) с
Подтип богати наносни почви (Eutric Fluvisols) (алувиално-ливадни); Плитки почви
(Leptosols, LP, FAO, 1988) с Подтип рендзини (Rendzic Leptosols, LPk, FAO, 1988)
(хумусно-карбонатни почви); Метаморфни почви (Cambisols, CM) с Подтип
ненаситени или кисели кафяви планинско-горски почви (Dystric Cambisols, CMd)
(светли и обикновени кафяви горски); Лесивирани почви (Levisols, LV, FAO, 1988) с
Подтип обикновени лесивирани почви (Haplic Luvisols. LVh); Планосоли (Planosols,
PL, FAO, 1988) с Подтип кисели (ненаситени) планосоли (Dystric Planosols, PLd).
 Съгласно геоботаническото райониране на България територията на Община Вършец
се отнася към Западнобалканския окръг от Илирийска (Балканска) провинция на
Европейската широколистна горска област, (Бондев, 1997);
 Според биогеографско райониране на България (Груев, 1988), територията в обхвата
на ОУП на Община Вършец, попада в Старопланинския район. Фауната в
Старопланинският район включва територията на Стара планина, Предбалкана и
Средна гора. Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско
разпространение. Средиземноморските видове са значително по-малко.
В териториалния обхват на Община Вършец попадат следните защитени територии:
 Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, земилище гр.Вършец, с площ 0.88 хектара,
обявена със Заповед №РД-834/14.11.2011г., ДВ бр.101/2011г. Цели на обявяване:
Запазване на растителен вид наплъстена трихоколеа (Trichocolea tomentella) и
нейното местообитание.
 Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица”, земилище гр.Вършец, с площ 0.8
хектара, обявена със Заповед №РД-643/14.08.2012г., ДВ бр.75/2012г. Цели на
обявяване: Опазване на растителен вид глухарчевидна жълтица (Leontodon saxatilis
Lam.) и неговото местообитание.
 Природен парк (ПП) „Врачански балкан”, с площ: 30129.9 хектара, обявен със
Заповед №РД-1449/21.12.1989г., ДВ бр.3/1990г., прекатегоризация със Заповед №РД934/22.07.2003 г., ДВ бр. 73/2003г., приемане на План за управление с Решение
№750/14.10.2011 г., ДВ бр. 82/2011г.

Развитие на компонентите без
прилагане на плана

Не се очаква развитие
При продължаващо развитие на
общината без прилагане на плана е
възможно да настъпи, увеличаване
на пустеещите земи, промяна на
предназначението
на
земята
предимно за строителство без
съответния
контрол,
незаконно
урбанизиране на територии и др.

Не се очаква развитие

Опазването
на
защитените
територии и отношението към тях
ще
остане
без
конкретен
устройствен регламент.
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Компоненти на околната
среда
Защитени зони по Натура
2000

Ландшафт

Текущо състояние
На територията на Община Вършец попадат 6 (шест) защитени зони, съгласно Закона за
Биологичното разнообразие:
- Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000166 „Врачански балкан“;
BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“;
BG0000593 „Билерниците“
- Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
BG0002053 „Врачански балкан“
BG0002002 „Западен балкан“
BG0002090 „Берковица“
Територията на общината притежава разнообразни типове ландшафти, при което
доминират типовете с подчертано естествен характер. Нивото на увредени ландшафти е
съвсем ниско. Запазените възможности за естествено развитие, които характеризират
повечето типове ландшафти и изразяват тяхната устойчивост са индикация за това, че
територията се нуждае предимно от дейности и действия с превантивен (поддържащ)
характер по отношение запазване и обогатяване на основните видове.

Отпадъци



Атмосферен въздух
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Всички населени места на територията на Община Вършец са включени в системата
за организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
Въдедена е система за разделно събиране на отпадъците в гр.Вършец;
Отпадъците от Община Вършец се депонират на РДНО в гр.Монтана
В общината няма пункт за следене качеството на атмосферния въздух;
Отсъстват значими източници на вредни емисии в атмосферния въздух;
Действие на локални източници на замърсяване на въздуха е автомобилния
транспорт и битовото отопление през зимния сезон.

Развитие на компонентите без
прилагане на плана
Неприлагането на плана предполага
хаотизъм
в
инвестиционните
процеси и потенциални нарушения в
целостта на защитените зони
обявени по Закона за биологичното
разнообразие,
увреждане
на
обитания и ключови елементи в тях.
Състоянието на ландшафта без
прилагането на плана ще се влоши,
поради:
 намаляване на относителния
дял на ландшафтите с естествена
устойчивост, при несъобразното
усвояване на свободни територии;
 Недоразвиването
на
елементите на зелената система, ще
запази сегашния характер на
ландшафта, но ще се пропусне
възможността
за
цялостно
доразвиване
на
системата
от
озеленени площи, които да обогатят
средата за отдих и характера на
ландшафта от естетическа гледна
точка.
Неприлагането на плана предполага
липса на устройствени решения за
законосъобразно
третиране
на
отпадъци.
При
липса
на
конкретна
устройствена мотивация е възможно
влошаване на общото ниво на
замърсяване на въздуха с ФПЧ
основно от транспортната дейност и
от развитие на производствени
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Компоненти на околната
среда
Санитарно-хигиенни
условия
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Текущо състояние



Няма данни за съществуването на неблагоприятна акустична обстановка в общината;
Източник на шум е транспортния поток по пътните артерии в общината.

Развитие на компонентите без
прилагане на плана
функции на случаен принцип.
Ще се увеличи риска за човешкото
здраве, поради:
 Транспортната
инфраструктура и свързаните с нея
въздействия,
при
липсата
на
конкретни устройствени решения,
ще
продължи
да
въздейства
неблагоприятно върху акустиката на
средата;
 лошото
състояние
на
водопроводната и канализационна
мрежа,
които
ще
влияят
неблагоприятно върху качествата на
питейните водоизточници;
 наличието на етернитовите
водопроводи
и
режим
на
водоснабдяване;
 липсата на канализация и
пречиствателни съоръжения ще
доведат до влощаване качествата на
питейните водоизточници.
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ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ,
КОИТО МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ
1. Културно-историческо наследство
Град Вършец е известен с лечебна топла минерална вода, красива природа и чист въздух.
Заобиколен от просторни гори в Западна Стара планина, градът е предпочитано място за
лечение, отдих и почивка. Документ от римските хроники доказва, че градът съществува
от VI век. Първоначално името на града е било Медека, което означава лечебен и е
уникално в Римската империя. Минералните извори на селището са се използвали още
през римската епоха, а от около 150 години тук се лекуват заболявания на сърцето, на
опорно-двигателния апарат и на нервната система. Първата баня в селището, построена
през 1910 г., а през 1930 г. е вдигната втора, по-голяма. Минералните води бликат от
няколко извора с температура от 37° С. Водата им е бистра, безцветна, алкална, слабо
минерализирана, с ниска водна твърдост и с приятни питейно-вкусови качества. Съдържа
алуминий, желязо, барий, литий, фосфат, манган и др. Прилага се и до днес за лечение на
сърдечно-съдови заболявания, болести на централната нервна система, двигателноопорния апарат и др.
Историческият музей в град Вършец е разположен в сграда със забележителна
архитектура. Постройката е от първата половина на ХХ век, тогава тя е била частен дом.
Историческият музей е създаден през 1999г. Експонатите му са в няколко раздела
„Античен”, „Археологически находки и монетна колекция”, „Етнография” и
„Балнеология”. В раздел „Античен” са представени находки от тракийската и римската
епоха, показани са и вещи от бита и облекла, характерни за региона. В секцията
„Балнеология” е отразена историята на града като балнеолечебен център, представена чрез
изчерпателен документални текстови и фото-материали. „В музея се намира етнографска
сбирка и скулптурна композиция – трибали-стрелци с лъкове и стрели, показан е и
водопровод с тръби от IV век. Местното население в древността е било от тракийското
племе трибали. Говори се, че в тези минерални води са потапяли тялото си трибали, серди,
мизи, кумани, печенеги. Има експонати от Античността, намира се оловна тръба с надпис:
„Император Цезар Нерва Траяна Август, владетел на германи и даки“, както и елементи от
колесниците и щитовете на траките. Има документи, които говорят за канализации в
селото още от римско време. В музея са изложени маски на богини, които пазят свещената
минерална вода. Намират се и малки шестоъгълни плочки, с които са били покрити
римските терми, монети с изображения на змии и храмове – римляните са ги хвърляли за
здраве. Върху монетите е изобразен бог Асклепий.
Гордост на музея е скулптура от II век пр.Хр. Забележителната статуя е изработена от
бронз, на нея е изобразен тракийския бог Телесфор, сега изтъквана като символ на
балнеолечебния курорт. В изложбената зала на музея често се организират тематични
изложби.
Художествената галерия във Вършец разполага с 664 платна и 27 скулптури от дърво,
глина и гипс. Фондът на галерията се набира от дарения от проведени пленери по
изкуствата по време на традиционния „Празник на курорта, минералната вода и Балкана“.
Оброкът "Св. Георги" се намира на около на 800 метра от центъра на квартал "Заножене"
на град Вършец. Разположен е до асфалтов път за местността "Зелени дел". Оброчният
камък е с квадратна форма, на която е изобразен кръст. Пред него има два реда от големи
продълговати камъни, на които в миналото са се слагали храни за обредите. Отляво на тях
се намират в лек полукръг големи камъни на които са сядали възрастните хора от
родовете.
Паметни плочи на загиналите във Втората световна война са поставени в парковата зона.
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В гр.Вършец се намират:
 Църква „Св. Георги“ Трикорабна псевдо базилика с купол, висока апсидаи нартекс
с две камбанарии. Предполагаем автор е арх. Коричков, изпълнители са
македонски майстори. Строителството на храма започва през 1902 година, а
иконостасът е завършен през 1906г. Деклариран е като НКЦ от местно значение
през 1979г. Резбата на иконостаса е дело на местен майстор, а иконите са от
известния акад. Стефан Иванов (ученик на Иван Мърквичка). Част от иконите
датират от XVII, XVIII B. Ценност представляват четирите полилея, произведени в
Йерусалим и Цариград. Интересни са и двата централни свещника, подарени през
1934г от ботевия четник Димитър Пенев. През 1983 г. Ангел Радушев зографисва
частично, а през 1992г храмът е изцяло реставриран и изографисан. Окончателно
обновен през 2018г. За съжаление каменните колони са измазани, което нарушава
автентичността, в добро състояние.
 Стар №3 Жилищна сграда на ул. „Патриарх Евтимий“ №7. Нарушена
автентичнност – за сваляне от списък НКЦ.
 Стар №5 Жилищна сграда на ул. „Хр. Ботев“ №22; Исаевата къща – бяла
възрожденска архитектура, декларирана като архитектурно-строителна НКЦ през
1980г. Общинска собственост, реставрирана и адаптирана от НИНКН, частично
нарушена автентичност (марсилски керемиди), много добро състояние.
 Стар №6 Жилищна двуетажна търговско-жилищна сграда, ул. „Дончо Станчев“
№6, строена 1920-1925г., декларирана НКЦ през 1980г. Съхранена автентичност
на конструкцията, плановото решение, вкл. на класицистичните детайли.
Актуално състояние задоволително.
 Стар №7 Жилищна сграда на ул. „Хр. Ботев“ №19, двуетажна от края на XIX в.
самосрутена.
 Стар №8 Жилищна сграда на ул. „Хр. Ботев“ №17, двуетажна от края на XIX в.
Декларирана през1981 г. Ремонтирана, спасена от разруха, изменена автентичност
(детайли прозорци). Добро състояние.
 Стар №9 Старото у-ще (ул. „Хр. Ботев“) е двуетажна сграда от края на XIX в.
Декларирано като НКЦ през 1980 г. Нарушена автентичност на компактния обем
(каменни основи, стени плет с кал, дървен гредоред) от пристройки, покрив с
керемиди, ново външно стълбище. Частна собственост – лошо състояние.
 Стар №18 Бивш частен хотел, сега Творческа база на СБХ, ул. „Дончо Станчев“
№36, строена 1920г., декларирана НКЦ през 1989г.; П-образна планова схема с
външна галерия; повлияна от скромна сецесион-стилистика; ремонтирана, добро
актуално състояние.
 Стар №19 Жилищно-търговска сграда, ул. „Република“ №82; Двуетажна, строена
1926–1928; Декларирана през 1989г. Стилово влияние – сецесион; жилищен етаж
вестибюлна планова схема, изменен преустроен партер; Актуално състояние
много добро.
 Стар №20 Хотел „Централ“ ул. „Република“ №63; Триетажен хотел пансионатен
тип. Съхранена коридорна планова схема, фасадно решение с влияние на
сецесион, главно при детайлите. Актуално състояние добро.
 Хотел „Зелена гора“, Актуално състояние – добро.
 Жилищно-търговска сграда, ул. „Република“ №77. Актуално състояние– много
добро.
 Бивш хотел, ул."Харалампи Генчев"№1, 1А; Актуално състояние – много добро.
 Стар № 21 Вила „Средна гора“ ул. „Ботуня“ №16; Двуетажна, строена 1937г.;
Декларирана през 1989г. Стилово влияние – сецесион; Запазена автентичност на
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плановото решение, функцията, конструкцията, интериора и екстериора (запазени
оригинални прозорци). Актуално състояние добро.
Стар № 22 Вила – Военен санаториум ул. „Ботуня“ №2; Триетажна, строена
1938г.; Декларирана през 1989г. Стилово влияние – Баухаус; Съхранена холна
планова структура, частични промени; Съхранени фасади, подменени автентични
прозорци. Актуално състояние много добро.
Стар № 23 Вила „Елит“ ул. „България“ №4; Триетажна, строена 1935г.;
Декларирана през 1989г. Стилово влияние – сецесион, Актуално състояние много
добро.
Стар № 26 Вила „Галата“ ул. „Република“ №94; Двуетажна, строена 1935г.;
Декларирана през 1989г. Стилово влияние – европейски модернизъм с ретро
детайли; Промени в партера за търговска функция; етаж – запазена холова
планова схема и съхранени интериорни детайли; Актуално състояние много
добро.
Стар №27 Жилищно-търговска сграда, ул. „Република“ №84, сега Исторически
музей; Двуетажна с мансарда, строена 1926–1928; Декларирана през 1989г.
Стилово влияние – сецесион; етаж вестибюлна планова схема, преустроен партер;
изменени фасадни детайли; Актуално състояние много добро. Уникална бронзова
скулптура, IIв.пр.Хр. на тракийското момче-бог Телесфор.
Стар №28 Вила „Венера“ ул. „България“ №12; Двуетажна с мансарден етаж,
строена 1927г.; Декларирана през 1989г. Стилово влияние – сецесион; Частично
нарушена асиметрична планова схема; Актуално състояние много добро.
Стар №29 Хотел „Сплендид“, двуетажна сграда, строена 1920–1925г.; ул.
„България“№9; частен хотел, коридорна двустранна планова схема; стилистика
сецесион; Лошо актуално състояние.
Стар №31 Жилищна сграда, ул.„Република“ №118, двуетажна, строена през
1932г.декларирана през 1989г.; вестибюлна планова схема, ст.б. конструкция;
влияния на модерн с претворени местни елементи на типична вила от периода.
Ремонтирана, мн. добро състояние.
Ансамбъл Стара баня, Нова баня, Казино Комплексът е разположен в паркова
среда. Стар №32 Старата баня е двуетажна сграда, датирана от 1910 г. с автор арх.
Никола Нешев. Декларирана е като архитектурно-строителен тип през 1989г. Има
симетрична планова схема, съхранена автентичност на плановото решение,
интериора и масивната конструкция. Носи белези на сецесион с неокласицистични
елементи.
Стар №33 Новата баня е двуетажна сграда от 1930г. на арх. Радев (арх. Радев
наследява плановете на арх. Нешев, починал през 1928 г., и завършил неговата
работа). Декларирана е като архитектурно-строителен тип през 1989г.
Стилистически е представител на неоистирицизма, както в симетричната планова
структура, така и в детайлите и фасадното решение. Ремонтирана, много добро
актуално състояние.
Стар №34 Градско (царското) казино, строено 1920-23 г., е едноетажна сграда с
неустановен автор. Има предположения за авторство на арх. Н. Нешев.
Декларирана е като архитектурно-строителен тип през 1989г. Казиното има
симетричен план и ярко изразен, особено в детайла на прозорците и вратите, стил
сецесион. Някогашната аркада през 50-те години е затворена с прозорци.
Покривът е променен. От 20 години казиното е неизползваемо. Нарушена
автентичност. Актуалното състояние е лошо, пред разруха е поради пропадания в
покрива.
Стар № 33 Вила „Незабравка“ ул. „Република“ №112, Построена 1920 г.; Обявена
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като исторически ПК ДВ. 5/1973 (събития от 1923г.); Била е опожарена и после
възстановена. Реставрирана и адаптирана (арх. Г. Стоев, НИПК) за градска
музейна сбирка. Актуално състояние добро.
С. Горна бела речка: В селото няма регистрирани културни ценности, притежава обаче
характерна съхранена природа и няколко интересни къщи. Има фестивал на спомените
„Козе мляко“ (Местни деликатеси – козя извара, козе сирене, мляко, кашкавал) се
организира от Фондация за нова култура – всяка година около 24 май.
С. Горно Озирово, съществува от XVI в. В селата Горно и Долно Озирово намират
убежище българските боляри по време на турското нашествие. В землището е открито
накитно сребърно съкровище от огърлица, два чифта обеци, пет гривни и 44 части на
колан, което датира от ХVІ в. Някои археолози смятат, че откритото през 1922г.
съкровище е било собственост на български болярин, легендарния Кръм, владетел на
крепостта, намираща се между селата Долно Озирово и Стояново (Александров 1999).
Иван Филипов Комитата и Коста Аврамов са участвали в четата на Ильо Войвода. 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, римски
път, римски водопровод от глинени тръби.
На около 6 км североизточно от селото, в подножието на рида Котля (Ко̀тля в
северозападната част на Стрешерския дял; скала, която задържа вода, разположена на 3 км
североизточно от Горно Озирово и на 2 км североизточно от Долно Озирово; дълбока
скалиста падина) се намира едно от най-големите находища на долноюрски вкаменелости
във Врачанска планина. Средновековна крепост се намира в м."Котля-Градище", 10 км
източно.
Под връх Стрешер има останки от средновековен манастир и километри римски
водопровод от глинени тръби.
В района на селото има над петдесет пещери. Втората най-дълбока пещера в България се
намира именно тук. Дълбока е 356 метра, по-трудна за покоряване от първенеца,
протежението на пещерата е съпроводено от множество трудности: прагове и отвеси. В
близост е до популярната Леденика, в карстовия район на Врачанския Балкан. Има
туристически маршрут с. Горно Озирово – пещерата Леденика (с време за преминаване –
5 ч.).
В с. Горно Озирово се намират:
 Православен храм „Успение Богородично“, започнат преди Освобождението (1872
г.), осветен 1884 г. от Видинския митрополит Антим І. Архитектурно-строителен и
художествен;
 Паметник на загиналите през войните, изграден през 1999 г., актуално състояние –
много добро.
С. Долна Бела речка: Заселено е от жители на Горна Бела речка. Жителите са се
занимавали с дървообработване и скотовъдство. В края на ХVІІ в. тук е построен
параклис, а през 1934 г. - храм „Св. Димитър”. В него са открити стари книги с приписки
от 1855, 1865, 1868 и 1869 г. В с.Долна Бела речка се намират:
 Паметник в центъра на с. Долна Бела Речка
 Паметник на загиналите 1923–1925
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 Храм „Св. Димитър”, 1863 г.
В района има туристически маршрути и пещери. От склоновете на връх Добралин над с.
Долна Бела речка се вижда река Дунав.
С. Долно Озирово: Разположено е в полите на Врачанска планина. Край селото в
местност „Дрънката“ се намира палеонтологично находище на фосилна фауна и флора със
световна известност. Възрастта на съдържащите се в него фосили е от среден вилафранк
(ранен плейстоцен) отпреди около 2,23 млн. г. Проучвания на палеобиолози от БАН
(проф. д.б.н. Златозар Боев, проф. д-р Николай Спасов, доц. д-р Васил Попов, проф. д.б.н.
Емануил Паламарев) доказват: „... наличието на 5 вида фосилни растения, 2 вида
сухоземни охлюви и над 140 вида гръбначни животни. С уникалното си богатство на
фосилната фауна и флора находището се нарежда на първо място сред всички известни в
Европа от късния плиоцен. ...Огромното мнозинство от находките от птици (85 % - 1138
костни останки) принадлежи на един нов за световната наука род и вид птица –
балканската шовирерия (Chauvireria balcanica).
В м. Черковището е открито гърне с римски републикански сребърни денари.
На 2 км северозападно от село Долно Озирово и на 2 км югоизточно от с. Стояново, на
височината Креща е разположена античната крепост Градище и античен водопровод,
м."Градище", 1 км северно от Долно Озирово. Римските завоеватели изградили каменни
зидове, споени с хоросан. Крепостта е пазела долината на р. Огоста от североизток, за да
бъде осигурен металодобивът. Обитавана е до Късната античност и Ранното
средновековие.
В село Долно Озирово се намират:
 Нов храм „Св.Илия“, 2005-2015г;
 Къща на наследници на Христо Петров Йосифов от 1908 г. Лошо актуално
състояние;
 Къща на Марин Спасов Грозданов Нарушена автентичност;
 Къща на Лазар Тимов Иванов, лошо актуално състояние.
С. Драганица: Създадено е през XV век от Драган, който пристига със семейството си и
се заселва там. 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 1483г. се споменава село с името Драганче.
Първите официални данни за съществуването на Драганица са от 1530г. вписано в
Османските данъчни регистри. По време на своята трета национална обиколка на страната
на 30 август 1872г. Васил Левски, придружаван от врачанина Мито Анков посещава
Берковско. Твърди се, че Васил Левски е провел събрание в село Драганица в къщата на
Дамян Спасов – Комитата.
Средновековната църква „Св. Петка-Параскева“ се намира в най-високата част на село
Драганица, до селските гробища. Предполага се, че е построена около 1660/1665г.
Иконите на "Св. Петка-Параскева" са правени през 1869г. Църквата е еднокорабна,
едноапсидна постройка с притвор, пристроен в по-късен етап. Покривът е двускатен,
дървен, а над откритата нартика от запад има малка камбанария. Стенописи отвътре няма,
само из под варовата боя има отделни фрагменти, но те са рисувани сравнително късно и
нямат особена художествена стойност. Най-впечатляващ в храма е иконостасът, изработен
през 1869г., с неговите добре изографисани икони, които монахините от Клисурския
манастир са реставрирали заедно с иконостаса през 2017г.
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Ранносредновековна крепост се намира м."Латинско кале", над селото.
В центъра на селото има паметник на загиналите в Балканските войни 1912-1913г.,
Първата световна война 1914-1918г. открит тържествено на 19 май 1934г. и паметна плоча
на загиналите във Втората световна война 1939-1945г.
С. Спанчевци: Селото е известно с наличието на минерална вода. Има SPA комплекс. В
местността „Минкови бани“ има два басейна с топла минерална вода.
В с.Спанчевци се намират:
 Храм „Св. Архангел Михаил“. Построен е през XIX век., архитектурнохудожествена ценност. Понастоящем храмът е обновен, реставриран и
изографисан. Много добро актуално състояние. В двора на църквата има постамент
на загиналите в Балканската вода.
 Побит кръст в лозята на с.Спанчевци. На Илинден там се е правел курбан за дъжд в
сушава година.
До селото, при местност Калето се намират археологически останки от римска крепост.
Също в близост до село Спанчевци, по пътя за Берковица се намира и Клисурският
манастир, който е извън границите на общинната, но административно се числи към
Община Вършец. Село Клисурски манастир е обявено за отделно населено място с Указ
№ 691/обн. 15.12.1922 г. Недалеч от селото има археологически останки от римска
крепост (местност Калето), до които води проходим през лятото път.
С. Стояново: Наименования: до 1934 г. – Сердар чифлък, до 1951 г. – Сердари Стоян
Лилково. Според местни предания носи името си от подвизавалия се из този край през
XVIII век Стоян войвода. С чета от десетина души причаквали турски кервани по пътя за
Видин, а после се криели из околните хълмове. Построяването на железния мост в
местността Сопово на река Ботуня край Стояново има интересна история. Той е наречен
през ХІХв. „Чудото на Северозападна България“. Цар Фердинанд, след като затъва с
каляската си в реката, за пореден път останала без дървен мост, ангажира инженери от
италианска фирма за построяването на Железния мост. През 90-те години на ХХв.
Италианската фирма, построила моста, изпраща известие в Общината, че 100–годишната
гаранция за неговата здравина изтича, след което мостът е ремонтиран и подсилен.
Привлекателна е и околността около р. Ботуня при с. Стояново. Има много предания.
Някои от тях обясняват, че дълбоките дупки в Сопово са били използвани за леговища на
самодивите, където те, също като мечките, спели зимен сън. Мястото е добро за туризъм и
отдих.
В с.Стояново е Декларирана АС ценност, Писмо №2836/13.08.1976
Задоволително/добро актуално състояние – Къща на Стефана Стефанова Янкина.

г.

в

С. Черкаски, кръстено през 1934 г. на княз Владимир Черкаски – руски юрист,
славянофил и държавник. Оглавява Временното Руско управление в България по време на
Руско-турската война. Умира в Сан Стефано в деня на подписването на Руско-турския
мирен договор 19 февруари/3 март 1878 г.
Православен храм „Успение Богородично“, с.Черкаски, Община Вършец е най-старата
църква по поречието на река Шугавица. Строежът ѝ започва още преди Освобождението –
през 1865 г., впоследствие е събаряна и отново е възстановявана. Окончателно е
довършена и отваря врати след Освобождението на България от турско робство. Храмът е
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основно обновен през 1974 г. През 1977 г. художникът Ангел Радушев зографисва
иконостаса на църквата в с. Черкаски.
Антична крепост се намира в местност "Калето", при р.Шугавица, на 1 км югозападно.
Фолкорен празник – участват фолкорни състави от региона. Няма конкурсен характер и се
провежда една седмица преди събора на селото. Събор на селото се провежда ежегодно в
последната събота на месец август.
2. Здравно-хигиенни условия на средата
Здравно-хигиенните условия са свързани с качеството на средата за обитаване. Основните
фактори, влияещи върху човешката екология в условията на селищната среда, върху
здравето и възпроизводството на населението са денатурирана природна среда,
замърсяване на нейните елементи - въздух, вода и почва, забавен и усложнен от
икономическата криза процес на технологично обновяване на производствените
мощности и социалното обслужване. При едновременното им влияние върху организма,
те фокусират действието си и го проявяват именно чрез промените в здравните и
демографски процеси.
Обекти подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните
разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детски
градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно
настаняване, места за отдих и развлечение, както и обектите за производство на храни по
§1, т.37 от допълнителните разпоредби на Закона на храните, стоковите борси и
тържищата за храни.
Жилищни сгради
Към 2019г. в Община Вършец са изградени общо 5407 жилища с 426.4 хил.кв.м полезна
площ и 368.1 хил.кв.м жилищна площ.
Лечебни заведения
Извънболничната медицинска помощ на населението в Община Вършец се осъществява
от МЦ – Вършец и 3 здравни служби в с. Долно Озирово, с. Горно Озирово и с. Черкаски.
Лечебната дейност за болнична помощ се осъществява от СБР „Свети Мина“ рехабилитационна болница за лечение на заболявания на централна и периферна нервни
системи и опорно-двигателния апарат. В лечебното заведение легловата база е с 240
болнични легла.
Учебни заведения в т.ч. детски градини
На територията на община Вършец функционират:
- Средно училище СУ „Иван Вазов”, град Вършец. СУ “Иван Вазов” е средищно за
Община Вършец. В него се обучават около 550 ученика от І до ХІІ клас – в дневна
и самостоятелна форма на обучение.
- Начално училище "Васил Левски", гр. Вършец, кв. Изток. В него се обучават около
160 ученици в 8 паралелки от І до ІV клас.
- Професионална гимназия по икономика и туризъм (ПГИТ), създадена като
оздравително училище с регионални и надрегионални функции е слята със СУ
„Иван Вазов”.
- 2 детски градини: ДГ "Слънце" е единственото заведение за отглеждане и
възпитание на деца от предучилищна възраст в град Вършец. В базите на ДГ
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"Слънце" - филиали в кв. Заножене и в с. Долно Озирово се отглеждат, възпитават
и обучават деца в една смесена възрастова група.
Спортни обекти
Община Вършец разполага със стадиони, спортна зала и спортен комплекс, повечето от
които са в добро състояние.
Община Вършец, следва да предлага физическа и социална среда, която да отговаря на
здравните потребности на нейните жители чрез благоустрояване и рационално изграждане
на различните териториални единици и развитие на комуналното стопанство. С оглед
опазване на човешкото здраве, от съществено значение са градоустройствените зони,
които по силата на съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране.
ОУП на Община Вършец не крие евентуална рязка неблагоприятна промяна в условията
на средата, която на практика да засегне местното население. ОУП предлага увеличаване
на урбанизираните територии, в някои случаи изключени от регулация застроени терени.
Анализът на демографските характеристики на Община Върпец показва, че за периода, за
който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат свързани с намаляването и
застаряването на населението и обезлюдяването на голяма част от селата, което ще окаже
влияние върху цялостното развитие на общината.
Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са:
 Замърсяване на повърхностни и подземни води, поради амортизирана и
неефективна ВиК мрежа и липсата на такава в отделни райони.
 Замърсяването на атмосферата от точкови (битови) източници.
 Шум – резултат от функционирането на транспорта.
Рискови фактори
Рисковите фактори, влияещи на здравето на населението, се свързват на първо място с
начина на живот, жизнената среда (екологична, трудова, семейна), системата на
здравеопазване, както и с редица биологични характеристики. Трябва да се отбележи, че
върху появяването и въздействието на рисковите фактори имат определено влияние
икономическите и социалните условия в страната Тези фактори оказват съществено
влияние върху силата на отговора на даден индивид спрямо експозицията. Съществуват
различни връзки между експозицията и ефекта, което се обяснява преди всичко с
възприемчивостта на организма, която от своя страна може да се повлияе от различни
физични фактори /бременност, възраст и др./, от намаляването нивото на важни ензими
участващи в детоксикацията на редица химични съединения или на генетични фактори.
Най-често рисковите фактори се класифицират в следните три групи:
- първа група-ендогенни - те са формирани в самия организъм и са израз на неговата
биология. Тези фактори могат да бъдат наследствени /генетични/, придобити и
биологични.
- втора група-екзогенни - това са фактори на окръжаващата среда/ природни и
социални/. Трябва да се отбележи, че върху появяването и въздействието на рисковите
фактори имат определено влияние икономическите и социалните условия в страната, а
именно: безработицата, намаляването на доходите на значителна част от населението,
ниската степен на образованост, влошената структура на разходите, влошената структура
на потреблението.
- трета група- поведенчески - това са факторите определящи се от стила на живот
на индивида /нерационално хранене, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска
двигателна активност, психосоциален стрес/.
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Извършените анализи показват, че Община Вършец понастоящем се развива предимно с
ниски темпове. Най-голямо жилищно строителство е имало в периода 1946-1960 година.
Жилищата в община Вършец по степен на благоустроеност имат като съвкупност
различни благоустройствени елементи, като 98.7% притежават основните елементи електроснабденост и водоснабденост.
В общината 67.9% от жилищата имат като съвкупност електрически ток, водопровод,
канализация; 20.9% имат като съвкупност електрически ток, водопровод, канализация,
централно/местно отопление; 4.6% имат само ел.ток и водопровод; 5.3% – само ел.ток; без
благоустроеност са 1.3% от жилищата в общината.
В Община Вършец съществува износен сграден фонд и в някои части санитарнохигиенната обстановка не отговаря на съвременните изисквания от екологична, здравна и
естетическа гледна точка. Техническата инфраструктура в малките населени места на
общината е стара и има нужда от реконструкция и обновяване. Водопроводната мрежа е
амортизирана, няма изградена канализация, уличното осветление е недостатъчно. В
същото време значителна част от населените места не са обезопасени по отношение на
градския шум и вибрациите. Тези вредни фактори са най-осезателни около големите
пътни артерии.
Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното планиране на
общинската територия, при прилагането на интегриран подход за постигане на устойчиво
развитие в перспектива.
3. Национална-екологична мрежа
3.1. Характеристика на защитените зони, които могат да бъдат
засегнати от реализацията на ОУП
Защитената зона „Врачански Балкан“ с код BG0000166 – заема площта от 360 255.676
декара (36 025.57 ha)
Разположена е в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с. Лютаджик, с.
Паволче, с. Челопек, община Враца, област Враца, с. Главаци, с. Краводер, Община
Криводол, Област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, Община
Мездра, Област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела
речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, Община Вършец, Област Монтана, с. Дружево,
с. Миланово, с. Оплетня, Община Своге, Област София.
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните
местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР; забраната не се прилага в случаите, в
които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната
процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за
предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона
за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено
заявление за регистриране на търговско откритие;
Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71 от 2008 г.);
Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – 1 март до 30 юни;
Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства дървета или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти;
Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост;
Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в
хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения,
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коригиране, преграждане с диги на реки с изключение на такива: в урбанизирани
територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и
аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР;
17. Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15метровата зона около постоянни водни течения с изключение за нуждите на
съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на
опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или
за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на
видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
Защитената зона „Врачански Балкан“ с код BG0000166.
Защитената зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040 – заема площ
от 2 197 567.816 декара (219 756.78 ha)
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии. Забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските
земи като такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1, освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
5. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при
ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
7. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия; Забраната не се прилага в границите на
горски разсадници;
8. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71/2008 г.);
9. Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
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10. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
11. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
12. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – 1 март до 30 юни;
13. Издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство в находищата на вида
Dicranum viride и на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни
регистри съгласно приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед,
както и иницииране, провеждане или продължаване на процедури по реда на
Закона за опазване на околната среда, ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
Закона за устройство на територията и съответните подзаконови нормативни
актове, които са предпоставка за реализация на строителство; Забраната не се
прилага за ремонт и реконструкция на съществуващи обекти и за изграждане,
ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на техническата
инфраструктура;
14. Търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в находищата на вида Dicranum
viride и на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни регистри
съгласно приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед;
15. Отводняване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на
находищата на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатен регистър
съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящата заповед;
16. Извеждане на сечи и изнасяне на мъртва дървесина в находищата на вида Dicranum
viride, определени с координатен регистър съгласно приложение № 2, неразделна
част от настоящата заповед, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи
живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за
поддържане/подобряване на местообитанията на вида;
17. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети. В горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
18. Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
Защитената зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040.
Защитената зона „Билерниците“ с код BG0000593 – с площ 649.065 декара (64.91 ha)
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
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преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
2. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на
прилепите – от 1 март до 31 юли;
3. Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скално облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите,
в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има
започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по
Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е
подадено заявление за регистриране на търговско откритие;
4. Изграждане на нови ВЕЦ и промени в хидроморфологичния режим чрез
отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на
водните тела в зоната, като изключения се допускат при бедствия и аварии или за
дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията на
видовете по т. 2.2.3 и 2.2.4 от заповедта;
5. Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;
6. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища;
7. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства,
както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни,
аварийни, контролни и спасителни дейности;
8. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива;
9. Въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове в
ливади, пасища, мери, водните тела и горските територии;
10. Употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и
Министерството на околната среда и водите;
11. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;
12. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност, сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива;
13. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките
превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр.
71 от 2008 г.);
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14. Използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци
над допустимите норми;
15. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
Защитената зона „Билерниците“ с код BG0000593.
Защитената зона „Врачански Балкан“ BG 00002053 – заема площ от 308 797.377 декара (30
879.74 ha)
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
4. Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата
на вятъра.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
защитена зона „Врачански Балкан“ BG 00002053.
Защитената зона „Берковица“ BG 00002090 – заема площ от 27 999.431 декара (2799.94 ha)
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
4. Косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра;
Общи режими за опазване на целевите видове за ЗЗ „Берковица”, произтичащи от
статута им на „защитени видове”, посочени в чл. 38 на ЗБР – Приложение № 3:
За всички жизнени стадии на развитие на целевите видове се забранява:
 всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
 преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване,
отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на
препарирани екземпляри;
Освен тези забрани към чл. 38. (1) за животинските видове от Приложение № 3 се
забранява:
 унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са
изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по
време на миграция;
 вземане на намерени мъртви екземпляри.
Допълнителни режими, общовалидни за цялата територия на ЗЗ „Берковица”, въведени с
плана за управление – утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на МОСВ
Забранява се:
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Промяна предназначението на имоти с НТП „ливади”;
Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
Унищожаването на естествената крайречна растителност;
Замърсяване на територията на защитената зона с битови, промишлени и други
отпадъци;
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
защитена зона „Берковица“ BG 00002090.
Защитената зона „Западен Балкан“ с код BG 00002002 – заема площ от 1 468 324.711
декара (146 832.47 ha)
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
 Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към центъра;
 изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия в горната
граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са
съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни
генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия.
 Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското
стопанство.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
защитена зона „Западен Балкан“ с код BG 00002002.
Реализацията на ОУП не е свързана с нарушаване на естественото състояние на
природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките
на защитените зони. Не се очаква въздействие върху видовия състав и популациите им.
Реализирането на плана не е в противоречие с режима на опазването на защитените зони.
По подробно въздействията от реализирането на плана са разгледани и оценени в Доклада
по ОС, който е представен като отделно приложение към екологичната оценка.
3.2. Характеристика на защитените територии, които могат да
бъдат засегнати от реализацията на ОУП
Съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) на територията на Община Вършец
попадат следните защитени територии:
Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, земилище гр.Вършец, с площ 0.88 хектара,
обявена със Заповед №РД-834/14.11.2011г., ДВ бр.101/2011г.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се извеждане на голи сечи в отдели 217/б и 218/а;
6. Забранява се намаляване на склопеността на насажденията под 0.6;
7. Забранява се промяна в хидрологичния режим на десния приток на река Стара река в
границите на защитената територия.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
защитена местност „Коритата“.
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Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица”, земилище гр.Вършец, с площ 0.8
хектара, обявена със Заповед №РД-643/14.08.2012г., ДВ бр.75/2012г.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни растителни видове.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
защитена местност „Глухарчевидна жълтица”.
Природен парк (ПП) „Врачански балкан”, Обявен със Заповед №РД-1449/21.12.1989г.,
ДВ бр.3/1990г., прекатегоризация със Заповед №РД-934/22.07.2003 г., ДВ бр. 73/2003г.,
приемане на План за управление с Решение №750/14.10.2011 г., ДВ бр. 82/2011г.
Режим на дейности:
1. В границите на природния парк се забранява паркирането на моторни превозни
средства;
2. Забранява се късането на цветя;
3. Забранява се ловуването извън определените с устройствения проект райони.
Проекта на ОУП на Община Вършец не е в противоречие с режима на опазването на
Природен парк (ПП) „Врачански балкан”.
ІV.СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ КАТО
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Атмосферен въздух: Главните източници на емисии в Община Вършец се групират както
следва: битово отопление, в това число и на обществени сгради; транспорт и
промишленост. На територията на Община Вършец няма постоянно действащи пунктове
за контрол качеството на атмосферния въздух. Контролът на основните показатели,
характеризиращи качеството на атмосферния въздух на територията на Община Вършец
се извършва единствено чрез мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория
Плевен към ИАОС.
Качеството на атмосферния въздух в общината е сравнително добро. Източник на фини
прахови частици са транспортът и битовото отопление на твърдо гориво. Голяма част от
асфалтираните участъци се нуждаят от основен ремонт на настилката. Недостигът на
средства за поддръжка и ремонт на транспортната инфраструктура е предпоставка за
влошаване на качествените ѝ характеристики, което от своя страна влияе върху
качеството на атмосферния въздух, заради увеличаването на емисиите на прах и вредни
газове от автомобилния транспорт.
Поддържането на пътищата в добро състояние би спомогнало за намаляване праховото
замърсяване на атмосферния въздух в прилежащите им участъци.
ОУП отчита необходимостта в общината да се реализират проекти за саниране на
сградите, модернизиране на отоплителните уреди, което ще спомогне за ограничаване на
емисиите.
Решенията в ОУП предвиждат обособяване на производствени зони, които не са свързани
с изграждането на предприятия от тежката промишленост и с генериране на значителни
емисии в атмосферния въздух.
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Води: Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са
свързани с развитието на инфраструктурата, формирането на битови отпадъчни води в
населените места, хаотична урбанизация на земеделските земи и други.
Водоснабдяване: Всички населени места в Община Вършец са водонсабдени. Състоянието
на водопроводната мрежа за общината е остаряла.
Канализация: В населените места на Община Вършец има малък процент на изграденост
на канализационна мрежа, което обуславя и липсата на пречиствателни съоръжения. В
град Вършец са изградени ПСОВ и довеждащ колектор, които са пуснати в експлоатация
през 2013 г., като е предвидено в нея да се пречистват само отпадъчните води от смесената
канализационна система на гр. Вършец.
Във връзка с предвижданията на ОУП за нови устройствени зони в малките населени
места и реализирането им се предвижда:
- За населените места с частично изградена канализационна мрежа на с. Черкаски, с.
Спанчевци, с. Драганица и с. Долно е необходимо да се реконструират
канализациите и предвидят локални пречиствателни съоражения без да се
разширява канализацията. За несвързаните с канализация зони от тези населени
места се предвижда децентрализирани системи за отвеждане и пречистване на
отпадъчните води.
- За с. Горно Озирово, при условие че се изпълнят предвижданията на ОУП и
разрастване на териториите също е предвидено изграждане на локално
пречиствателно съоръжение.
За останалите населени места поради намаляване прираста на населението и малкия брой
жители е необходиимо да се предвидят децентрализирани системи за отвеждане и
пречистване на отпадъчни води след техникоикономически анализи за избор на системи в
следващите етапи на проектиране.
Почви: В Община Вършец няма производства, които да замърсяват почвите с тежки
метали или нефтопродукти. Замърсяване на почвите би могло да се очаква от
автомобилния транспорт в близост до пътните участъци с интензивен трафик, вследствие
на отлагане на атмосферни замърсители, както и при контакт на непречистени отпадъчни
води от населените места. С ОУП се предвижда изграждане на нови ПСОВ, където е
необходимо.
На територията на общината не се наблюдават активни ерозионни процеси.
Геоложка основа: На територията на Община Вършец е регистрирано активно свлачище
в гр. Вършец с идентификатор MON12.12961.011, регистрирано през 2003г. Други
екологични проблеми по отношение на геоложката основа не са констатирани. Непряко
ОУП ще спомогне за намаляване въздействието върху земната основа и минимизиране на
неблагоприятните инженерно-геоложки процеси чрез развитие на зелената система в
селищната и извънселищната територия.
Ландшафт: На територията на Община Вършец не са констатирани екологични
проблеми, свързани с ландшафта. ОУП предвижда дейности по подобряване на
ландшафта чрез създаване на извънселищни паркове и озеленяване на нови територии.
Културно-историческо наследство: На територията на Община Вършец не са
констатирани екологични проблеми, свързани с културно-историческото наследство. С
ОУП са определени режими за опазване на обектите на културно-историческото
наследство.
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Отпадъци: Община Вършец участва в Регионално сдружение за управление на
отпадъците - Регион Монтана, състоящо се от 12 общини, а именно: общините Монтана,
Берковица, Брусарци, Бойчиновци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Криводол, Чипровци и Якимово.
На територията на Община Вършец не са констатирани екологични проблеми свързани с
управлението на отпадъците. Към момента общината все още няма изградена система
разделно събиране и третиране на биоразградими отпадъци, но предстои да се осъществи.
През 2018г. Община Вършец, съвместно с Община Берковица, подписа договор за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец по проект BG16M10P0022.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Теренът за
изграждане на инсталацията е в местността "Тутмата", в землището на гр. Берковица, в
непосредствена близост до отклонението за с.Мездрея, по пътя София – Монтана.
Капацитет на компостиращата инсталация е 3696 т/г. Бенефициент по проекта е Община
Берковица, а партньор е Община Вършец
Вредни физични фактори: Основен източник на шум за общината е транспортния поток.
Пътните артерии, преминаващи през територията на Община Вършец не са с висока
интензивност на автомобилния трафик. Отсъствието на крупна промишлена дейност
определя отсъствие на рискови енергийни източници.
Факторите, които биха оказали негативно влияние върху акустичната обстановка са:
увеличаващият се брой на автомобили втора употреба; липсата на ефективни
шумопоглъщащи пояси и ограждения до пътните артерии и жилищните райони;
незадоволително и в някой случай лошо състояние на пътните настилки.
ОУП ще спомогне за предотвратяване на бъдещи екологични проблеми, свързани с
вредните физични фактори, чрез предлагане на пространствени решения за ограничаване
на вредното въздействие.
Население и човешко здраве: Основните здравни проблеми на населението в общината
произтичат от неблагоприятните демографски процеси и социално-икономическото
положение. На второ място, но също така важни, са проблемите, свързани със състоянието
или липсата на канализационна мрежа.
Всички изброени проблеми са взети предвид при изготвяне на ОУП. С плана се цели и ще
се постигне тяхното преодоляване и максимално ограничаване. Не се очаква
предвижданията на ОУП да доведат до възникване на нови екологични проблеми в
общината.
Защитени територии, обявени по Закона за защитените територии: На територията на
Община Вършец попадат Защитена местност (ЗМ) „Коритата”, Защитена местност (ЗМ)
„Глухарчевидна жълтица” и Природен парк (ПП) „Врачански балкан”.
Предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец не засягат границите на
защитените територии и не допускат устройствена намеса в тях.
Защитени зони, обявени по Закона за биологичното разнообразие: Чрез обявяването
на територии по реда на чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие е създадена мрежа
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от защитени зони, която покрива едни от най-ценните за биоразнообразието места и
осигурява биокоридорни връзки между местообитанията на видовете, които се опазват в
границите им. На територията на Община Вършец попадат част от шест защитени зони.
ОУП предвижда обособяването на устройствени зони в защитени зони от мрежата Натура
2000. Проектните елементи биха могли да окажат въздействие върху биологичното
разнообразие и природните местообитания. При спазване на мерките, препоръчани в
ДОСВ (самостоятелно приложение към ДЕО), потенциалните въздействия върху
биологичното разнообразие и природните местообитания, които са предмет на опазване в
ЗЗ, може да бъде ограничено и локализирано.
Проблем за защитените зони са незаконните сечи и честото несъобразяване с
лесоустройствените планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва
основно за отопление, което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от
по-бедните групи от населението. Практиката на прокарване по стръмни горски склонове
на тракторни пътища води до осушаване на месторастенията и намаляване на
потенциалните им продуктивни възможности, влошаване условията за растеж на
мезофилните видове, което довежда до влошаване на растежа и изсъхване, увеличаване на
директната и потенциална ерозия, увеличаване на свлачищата в райони с неустойчиви
основни скали. Традиционните горскостопански практики, както и прокарването на
временни извозни пътища създават екологични проблеми.
Ползването на билки, гъби и горски плодове без реална оценка на ресурса и в нарушение
на законово установените правила е предпоставка за изчезване на определени видове и
дисбаланс в екосистемите. Сред голяма част от туристите съществува неразбиране на
природните явления и механизми, обвързаността на видовете и техните съобщества със
средата, необходимостта от разумно ползване на природните ресурси, както и
предубеждения към определени видове – хищници, грабливи птици, сови, прилепи,
влечуги и земноводни.
Недостатъчната екологична култура много често е в основата на разрушителното
отношение спрямо природата, което от своя страна води до намаляване на популациите,
унищожаване на животни и растения от приоритетни и други видове. Проява на подобно
отношение са незаконният лов и риболов, изхвърлянето на битови отпадъци извън
определените за целта места, замърсяването с промишлени и строителни отпадъци, както
и нерационално използване на възстановимите природни ресурси.
Към категорията – зони със специфичен хигиенно-охранителен статут се отнасят
зони, които по силата на съответни нормативни актове, следва да бъдат взети под
внимание в процеса на планиране.
В района на Община Вършец има определени 12 броя санитарно-охранителни зони
(СОЗ) по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди, посочени в таблица II-09.
Предвижданията на ОУПО не попадат в наложените забрани и ограничения, определени
за пояси I, ІІ и III на санитарно-охранителните зони (съгласно чл.10.ал.1 от Наредба №3
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
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водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди).
За бъдещите ПСОВ на територията на Община Вършец трябва да бъдат предвидени
необходимите сервитути и охранителни зони, което гарантира доброто им функциониране
от техническа гледна точка и опазването на околната среда.
V. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И
ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО
ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА
Благоприятните екологични условия са важен фактор за социално-икономическото
развитие на всяко населено място. В този смисъл ОУП на Община Вършец следва да бъде
съобразен с поредица от документи на национално, регионално и локално равнище и
основните стратегически цели, поставени в тях. Тези документи ще бъдат разгледани
подробно. Освен нормативните документи, свързани със спецификата на отделните
компоненти и фактори оказващи въздействие върху околната среда, е важно да се
проследи и хоризонталната и вертикалната интеграция на предвижданията на ОУП с
други планови документи в сферата на социално-икономическото (регионалното)
развитие и пространствено (устройствено) планиране.
Стратегии и програми на национално ниво
Интегрирането на екологичните принципи в националната политика е важно условие за
опазването на околната среда. Екологичната съгласуваност на целите и приоритетите,
заложени в проекта на ОУП на Община Вършец, е оценена на база обвързаността на плана
с други планове и програми на национално, регионално, областно и общинско равнище.
Проект на Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие
Националната стратегия за околна среда (НСОС) е създадена в отговор на обществената
потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на
околната среда. НСОС се явява и естествено продължение на провежданата от Р България
политика в областта на околната среда. Националните цели по опазване на околната среда.
Дългосрочната цел на България в областта на околната среда е: Към по-добро качество
на живот и устойчива околна среда. Тази цел е основополагаща за ОУП на Община
Вършец.
Стратегическите цели по отношение на околната среда, посочени в Националната
стратегия за околната среда и Национален план за действие 2009 – 2018 г., одобрена с
Решение №353/15.05.2009 г. са следните:
1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста
енергия
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода
3. По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот
4. Насърчаване на устойчивото потребление и производство
5. Ограничаване и спиране на загубата на биологичното разнообразие
6. Формиране на нови модели на поведение, щадящи околната среда и съдействащи за
устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена информация и
мониторинг на околната среда.
Новоразработената национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че
процесите и предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички
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сектори на икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови поинтегрирани и комплексни подходи за тяхното решаване.
Тя отговоря на нарастващата необходимост опазването и подобряването на качеството на
околната среда да се разглежда като един от стълбовете на устойчивото развитие,
съвместно с икономическото и социалното развитие. Стратегията очертава цели и
действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на
естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа,
разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на
устойчивото развитие.
Стратегията се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните
изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на
антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на политиката
по устойчиво развитие – подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на
настоящото и бъдещите поколения посредством създаването на устойчиви общности,
способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват екологичния и
социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват просперитет, опазване на
околната среда и социално сближаване. В този смисъл стратегията цели не само поустойчива околна среда, но и по-добро качество на живот.
Нейното изработване е съобразено с основните стратегически документи на Европейския
съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия
за развитие на Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на Европейския
съюз, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз,
най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и устойчивото развитие –
законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление и
производство”, Целите на хилядолетието за развитие (ООН) и др.
Националната стратегия и планът за действие са рамкови, тъй като вече се изпълняват или
се подготвят нови/актуализират редица секторни и общински стратегически документи,
свързани с околната среда. Тя следва да е водеща за осъществяването на ефективна
политика за устойчива околна среда от компетентните институции, организации,
включително на областно и общинско ниво.
В националната програма за околна среда гореописаните стратегически цели са разбити на
специфични цели, които представят в подробности очакваните резултати. По-долу са
описани специфичните цели към всяка стратегическа цел, както и съответните индикатори
за изпълнение.
Стратегическа цел 1: Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението
на климата и чиста енергия
1.1. Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове, отнесени към растежа на
БВП на страната
 Емисии на парникови газове отнесени към растежа на БВП на страната
 Общо количество на емисии на парникови газове – индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Емисии на парникови газове по сектори на икономиката (вкл. поглътители) –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Интензитет на емисиите на парникови газове от потреблението на енергия индикатор за устойчиво развитие на Евростат
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Извършени транзакции на единици за емисии в Националния регистър за отчитане
на емисиите на парникови газове
1.2. Адаптиране към промените в климата
 Изградени системи за ранно предупреждение за природни бедствия и аварии
свързани с изменението на климата
 Информираност по въпросите на изменението на климата и формиране на нови
модели на поведение на обществото, насочени към намаляване и предотвратяване
на последиците от изменението на климата
1.3. Постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната
 Енергиен интензитет на икономиката (kgoe) - индикатор за устойчиво развитие на
Евростат
 Вложени енергийни ресурси за преобразуване (toe)
 Брутно вътрешно потребление на горива и енергия в страната по видове източници
(хил. т н. е.)
 Дял на възобновяемата енергия в брутното вътрешно потребление (%)
 Дял на възобновяемата енергия в общото крайно енергийно потребление (%)
 Ефект от иновациите върху материалната и енергийна ефективност (%) - индикатор
за устойчиво развитие на Евростат
 Производство на електрическа енергия от ВЕИ (GWh)
 Емисии на вредни вещества от ТЕЦ и битово горене (kt/y)
 Емисии на киселинообразуващи субстанции от енергийния сектор – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Емисии от озонови прекурсори от енергийния сектор - индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
Стратегическа цел 2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество
вода
2.1. Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на добър
екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела
 Население обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Брой присъединени еквивалент жители към канализационните системи
 Процент на населението, свързано към СПСОВ
 Брой ново изградени и рехабилитирани СПСОВ
2.2. Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, водните
екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от наводнения и
засушавания в условията на глобални промени в климата
Количество на иззета вода /хил. куб. м/- индикатор на Евростат
 Вода, добита от повърхностни и подземни източници – индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Степен на изграденост на нова хидротехническа инфраструктура
 Дял на населението, свързано с централно селищно водоснабдяване – показател от
Целите на хилядолетието за развитие
 Дял на населението получаващо вода за питейно-битови цели с качество,
съответстващо на нормативните изисквания
 Дял на населението, включено към селищна канализационна мрежа - показател от
Целите на хилядолетието за развитие
 Дял на населението, обслужвано от пречиствателни станции за отпадни води показател от Целите на хилядолетието за развитие
 Дължина на новоизградените и рехабилитирани мрежи за питейно-битово
водоснабдяване
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 Брой нови питейни водоизточници и нови и рехабилитирани ПСПВ
2.3. Възприемането на водите като елемент от националната сигурност, с цел устойчиво
развитие на страната
 Степен на осигуреност на населението с вода за питейно-битови нужди
2.4. Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Дунавския
басейнов район на основата на екосистемния подход
 Брой изградени, реконструирани и модернизирани ПСОВ
 Относителен дял на отпадните води обработвани в ПСОВ
 Емисии на азот и фосфор
 Замърсявания с азот и фосфор от земеделието
 Брой предприятия, съоръжения и земеделски стопанства използващи най-добри
налични практики
 Брой и площ на морски защитени територии и защитени зони НАТУРА 2000
 Размер на рибарски флотилии - индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Количество риба уловена извън безопасния биологичен минимум/лимит индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Обем производство в обектите за аквакултури
 Относителен дял на използване (засягане) на площите на защитени територии и
зони на Националната екологична мрежа в Зона А и Зона Б, чиито обхват е
определен в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 Относителен дял на урбанизираните територии в Зона А и Зона Б, чийто обхват е
определен в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 Площ на защитени територии и защитени зони в Зона А и Зона Б, чийто обхват е
определен в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 Относителен дял на площта на защитените територии в морето и с приети планове
за управление в Зона А и Зона Б, чийто обхват е определен в Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
Стратегическа цел 3: По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот
1. Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда
 Очаквана продължителност на живота и години живот в здраве по пол - индикатор
за устойчиво развитие на Евростат
 Експозиция на населението на замърсяване с прахови частици (g/m3) - индикатор
за устойчиво развитие на Евростат
 Експозиция на населението на замърсяване с озон (g/m3)- индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Население, изложено на шум - индикатор за устойчиво развитие на Евростат
3.2. Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ)
върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и подобряване на
качеството на течните горива
 Брой населени места с измерени концентрации на отделните замърсители над
нормите
 Население, изложено на наднормено замърсяване по отделни замърсители (бр.
жители)
 Общи годишни емисии на замърсителите, посочени в Таблица 1, в т.ч. емисии на
вкисляващи вещества (серен диоксид SO2, азотни оксиди NOx и амоняк NH3) –
индикатор за устойчиво развитие по Евростат и емисии на прекурсори на прахови
частици (азотни оксиди NOx, серен диоксид SO2 и амоняк NH3) – индикатор за
устойчиво развитие по Евростат
 Съдържание на сяра в течните горива (m/m)
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3.3 Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване
емисиите на флуорирани парникови газове
 Употреба на вещества, нарушаващи озоновия слой (t)
 Емисии на флуорирани парникови газове (t)
3.4. Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите
 Брой изпълнени предписания към брой на констатираните несъответствия при
производство/пускане на пазара на химични вещества в самостоятелен вид, в
препарати и в определени изделия
 Предприятия, извършили предварителна регистрация по REACH, отнесени към
предприятията, имащи задължение за регистрация по REACH (%)
3.5. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях
 Предприятия, опериращи в съответствие с условията в разрешителните по чл.104
на Закона за опазване на околната среда, отнесени към предприятията с издадено
разрешително (%)
3.6. Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали
 Брой регистрирани несъответствия при износ на определени опасни химикали към
общия брой на подадените уведомления за износ (%/година)
3.7. Повишаване информираността на населението, вкл. в детска и училищна възраст за
ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от употребата на
определени опасни химикали
 Предоставена информация за рисковете от употребата на определени опасни
химикали
3.8. Предотвратяване и намаляване на шума в населените места
 Брой разработени стратегически шумови карти
 Брой разработени планове за действие
 Брой изпълнени мерки от плановете за действие
3.9. Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна на
компетентните органи
 Брой промишлени източници, отговарящи на нормативните изисквания, спрямо
общия брой извършени проверки
 Брой пунктове от националната система за анализ, оценка и контрол на шума,
отговарящи на нормативните изисквания спрямо общия брой пунктове
 Брой извършени контролни измервания на шумови нива от локални източници
3.10. Устойчиво управление на почвите
 Процент земеделски земи, на които се прилагат агроекологичните схеми –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Брой въведени компенсаторни и/или други финансови схеми за устойчиво
управление на земите
3.11. Възстановяване на увредени почви
 Възстановени почви за година (ha)
 Годишни разходи за възстановяване на увредени почви
 Брой утвърдени/ използване нови технологии за възстановяване на увредени почви
Стратегическа цел 4. Насърчаване на устойчивото потребление и производство
4.1. Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във
всички сектори на икономиката
 Разходи за развойно-изследователска дейност – индикатор за устойчиво развитие
на Евростат
 Оборот от иновациите – индикатор за устойчиво развитие на Евростат
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Ефект от иновациите върху материалната и енергийна ефективност – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Брой на изградените центрове за изследвания и иновации
4.2. Устойчиво управление и рационално ползване на земните недра и на подземните
богатства
 Брой на разгледани и съгласувани цялостни и годишни работни проекти за търсене
и/или проучване, добив и първична преработка
 Брой на разгледани, съгласувани и утвърдени планове за управление на минните
отпадъци
 Брой на извършени проверки на геологопроучвателни и миннодобивни обекти
 Създаване, поддържане и актуализиране на информационни системи и на бази
данни за находищата на подземни богатства и за съоръженията за минни отпадъци
на територията на страната
4.3. Ограничаване на натоварването върху околната среда от дейностите по търсене и/или
проучване, добив и преработка на подземни богатства
 Инвентаризация на съоръженията за минни отпадъци на територията на страната
 Създаване, поддържане и актуализиране на бази данни от мониторинга на
съоръжения за минни отпадъци
 Брой разгледани и съгласувани проекти за рекултивация на нарушените терени
 Брой проведени семинари и изготвени методически документи
4.4. Интегриране на превантивните инструменти по околната среда с икономическите
политики
 Брой издадени в срок решения по ОВОС и решения за преценяване
необходимостта от ОВОС
 Брой издадени в срок становища по ЕО и решения за преценяване на
необходимостта от ЕО
 Брой издадени в срок решения по комплексни разрешителни
 Брой преразгледани/изменени/актуализирани в срок комплексни разрешителни
 Брой проведени семинари и издадени методически документи
4.5. Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички
сектори на икономиката
 Организации със системи за управление на околната среда – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Продукти с присъден знак за екомаркировка – индикатор за устойчиво развитие на
Евростат
 Площи, за които са поети агроекологични ангажименти – индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Площи, който се управляват по методите на биологичното земеделие – индикатор
за устойчиво развитие на Евростат
 Гъстота на животновъдството – индикатор за устойчиво развитие на Евростат
4.6. Устойчиво управление на отпадъците
 Производителност на ресурсите – индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Генерирани битови отпадъци – индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Дял на населението, обхванато от организирана система за събиране и
транспортиране на отпадъците – показател от Целите на хилядолетието за развитие
 Компоненти на потреблението на материали от домакинствата – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Потребление на материали от домакинствата по видове – индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Третиране на битовите отпадъци по видове начини за третиране – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
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Генериране на опасни отпадъци по икономически дейности – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
4.7. Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на натиска
на транспорта върху околната среда
 Потребление на енергия от транспорта (общо и по видове транспорт) (toe) –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Емисии на озонови прекурсори от транспорта (t) – индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Емисии на парникови газове от транспорта (общо и по видове транспорт) (t) –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Емисии на фини прахови частици (РМ10) от транспорта (t) – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Пазарен дял на биогоривата (%)
 Концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в градските зони (µg/m3)
 % на велоалеите от градската транспортна мрежа
 Брой на пътуванията с обществен транспорт
 Брой на пътуванията с релсов обществен транспорт
 Брой проекти за изграждани на велосипедни алеи
4.8. Устойчиво развитие на районите в страната
 Разходи за възстановяване и опазване на околната среда
 Подобряване на качеството на околната среда в районите с натрупани екологични
проблеми
 Подобряване зелената система на населените места - брой реализирани проекти
 Подобряване състоянието и увеличаване на броя на зелените площи в
урбанизираните територии
 Брой на разработените нови общи устройствени планове на общини и районни
устройствени схеми
 Изготвени с широко участие на заинтересованите страни, екологични оценки на:
Националната комплексна устройствена схема, районните устройствени схеми,
общите устройствени планове, Общия устройствен план на София и Столичната
община, регионалните планове за развитие
 Експозиция на населението на замърсяване с прахови частици (g/m3) - индикатор
за устойчиво развитие на Евростат
 Експозиция на населението на замърсяване с озон (g/m3) - индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Население, живеещо в домакинства, изложени на шум
 Население, обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадни води
 Генерирани битови отпадъци
 Относителен дял на населението на района от ниво 2, съгл. Закона за регионалното
развитие и на общините в него, обхванато от системата за организирано
сметосъбиране
 Относителен дял на населението на района от ниво 2, съгл. Закона за регионалното
развитие и на общините в него, обхванато от системата за разделно сметосъбиране
 Количество на рециклираните битови отнадъци (тонове)
 Брой на рекулнивираните стари сметища за битови отпадъци
4.9. Развитие на устойчива градска среда и агломерации
 Брой реализирани ландшафтни проекти
 Разработени и одобрени актуални устройствени планове на градове, както и
подробни устройствени планове, отчитащи политиката за териториално развитие
на ЕС (бр.)
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Увеличаване на зелените площи в населените места (ха)
Въведени съоръжения за използване на слънчевата енергия за отопление на
сградите и други алтернативни източници на енергия
 Брой реализирани проекти за изграждане на велосипедни алеи в градските зони
4.10. Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на натиска на
сектора върху околната среда
 Изменение на индекса на популация на птици, обитаващи земеделски земи
 Популации на местни породи и сортове (ha, заети с местни сортове и бр.
животински единици от местни породи)
 Използвани земеделски площи в необлагодетелствани райони, за които са
получени компенсаторни плащания (ha)
 Земи с висока природна стойност, за които е поет агроекологичен ангажимент (ha)
 Площи, в % от общата обработваема земя, за които са поети агроекологични
ангажименти – индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Площи, в % от общата обработваема земя, отглеждани по биологичен начин –
индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Концентрация на биогенни вещества (нитратен и амониев азот, фосфати) в
повърхностните води по басейнови райони (mg/l)
 Концентрация на биогенни вещества (нитратен и амониев азот, фосфати) в
подземните води по басейнови райони (mg/l)
 Концентрация на пестициди в повърхностните води (mg/l)
 Концентрация на пестициди в подземните води (mg/l)
 Напоявани земеделски площи (ha)
 Площи с риск от почвена ерозия (загуби в t/ha/година)
 Площи, засегнати от ветрова ерозия (ha)
 Производство на енергия от възобновяеми източници в селското стопанство (GWh)
 Емисии на вредни вещества в атмосферата от селското стопанство (t)
 Изградени нови торохранилища (бр.)
4.11. Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход
 Относителен дял на горските територии
 Горски дървета увредени от обезлистване
 Отношение на годишните сечи към нетния годишен прираст на горите
 Площ на горите с местни видове
 Брой горски пожари
 Засегната територия, вследствие на пожари (ha) (естествени гори или култури)
 Процент от горите, които са сертифицирани
 Дял на недървесните горски продукти
 Стойност на недървесни продукти – като сума в лв., платени като такси за
ползване, като реализирана печалба от сектора по пазарни цени
 Процент от горската територия управлявана за отдих и туризъм
 Стойност на капиталовите инвестиции и годишни разходи по управление на
горите, дървесните и недървесни продукти, базирани горски екологични услуги,
отдих и туризъм
4.12. Намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие на
устойчив туризъм
 Съотношение между броя на туристите и местното население
 Процент на наличност на свободна леглова база през цялата година
 Процент на посетителите, пристигащи с превозни средства различни от автомобил
или самолет
 Процент на отпадъците, рециклирани от предприятията от туристическия сектор
ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

173

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец



Процент на предприятията от туристическия сектор с признати екологични
сертификати
 Брой на отличителни еко-туристически марки за качество (Марка “Автентична
България”, Марка “Пан Паркс” (PAN Parks), Марка “Странджа” и др.)
 Брой еко-сертификати в сферата на туризма
 Брой присъдени награди “Син флаг”
4.13. Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство
 Брой нови обекти включени в Списъка на ЮНЕСКО
 Брой и размер на защитените територии
 Брой регистрирани интегрирани обекти на природното и културно наследство
(материално и нематериално)
 Брой разширени обекти (с природната им среда), от вече включените в списъка на
ЮНЕСКО
 Територии, категоризирани като културен ландшафт
Стратегическа цел 5. Ограничаване и спиране на загубата на биологично
разнообразие
5.1. Устойчиво управление на биологичното разнообразие
 Индекс на броя на обикновените птици на единица територия – индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
5.2. Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от
Националната екологична мрежа и извън нея
 Покритие на мрежата от защитени територии
 Покритие на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000
 Брой на разработените планове за управление на защитени територии и защитени
зони и планове за действие за видове от дивата флора и фауна
 Процент на площите на защитени територии и защитени зони с утвърдени планове
за управление
 Брой определени места по Директивата за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна - индикатор за устойчиво развитие на Евростат
 Брой определени места по Директивата за опазване на дивите птици - индикатор за
устойчиво развитие на Евростат
 Дял на защитените територии – показател за постигане на Целите на
Хилядолетието за развитие
 Брой видове и местообитания с подобрено състояние
Стратегическа цел 6. Формиране на нови модели на поведение на обществото,
щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и мониторинг на околната среда
6.1. Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на
вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването на
електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса
на вземане на решения
 Достъп до електронно правителство - индикатор за устойчиво развитие на Евростат
Използване на услугите от електронното правителство - индикатор за устойчиво
развитие на Евростат
 Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения
 Редовна актуализация на сайтовете на МОСВ и неговите поделения на български и
английски език
 Процент на запознатите с правото си на достъп до информация и участие на
обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда
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Брой посетители в информационните центрове на обществеността на МОСВ и
неговите поделения
 Брой на базите данни и публичните регистри поддържани в интернет от МОСВ и
поделенията му
 Брой издадени решения за предоставяне на достъп до информация в МОСВ и
неговите поделения
 Брой организирани публични електронни дискусии и обсъждания на проекти на
документи, свързани с околната среда и устойчивото развитие
 Брой консултативни органи, свързани с управлението на околната среда, в които
участват представители на различни групи на обществеността
 Осигурен електронен достъп до информацията за околна среда и устойчиво
развитие на хората в неравностойно положение
6.2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на
нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за
устойчивото развитие
 Интегриране на образованието по околна среда и устойчиво развитие в учебните
програми и стандарти, както и в преквалификационни програми и курсове за
държавната и местната администрация, НПО и бизнеса
 Брой издадени учебни помагала за учители и ученици за опазване на околната
среда и устойчивото развитие
 Брой издадени информационни материали за различни групи на обществеността за
опазване на околната среда и устойчивото развитие
 Брой организирани информационно-образователни кампании
 Брой осигурени електронни програми за образование по околна среда и устойчиво
развитие
6.3. Подобряване и развитие на системите за наблюдение и програмите за мониторинг
 Брой на извършените докладвания до ЕАОС/ЕК (директиви)
 Процент на обновените схеми/ станции/стационари за наблюдения
 Брой на изготвени анализи и оценки
 Брой стратегически документи/ програми, в които са използвани анализи и оценки
въз основа на информация от НСМОС
6.4. Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за
състоянието на околната среда
 Функциониращи публични регистри и информационни системи (вкл. и ГИС
базирани)
 Процент публична информация/ БД/ИС спрямо наличната в Националната база
данни
 Повишена информираност на населението - предоставена информация/ брой
искания въз основа на които е предоставена налична и допълнително обработена
информация
 Подобрено взаимодействие и обмен между държавните и научните институции и
НПО, които събират и обработват информация за околната среда (НСИ, МРРБ,
МОСВ, МЗХ, ДАГ и др.)
6.5. Разработване на методологии и въвеждане пакет от индикатори, включително и
индикатори за устойчиво развитие, като инструменти за оценка на състоянието на
околната среда и ефективността на екологичната политика
 Утвърдени от министъра на околната среда и водите методики/инструкции за
изготвяне и прилагане на индикатори за оценка на състоянието и опазването на
околната среда
 Брой внедрени индикатори
 Брой индикаторни доклади
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Брой обучени експерти
Степен на подобрена междуинституционална координация
Брой проведени семинари, информационни кампании

В Матрица 3 от настоящата Екологична оценка, приоритетите на ОУП на Община
Вършец са съпоставени с тези шест стратегически цели. В резултат на съпоставянето
е оценена степента на въздействие на съответния приоритет на ОУП и специфичните
цели към него върху стратегически цели, определени в Националната стратегия за
околна среда. Въздействието е оценено като положително, силно положително,
отрицателно, нулево и няма отношение.
Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г.
НПУО е напълно съобразен с основните цели на европейското екологично право в сектор
„Отпадъци” и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО са предвидени
програми от мерки.
Националният план за управление на отпадъците 2021-2028г. е приет с Решение №459 на
Министерския съвет от 17.06.2021г.
Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:
„Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на
отпадъците във всички процеси и нива“.
Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други.
В рамките на НПУО 2021-2028г. са разработени програми с подпрограми, които чрез
своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни
цели стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на
националния план. Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето
представляват различни алтернативи за достигане на набелязаните цели.
Стратегическа цел

Програма

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването
им и насърчаване на повторното им използване.

 Национална Програма за предотвратяване
образуването на отпадъци
с
 Подпрограма
за
предотвратяване
на
образуването на хранителни отпадъци
 Програма за достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци;
 Програма за достигане на целите за
рециклиране
и
оползотворяване
на
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради.
 Програма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на МРО
с
 Подпрограма за управление на опаковките и
отпадъците от опаковки.

Цел
2:
Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци
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Стратегическа цел

Програма

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска
от депонираните битови отпадъци и други

 Програма за намаляване на количествата и
на риска от депонираните битови отпадъци и
други

В Матрица 3 от настоящата ЕО, приоритетите на ОУП на Община Вършец са
съпоставени със стратегическите цели на разгледаните национални планове и
стратегия. В резултат на съпоставянето е оценена степента на въздействие на
съответния приоритет на ОУП и специфичните цели към него върху
стратегическите им цели. Въздействието е оценено като положително, силно
положително, отрицателно, нулево и няма отношение.
Стратегии и програми на регионално ниво:
Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
Регионалният план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
е разработен през 2013 г. Като основен документ, определящ средносрочните цели и
приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на
Северозападен район, той е насочен към преодоляване на вътрешнорегионалните
различия в степента на социално-икономическото развитие в района, както и на
междурегионалните различия с останалите райони в Европейския съюз в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
Стратегическите цели и приоритети, поставени в плана са както следва:
Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентноспособна икономика чрез развитие на
собствения потенциал на СЗР
Приоритет 1.1. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес и подобряване на средата за правене на бизнес
Приоритет 1.2. Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективност
Приоритет 1.3. Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика
Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал
Приоритет 2.1. Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и
предотвратяване на рисковете за социално изключване
Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда
Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за
подобряване на процесите на управление
Стратегическа цел 3. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност
Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура
Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура
Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието
Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен
район
Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество
План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново
управление 2016-2021г.
Документът представлява актуализиран План за управление на речните басейни в
Дунавски район, който се отнася за периода 2016-2021г. Разработен е съгласно
изискването на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и чл. 13 на Рамковата директива за
водите. Той е основен инструмент за интегрирано управление на водите, съгласно
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изискванията на Директива 2000/60/ЕС – Рамкова директива за водите (РДВ),
транспонирана в Закона за водите (ЗВ).
Екологичните цели при управление на водите и сроковете за постигането им се определят
в чл. 4 на Директива 200/60/ЕС (РДВ). Съгласно чл. 156а, ал. 1 от ЗВ цели за опазване на
околната среда (екологични цели) се определят по отношение на повърхностните и
подземните води и по отношение на зоните за защита на водите, и са насочени към:
- предотвратяване на влошаването и постигане на добро количествено и качествено
състояние/потенциал на подземните и повърхностните води;
- постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или
обявена зоната за защита на водите.
Актуализация на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни
тела
Целите за опазване на околната среда при повърхностните води по отношение на
количеството и качеството на водите се определят за (чл. 156а, ал. 1, т. 1 от ЗВ):
 предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни тела;
 опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за
постигане на добро състояние на водите;
 опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води;
 предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на етапи
на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
Актуализация на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела
Целите за опазване на околната среда при подземните води по отношение на количеството
и качеството на водите се определят за (чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ):
 недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и
предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;
 опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела,
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води
и постигане доброто им състояние;
 идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива
тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел
непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.
Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на
водите
- Цели за опазване на околната среда на зони за защита на води предназначени
за питейно-битово водоснабдяване
 За зони, определени в добро химично състояние - „Запазване на добро химично
състояние на зоната”;
 За зони, определени в лошо химично състояние – за 2015г.: „Предотвратяване
влошаването на химично състояние на зоната”; за 2021г./2027г.: „1.
Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по показател с
отклонение от СКОС; 2.Запазване на добро химично състояние на зоната по
останалите показатели ” и ” 1. Постигане на СКОС за показател с отклонение за
добро химично състояние на зоната до 2027г. (СКОС коригиран с фонова
концентрация) 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по
другите показатели.
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Цели за опазване на околната среда на зони за отдих, водни спортове и/или за
къпане
Екологичните цели за зоните за отдих, водни спортове и/или за къпане са съобразени със
стандартите за качество по показателите за оценка на състоянието им, включени в
приложимите наредби за съответния тип повърхностни води.
-

Цели за опазване на околната среда на зони, в които водите са чувствителни
към биогенни елементи
Специфични екологични цели за тези зони не се определят. Регламентираните в Закона за
водите цели за опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на
повърхностните води, се интегрират с целите за защита на водите от еутрофикация.
-

Цели за опазване на околната среда на зони за опазване на стопански ценни
видове риби и други водни организми
Специфични екологични цели за тези зони не се определят. Регламентираните в Закона за
водите цели за опазване на околната среда, т.е. постигане на добро състояние на
повърхностните води, се интегрират с целите за опазване на стопански ценни видове риби
и други водни организми.
-

Цели за опазване на околната среда на защитени територии и зони, обявени за
опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване
За тези зони на територията на ДРБУ не са определяни специфични екологични цели.
-

План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски район за басейново
управление 2016-2021 г.
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) се изготвя съгласно чл.7 от
Директива 2007/60/ЕС (Европейска Директива за наводненията) и на основание чл. 146 и
от Закона за водите. Основните етапи при разработването му са: Предварителна оценка на
риска от наводнения (ПОРН) и определяне на Райони със значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН); Съставяне на карти за районите под заплаха от наводнения и карти
на райони с риск от наводнения; Разработване на ПУРН с включена Програма от мерки.
Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за територията на
Дунавски район. Той разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения,
отчитайки характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на
опазване на околната среда, като осигурява високо ниво на опазването ѝ. В него е
включена Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяването, защитата,
подготвеността, включително прогнозите за наводнения и системите за ранно
предупреждение.
Определените национални приоритети са свързани с различни аспекти на управление на
риска от наводнения, а именно:
Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве – към този приоритет са дефинирани 4
специфични национални цели
Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хода при наводнения
Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии
Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот
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Цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура
Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса – с 2
специфични национални цели
Цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура
Цел 2.2. Подобряване защитата на значими стопански и културно-исторически обекти
Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда - 4 специфични национални цели
Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационни системи
Цел 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти
Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и
защитени зони
Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни
територии
Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението– 2 специфични
национални цели
Цел 4.1. Повишаване подготвеността на населението за наводнения
Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения
Приоритет 5:Подобряване на административния капацитет за управление на риска от
наводнения - 5 специфични национални цели
Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране на
териториите на УРН
Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН
Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН
Цел 5.4. Минимизиране риска от наводнения по водното течение на целия речен басейн
Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения.
За територията на Община Вършец попадаща под управление на Дунавски район, няма
регистрирани райони със значителен потенциален риск от наводнения.
Стратегии и програми на местно ниво:
Общински план за развитие на Община Вършец за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие на Община Вършец за периода 2014 -2020 г. е документ за
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината,
който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие
на Област Монтана за периода 2014-2020г. Общинският план за развитие определя
средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за
разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се
в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Визията отразява бъдещата представа на Община Вършец за достигане на определено
ниво на развитие за конкретния планов период 2014 – 2020 г., използвайки местните
природни, социални и икономически потенциали, чрез формулиране на политическа и
стратегическа рамка с цел устойчиво усвояване на тези потенциали и оползотворяване на
предимствата на общината.
Визията 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
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околна среда в краткосрочен и средносрочен план, а именно: „Община Вършец Национална марка за природен и балнеоложки туризъм, привлекателно и спокойно място
за живот с устойчиво икономическо развитие и грижа за околната среда“
Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна общинска икономика с
акцентиране върху развитието на традиционни сектори, привличане на инвестиции и
развитие на икономика на знанието, съчетано с ефективно развитие на балнеоложки и
алтернативни форми на туризма
Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал и подобряване
качеството на жизнената среда
Стратегическа цел 3. Устойчиво и интегрирано териториално развитие и модернизиране
на техническата инфраструктура.
Програмите на регионално и местно ниво, обхващат основните проблемни сектори в
региона и общината по отношение на околната среда, като отразяват актуалното
състояние, набелязват проблемите и планират на конкретни мерки и дейностите за
отстраняването им. Чрез подобен механизъм се гарантира, че решенията относно
икономическото развитие на местно равнище се вземат с пълно познаване на техните
последици за околната среда и човешкото здраве. Като основната цел на всяка програма е
подобряване и осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на
живот при запазване на висок темп в социално-икономическо развитие. ОУП на Община
Вършец е съобразен с Националните цели по опазване на околната среда. На база анализа
на съществуващото състояние на компонентите на околната среда и целите на ОУП на
Община Вършец са изведени приоритетите за развитие на територията. Анализът на
приоритетите на развитие, залегнали в ОУП на Община Вършец от гледна точка на
отношението им към околната среда е отразен в МАТРИЦА 2.
В следващата МАТРИЦА 3 са анализирани и оценени отделните приоритети, залегнали в
ОУП, като са сравнени с националните и регионалните стратегически цели в сферата на
околната среда, изброени по-горе.
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МАТРИЦА 2. Отношение на приоритетите за развитие, поставени в изменението на ОУП на Община Вършец
Приоритет за развитие
Отношение към околната среда
І. Определяне на характера
застрояване на територията

и

начина

на

ІІ. Определяне техническите параметри и условия
на техническата инфраструктура

ІІІ. Осигуряване изграждането на единна зелена
система

ІV.
Подобряване
на
транспортно
–
комуникационното обслужване на територията,
предмет на плана
V. Развитие на културния и екологичен туризъм
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 Структурирането на територията дава възможност за избягване на негативните ефекти върху околната
среда;
 Подобряване на комфорта на обитаване на средата посредством обособяване на нови зони за курортни
дейности и вилен отдих;
 Обособяването на производствени зони по периферията на населените места води до подобряване
качеството на околната среда като цяло, както и създава условия за икономическо развитие на региона;
 Увеличаването на зелената система подобрява качеството на атмосферния въздух.
 Повишаването на ефективността на съществуващата водопроводна мрежа чрез подмяна на старата такава
се отразява благоприятно върху количеството на подземните води;
 Чрез изграждане на пречиствателни станции за някои населени места, с необходимия капацитет и степен
на пречистване на отпадните води, ще се постигане траен положителен ефект от предотвратяване риска за
здравето на хората и опазване от замърсяване на повърхностните и подземните води в района.
 Разширяване зоните за озеленяване подобрява качеството на околната среда;
 Създаването на единство между зелената система и урбанизираните територии, допринася за
поддържането на условно екологично равновесие в общината и оказва силно положителен ефект върху
защитените територии;
 Чрез дейностите по възстановяване и поддържане на единна зелена система се постига баланс между
ползването и съхранението/опазването на горски територии, като се създават възможности за широк
достъп и разумно оползотвояране на рекреационния потенциал на територията.
 Изграждане на нови и подобряване на съществуващи пътните връзки е свързано с генериране на емисии в
атмосферния въздух и на отпадъци от строителство;
 Съществува вероятност при прокарване на транспортни съоръжения от пряко унищожаване на растителни
видове с различен характер върху територията на трасетата и сервитутните им зони.
 Прилагането на алтернативни форми на туризма цели създаване на туристическа практика, която
съхранява, опазва и възстановява природното и културно – историческото наследство за бъдещите
поколения;
 Създават се реални възможности за интегриране на аграрния сектор с туризма, оказващи благоприятно
влияние върху земите и почвите, като по този начин се стимулира обработването на голяма част от
пустеещите земеделски земи на територията на общината;
 Развитието на туризма цели достигане и поддържане на високо качество на околната среда в селищни и
извън селищни райони, чрез прилагане принципите на екологична съвместимост, устойчиво развитие и
отговорно използване на природните ресурси.
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МАТРИЦА 3. Оценка на приоритетите и целите, имащи отношение към околната среда
Оценка на целите за Приоритет І:
І. Определяне на характера и
начина на застрояване на
територията

Стратегически цели в
областта на околната среда,
заложени в Национален план
за действие

1.Разширение
на
урбанизираните територии чрез
обособяване
на
нови
устройствени зони
2. Обособяване на територии за
производствени
функции
по
периферията на населените места
3. Подобряване на комфорта на
обитаване на средата посредством
увеличаване на зелената система и
зоните за рекреация

Стратегически цели,
заложени в
Национален план за
управление на
отпадъците
1
2
3

1

2

3

4

5

6

х

х

х

+

0

х

+

+

х

х

+

++

х

+

+

+

+

+

х

+

х

х

Стратегически цели,
заложени в
Регионален план за
развитие

Стратегически
цели, заложени в
Общински план за
развитие на
Община Вършец
1
2
3

Условия за прилагане

1

2

3

х

х

х

+

+

+

+

1.Съобразяване
ограничителите
територията

+

+

+

+

+

+

+

+

х

х

0

0

+

+

++

+

2.Спазване
на
параметрите
на
застрояване в съответните
зони.

с
на

Оценка на целите за Приоритет ІІ:
ІІ. Определяне техническите
параметри и условия на
техническата инфраструктура
1.Реконструкция
на
съществуващата водопроводна
мрежа в Община Вършец
2. Изграждане на нова и
реконструкция
на
съществуваща канализационна
мрежа в Община Вършец и
изграждане на нови ПСОВ

Стратегически цели в областта
на околната среда, заложени в
Национален план за действие
1

2

3

4

5

6

х

++

+

х

х

+

Стратегически цели,
заложени в
Национален план за
управление на
отпадъците
1
2
3
х

х

х

Стратегически цели,
заложени в
Регионален план за
действие
1

2

3

х

х

+

Стратегически
цели, заложени в
Общински план за
развитие на
Община Вършец
1
2
3
+

+

Условия за прилагане

++
1.Използване на най-добри
налични техники.

х

++

+

х

х

+

х

х

х

х

х

+

+

+

++

Легенда: Степента на въздействията е отразена със следните символи: + положително; ++ силно положително; - отрицателно; 0 нулево; х- няма
отношение
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Оценка на целите за Приоритет ІІІ:
Стратегически цели в
областта на околната
среда, заложени в
Национален план за
действие
1
2
3
4
5
6

ІІІ. Осигуряване изграждането на
единна зелена система

Стратегически цели,
заложени в
Национален план за
управление на
отпадъците
1
2
3

Стратегически цели,
заложени в
Регионален план за
действие
1

2

3

Стратегически цели,
заложени в
Общински план за
развитие на Община
Вършец
1
2
3

1. Правилно планиране на зоните за
озеленяване

+

х

+

х

+

+

х

+

х

х

х

0

х

+

х

2. Създаване на единство на зелената
система с урбанизираните територии

+

х

+

х

+

+

х

+

х

х

х

0

х

+

+

3. Използване на защитените територии
и зони като важен фактор за развитие на
алтернативен и екологичен туризъм

+

х

+

х

+

+

х

х

х

х

х

0

х

+

х

Условия за прилагане

1. Спазване
на
ограничителните
режими в защитените
природни територии и
зони.
2. Използване
на
съвременни и утвърдени
методи за развиване на
алтернативен
и
екологичен туризъм.

Оценка на целите за Приоритет ІV:
ІV. Подобряване на транспортно –
комуникационното обслужване на
територията, предмет на плана

Стратегически цели в областта на
околната среда, заложени в
Национален план за действие
1

1. Рехабилитация на общинска и
републиканска
пътна
инфраструктура на територията на
общината и изграждане на обходен
път на гр.Вършец и нови пътни
връзки
–
общински
с
цел
подобряване
свързаността
на
населените места от общината
2. Изграждане на велоалея от
гр.Вършец до м.Сопово

х

2

х

3

+

4

х

5

х

6

+

Стратегически
цели, заложени в
Национален план
за управление на
отпадъците
1
2
3

х

х

х

Стратегически
цели, заложени в
Регионален план
за действие
1

+

2

х

3

+

Стратегически
цели, заложени в
Общински план за
развитие на
Община Вършец
1
2
3

+

+

+

Условия за прилагане

1.Съобразяване
с
ограничителните
режими в защитените
природни територии и
зони.
2. Използване на найдобри налични техники.

++

х

+

х

х

+

х

х

х

х

+

+

+

+

+

Легенда: Степента на въздействията е отразена със следните символи: + положително; ++ силно положително; - отрицателно; 0 нулево; х- няма
отношение
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Оценка на целите за Приоритет V:
V Развитие на културния и екологичен
туризъм

Стратегически цели в областта
на околната среда, заложени в
Национален план за действие
1

1. Постигане на добре планирана и
функционираща организация и баланс на
рекреационните зони и зоните за
обществено обслужване
2. Развитие на алтернативен и екологичен
туризъм

2

3

4

5

6

Стратегически
цели, заложени в
националния план
за управление на
отпадъците
1
2
3

Стратегически
цели, заложени
в регионален
план за
действие
1
2
3

Стратегически
цели, заложени в
Общински план за
развитие на
Община Вършец
1
2
3

х

х

х

х

+

+

х

х

х

х

+

+

+

+

+

х

х

х

х

+

+

х

х

х

х

+

+

+

+

+

Условия за прилагане

1.Използване
на
ограничителите
на
територията
като
предимство
при
планирането.
2.Спазване
на
ограничителните
режими в защитените
природни територии и
зони.

МАТРИЦА 3.1. Оценка на приоритетите и целите за развитие, поставени в ОУП спрямо Целите за опазване на околната среда на
повърхностни водни тела, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление
Цели за опазване на околната среда на повърхностни водни тела, заложени в Плана за управление на
речните басейни в Дунавски район за басейново управление
1
2
3
4
Предвиждания на ОУП
на Община Вършец

+

+

+

+

Условия за прилагане
Използване на най-добри
налични техники

МАТРИЦА 3.2. Оценка на приоритетите и целите за развитие, поставени в ОУП спрямо Целите за опазване на околната среда на
подземни водни тела, заложени в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление
Цели за опазване на околната среда на повърхностни водни тела, заложени в Плана
за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
1
2
3
Предвиждания на ОУП на
Община Вършец

+

+

+

Условия за прилагане
Използване на най-добри налични техники

Легенда: Степента на въздействията е отразена със следните символи: + положително; ++ силно положително; - отрицателно; 0 нулево; х- няма
отношение
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От проведения анализ на приоритетите за развитие, залегнали в проекта за ОУП на
Община Вършец е видно, че очакваните въздействия са с преобладаващо
положително въздействие или без въздействия.
Т.к. голяма част от международните стратегии, споразумения, конвенции и директиви са
ратифицирани от Република България и същите са транспонирани в националното ни
законодателство, постигането на националните цели на Община Вършец води и до
постигане на международните такива.
VІ. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО
ЗДРАВЕ, ФАУНА, ФЛОРА, ПОЧВИ, ВОДИ, ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ,
МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ,
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,
ЛАНДШАФТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ. ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ,
ЕДНОВРЕМЕННИ, КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ,
ПОСТОЯННИ
И
ВРЕМЕННИ,
ПОЛОЖИТЕЛНИ
И
ОТРИЦАТЕЛНИ
ПОСЛЕДИЦИ
Вероятните значителни въздействия са разгледани въз основа на принципите залегнали в
изискванията на нормативната база за извършване на Екологична оценка на планове и
програми, както и стратегическите цели на Общият устройствен план на Община Вършец
и произтичащите от това концепции за устройствено развитие на отделните системи и
подсистеми на ОУП. В зависимост от компонента или фактора на околната среда са
посочени онези въздействия, които имат определящ характер за развитието му за
постигане на максимално щадящо въздействие върху околната среда. В същото време
оценката на вероятните значителни въздействия е направена по окрупнени показатели,
съгласно изискванията за стратегическа оценка на планове и програми.
1. Атмосферен въздух
1.1. Характеристика на очакваните източници на замърсяване
предвидени в плана
Главните източници на емисии в Община Вършец могат да бъдат обобщени в следните
три групи:
- Битово отопление;
- Транспорт;
- Промишленост.
 Промишлени източници:
С проекта на ОУП на Община Вършец не се предвижда изграждането на нови значими
промишлени източници. Насоките за развитие са свързани с утвърждаване на туризма
като водещ сектор в местната икономика и формирането на модерен аграрен сектор, чрез
създаване и инвестиране в бази за екологично чисто производство и малки
високопланински ферми. С устройствените решения в ОУПО Вършец се създадат условия
за реализиране на местните потенциали по цялата територия на общината, като предвижда
определянето на терени за стопанска дейност. С това се цели да се облекчат бъдещите
процедури, свързани с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти.
Предвидени са и разширения на производствените зони на Вършец и неголеми по площ
нови производствени зони към селата. В структурата на промишленото производство в
общината ще преобладава делът на малките и микропредприятията. В тази връзка с
реализирането на ОУПО Вършец не се очаква значителна промяна по отношение
емитиране на замърсители във въздуха от промишлени източници.
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 Комунално-битов сектор (Битово отопление):
Основен източник на замърсители във въздуха на общината се явява изгарянето на дърва
при отоплението на жилищата, при което се формира замърсяване с ФПЧ10. Съгласно
данните на НСИ 90% от домакинствата в общината се отопляват с твърди горива (дърва и
въглища). С проекта на ОУП на Община Вършец се предвижда нарастване с около 126.9
ha на териториите за обитаване и жилищни нужди.
Селищната мрежа на общината се формира от 10 населени места, от които един град, осем
села и един манастир. Град Вършец е определен от 5-то йерархично ниво - малки градове.
По градоустройствената класификация, останалите селища се определят също като малки
и много малки села, с население до 1000 жители. Средната гъстота на населението в
общината е ниска – 28.7 души/km2.
Населението на Община Вършец по данни на НСИ, към 31.12.2019 г. възлиза на 6 901
души, от които 78.9% (5 444 души) са концентрирани в град Вършец, а едва 20.1% от
жителите обитават останалите населени места. Към малките села с население от 250 до
1000 души се отнасят 2 населени места (Спанчевци и Долно Озирово). Населението на
останалите шест много малки села е до 250 жители, от които с население над 100 жители
са 3 села (Горно Озирово, Черкаски, Драганица), а 3 под 100 души (Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Стояново).
На Фиг. VI-01 e представена карта, визуализираща разположението на жилищните райони,
разгледани като отделни площни източници на базата, на които са определени емисиите
от битовото отопление.
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Фиг. VI-01. Разположение на населените места в Община Вършец

За количествено определяне емисиите на ФПЧ10, генерирани при изгаряне на различни по
вид горива в битови горивни инсталации, са използвани подходи и емисионни фактори на
Европейската програма за мониторинг и оценка към Европейската агенция по околна
среда EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to
prepare national emission inventories, NFR: 1.A.4 Small combustion , SNAP 020205 Residential
- Other stationary equipments (Stoves, fireplaces, cooking. Битовото отопление включва
стационарни горивни източници като камини, отоплителни печки и малки котли (< 50kW).
Таблица VI-01. Емисионни фактори за горивата, използвани за битово отопление
Вид гориво
Дърва
Въглища
Емисионен фактор за ФПЧ10 (g/GJ)
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Разпределението на годишните емисии на ФПЧ10 по населени места в общината е
представено в следващата таблица.
Таблица VI-02. Годишни емисии на ФПЧ10 от домакинства в Община Вършец
номер
Емисия ФПЧ10
Населено място
по ред
t/y
1
град Вършец
83.41
2
с. Горна Бела речка
1.16
3
с. Горно Озирово
4.47
4
с. Долна Бела речка
1.82
5
с. Долно Озирово
7.62
6
с. Драганица
3.98
7
с. Спанчевци
7.31
8
с. Стояново
1.12
9
с. Черкаски
4.20
115
Община Вършец
Общите годишни емисии от битовия сектор в Община Вършец са изчислени на 115
тона ФПЧ10.
В резултат от изгарянето на дърва за битовото отопление само в град Вършец се емитират
83 тона ФПЧ10. В селищната мрежа на общината са включени още 8 населени места, които
през отоплителния сезон генерират общо 32 тона ФПЧ10, което е нормално предвид
сравнително по-ниската гъстота на населението.
 Автотранспорт:
Автомобилният транспорт оказва съществено влияние върху замърсяването с прах и
ФПЧ10 като основните проблеми са свързани с високата средна възраст на МПС в
експлоатация и поддържане в добро състояние на пътната инфраструктура.
Републиканската пътна мрежа на територията на общината не е натоварена с транзитни
потоци и не се налага изграждане на обходи на населените места с изключение на
гр.Вършец, където трасето на третокласния път ІІІ-812 преминава през централната част
на града. Настоящият проект предлага изместване трасето на Републикански път ІІІ-812
по улици „Янко Сакъзов” и „Цар Симеон”, след тяхната реконструкция и
благоустрояване, като по този начин централната градска част ще се освободи от
транзитното движение. Инвестициите през следващите години трябва да се насочат към
реконструкция и рехабилитация на участъците, при които пътната настилка е в лошо
състояние. Това се отнася в най-голяма степен за път ІІІ-162.
В Община Вършец няма населени места без осигурен транспортен достъп. В проекта на
ОУП е предвидено доизграждане с трайна настилка на част от път MON1092 между
кв.„Заножене” и с. Спанчевци. Перспективата за бъдещото развитие на Община Вършец,
като туристическа дестинация, изисква осигуряване на качествен транспортен достъп до
туристическите обекти, както и необходимата транспортна инфраструктура около тях. В
проекта са заложени следните нови пътни връзки:
 Пътна връзка между селата Черкаски и Пърличево, с дължина 4.1 km, която ще
осигури по-бърз достъп до областния център.
 Пътна връзка между с. Драганица и гр. Вършец, с дължина 6.7 km, която
значително ще съкрати пътя до общинския център.
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Две пътни връзки до новото голф игрище от път ІІІ-812 и от път MON1091. Общата
им дължина е 2.8 km.
Новите пътни връзки са предвидени по трасета на съществуващи полски и горски
пътища.

 Характеристика на пътната мрежа в Община Вършец
През територията на общината преминават три пътя от Републиканската пътна мрежа с
обща дължина 37.142 km. Всички пътища са третокласни, като през общината не
преминават републикански пътища от по-висок клас. По данни на Агенция пътна
инфраструктура 33.4% (или 12.4 km) от пътната настилка на РПМ е оценена в лошо
състояние, 34% в средно и 32.6% добро състояние. В добро състояние е път ІІІ-812, за
който е извършена рехабилитация в периода 2008 - 2010 г. и през 2013 г.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 44.3 km. Състоянието на пътната настилка
е сравнително добро, като на места се нуждае от рехабилитация. През последните години
е извършена реконструкция и рехабилитация на MON1090 (4.79 km), MON1091 (8.82 km),
бул. „Република” (част от MON1092 и MON3097).
За определяне на транспортното натоварване са ползвани данни от преброителните
пунктове по републикански пътища разположени на територията на общината (път ІІІ-162
и ІІІ-812) на „Институт по пътища и мостове”. Натоварванията, освен общата
интензивност на движението, дават и състава на потоците по видове превозни средства,
както и оразмерителните автомобили на ден. Данните са за средноденонощна годишна
интензивност. Най – натоварените постове са за път ІІІ-612 - пост № 2401 и за път ІІІ-812 пост № 1786.
Таблица VI-03. Денонощна интензивност на автомобилния трафик по основни
републикански пътища в Община Вършец, МПС/24h
Пътен участък

Леки

Автобуси

Товарни

Общо МПС

ІІІ-612, пункт № 2401
ІІІ-182, пункт № 1786

1151
1339

28
35

324
457

1503
1831

Източник: АПИ - „Институт по пътища и мостове”

Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването с ФПЧ10 е направено на базата
на съществуващите за Община Вършец данни и реалната пътна структура. Годишните
емисиите на замърсителя ФПЧ10 са изчислени за основните пътища в общината, като
оценката включва емисиите от двигателите на автомобилите и емисии от унос на прахови
частици от пътните настилки (вторично разпрашаване).
При изчисляване емисията на ФПЧ в отработилите газове, от двигателите на
автомобилите, са използвани емисионните фактори, посочени в EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2019, Category 1.A.3.b Road transport, според категорията на МПС и
вида на употребяваните горива.
Оценката на емисиите на ФПЧ10 е направена чрез прилагането на модела на US EPA
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and
Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air Quality
Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January, 2011. Общият брой
на дните в годината е приет за 320. Останалите 45 дни са приети като средногодишен брой
дни с валежи над 3 l/m2 (приема се, че през такива дни суспендиране на прах от пътните
плана отсъства или е минимално).
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Таблица . VI-04. Годишни емисии от автомобилния транспорт в Община Вършец
ФПЧ10
Емисии от автомобилния
Метод
транспорт:
на определяне
t/y
EMEP/EEA 2019 1.A.3.bi-iv Road transport
Емисии от двигатели
2.68
Вторично разпрашаване
Общо

US EPA AP-42 Section 13.2.1 Paved Roads

29.35
32.03

Изчислените на базата на гореописаните модели емисии на ФПЧ10 от транспорта в
Община Вършец са 32.03 t/y.
1.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на
атмосферния въздух
За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на
територията на Община Вършец е използван е използвана лицензирана софтуерна
система, разработена по регулаторните модели на Американската агенция за опазване на
околната среда (US EPA). Препоръчваният, от US EPA, дисперсионен модел – AERMOD,
заедно с моделите AERMAP – предпроцесорен модел за обработка на географски
височинни данни и AERMET – за подготовка и обработка на необходимите
метеорологични данни, са пригодени за работа в операционна система Windows с
интерфейс на канадската софтуерна фирма Lakes Environmental.
AERMOD е гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни източници за
краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. AERMOD
може да работи с множество точкови, линейни, площни и обемни източници. Броят на
едновременно изследваните източници от всички типове е практически неограничен. Те
могат да се групират по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието
на отделни групи източници. Крайните резултати се представят във вид на концентрации
на замърсителя в мрежа от предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на
отлаганията. За изчислителните процедури са използвани множество модификации на
гаусовото уравнение, включително с отчитане на топографските условия на терена с
използване на цифров височинен модел. Използваната моделираща система позволява
дълговременните осреднявания да се изчисляват месечно, годишно и за целия изследван
период (включително няколко години).
AERMOD е модел на дисперсия в равновесно състояние. Характерно при този модел е, че
метеорологичните условия се приемат като последователни по време на периода на
моделиране от 1 час и хоризонтално хомогенни. Едновременно с това, той отчита
вертикалните вариации на метеорологичните параметри в планетарния граничен слой.
Метеорологични параметри са в основата на изчисленията на разсейването. AERMOD
работи едновременно с два почасови метеорологични файла (.SFC - surface met data file; и
.PFL – Profile met data file). Всеки от файловете съдържа почасови записи на голям брой
метеорологични параметри (25 за повърхностния - .sfc, и 11 за профилиращия файл - .pfl).
Тези два файла могат да бъдат подготвени предварително чрез приложението AERMET,
което позволява да се изчислят и параметрите на приземния граничен слой, а именно:
Параметър на Боуен (количеството влага, което зависи от типа повърхност – градска,
открита местност, гора, вода и т.н. и варира в зависимост от сезона и посоката на вятъра);
Приземна скорост на триене (мярка за ветрикални потоци на импулса й); Повърхностния
поток топлина (вертикален пренос на топлинна енергия); Дължина на Монин-Обухов,
която е параметър на устойчивост на въздушните слоеве; Височина на слоя на смесване
през деня; Височина на слоя на смесване през нощта и др. важни параметри, които влияят
на дисперсията на замърсителите.
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Оценката на разсейването е извършена чрез изчисляване на средноденонощната и
средногодишната концентрации, за които са определени норми за съдържанието на ФПЧ10
в атмосферния въздух.
Разпределението на максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 е
представено на Фиг. VI-02. Не се очакват превишения на СД НОЧЗ. Моделиращата
система отчита максимум в приземните концентрации от 44.2 µg/m3 в гр. Вършец, а за
останалата част от територията на общината СДК на ФПЧ10 са в границите между 5 и
10µg/m3, което е под определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m3.

Фиг. VI-02. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 от източници разположени на
територията на Община Вършец
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на
Община Вършец е представено на фигура VI-03. За едногодишен период приземни
концентрации на ФПЧ10 за територията на Вършец са в интервала между 5 и 8 µg/m 3, като
най-високите стойности отново се отчитат в централните части на града. Абсолютният
отчетен максимум е 8.2 µg/m3. Извън границите на общинския център СГ концентрации
на ФПЧ10 достигат максимално до 3 µg/m3 и са значително по-ниски от праговата
стойност на СГНОЧЗ от 40 µg/m3.
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Фиг. VI-03. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 от източниците разположени на
територията на Община Вършец
1.3. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух, съгласно
действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържание
В следващата таблица са представени обобщени резултати от проведеното моделиране по
отношение замърсяване в общината с ФПЧ10:
Таблица VI-05 Замърсяване с ФПЧ10 на територията на Община Вършец
Съществуващ
След
национален фон,
НОЧЗ,
Замърсител
Концентрация
реализиране на
(КФС Рожен)
µg/m3
ОУП, µg/m3
µg/m3
Максимална
43.77
50
44.2
измерена
СДК
ФПЧ10
СГК
9.27
40
8.2
Означения: НОЧЗ – норма за опазване на човешкото здраве, съгласно Наредба №12 за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух; СДК – средноденонощна концентрация; СГК –
средногодишна концентрация.
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Изпълнението на заложените в проекта на ОУП на Община Вършец дейности няма да
доведат до съществена промяна в нивото на замърсяване с ФПЧ10. Очаква се предвидената
реконструкция на съществуващите пътища да доведе до намаляване на емисиите на прах
от транспорта. С ОУП не се предвижда изграждането и на значими промишлени
източници. Всичко това дава основание да се направи прогноза, че съществуващия фон на
замърсяване, който е значително под нормите за опазване на човешкото здраве, в найлошия случай ще се запази, а по-вероятно е концентрациите на замърсители да намалеят.
Заключение:
Реализирането на ОУП не е свързано с негативно изменение в КАВ. Средата за обитаване,
по отношение нива на замърсяване на атмосферния въздух, ще остане в рамките на
нормите за опазване на човешкото здраве.
2. Повърхностни и подземни води
На основание на анализа на съществуващото състояние на водоснабдяването на Община
Вършец е установено, че осигуряването на населението с вода, перспективните
потребности дори и в пиково водопотребление е задоволено. С оглед на това, приоритет
на проектните решения е подобряване на санитарния риск, опазване чистотата на
водоизточниците и значимо снижаване на загубите на вода, което се оценява като резерв
за надеждно и по-евтино водоснабдяване с далечен хоризонт.
Основен проблем с водоснабдяването в Община Вършец е прекъсването на
водоподаването, вследствие на авариите по довеждащите водопроводи.
В Регионален генерален план за Водоснабдяване и канализация на обособена територия на
„ВиК” ООД, Монтана са предвидени мерки за подобряване на водопроводната мрежа и
водоснабдяванено на територията на Община Вършец и канализационната мрежа найобщо включващи:
Краткосрочни мерки
 Въвеждане на система за географски база данни (ГИС) за администратиране и
управление на топографски и технически данни; подобряване на SCADA
системата, създаване на нови измервателни точки; изграждане на санитарноохранителни
зони(СОЗ)
около
повърхностни
водоизточници
(речни
водохващания); инсталиране на нови съоръжения за обеззаразяване на водата за
малките населени места;
 Реконструкция на всички главни водопроводи от основен водоизточник
„Среченска бара” (ПСПВ Слатина) до градовете Монтана и Вършец;
 Изграждане на модулни пясъчни филтри за пречистване на повърхностните води от
водоизточник група „Крушечка бара”, „Зелени дел” и „Тодорини кули“;
 Изграждане на пречиствателно съоръжение/филтри/ за речните водохващания към
гр.Вършец, с.Горна Бяла Речка, с.Долна Бяла Речка, с.Горно Озирово и
обеззаразяване на малките населени места;
 През периода 2017-2021г. се предвижда въвеждане на зони с контролиране и
измерванена постъпващото и изразходено водно количество по водомери на вход и
водомери на СВО с цел своевременно установяване на течове и намаляване
загубите на вода;
 През новия регулаторен период на бизнес плана на дружеството са предвидени
средства за изготвяне проекти за учредяване на СОЗ за водоизточниците без
такива;
 Акцент в инвестиционната програма е програмата за зониране на водопроводната
мрежа за подобряване налягането. Предвидените за изграждане зони са:
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с.Г.Озирово, с.Горна Бела Речка, с.Долна Бела Речка, с.Долно Озирово,
с.Спанчевци, с.Черкаски с.Стояново
Средносрочни мерки:
 Стартиране на годишна реконструкция на 1% от водопроводите на цялата
разпределителна мрежа за град, Вършец с цел постигане на устойчиво развитие на
водоснбдителната мрежа;
 Въвеждане на активен мониторинг на течовете и управление на налягането.
Дългосрочни мерки:
 Годишна реконструкция на 2% от водоснабдителната мрежа за ВС Монтана и гр.
Вършец;
 За останалите селища в общината под 2000ЕЖ и над 50ж. се предвижда поетапно
реконструиране и подмяна на водопроводните мрежи в селата в зависимост от
възможностите за финансиране до края на разглеждания период.
При последващо уточняване на терени за ЛПСОВ на селата Черкаски, Долно Озирово,
Драганица, Спанчевци и Горно Озирово ще бъдат спазени изискванията на Наредба № РД02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни
системи.
Прогнозното развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура на
територията на общината е съобразено със стратегическите цели и мерки за постигането
им, заложени в общински, областни и регионални документи, както и с ПУРБ 2016-2021 г.
на БДДР. Оптимизирането на работата на водоснабдителните мрежи, включително и
рахабилитацията на мрежите и съоръженията по пътя на водата до консуматорите и
ограничаването загубите на вода ще доведат до положително въздействие, осигурявайки
запазване и съхранение на водните ресурси за питейно-битово водоснабдяване,
осигуряване на питейна вода за населението в необходимото количество и добро качество.
При спазване на условията за водочерпене съгласно съответните разрешителни, негативно
влияние върху водоизточниците не се очаква. При подмяна на етернитовите тръбопроводи
ще се намалят загубите на питейна вода, с което ще се увеличи количеството на
подаваната вода за водопотребление.
По отношение опазването на чистотата на питейната вода важен е контролът по
регламентираното заустване на пречистени отпадъчни води в реките.
Изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води за част от населените места и
ще елиминира реалния риск от постъпване на непречистени води във водните тела,
преминаващи през територията на общината.
С реализирането на ОУП на Община Вършец не се очаква въздействие върху химичното и
количествено състояние на подземните води в района.
2.1. Източници на замърсяване, предвидени с плана
С ОУП на Община Вършец се предлага модерна съвременна концепция, която не включва
в решенията си източници на замърсяване на водите в района. Източниците на
замърсяване на повърхностните води биха могли да бъдат от битов и/или промишлен
характер, само ако не се спазват нормативните изисквания за изпускането им във
водоприемника. Най-общо отпадъчните води, които ще се формират от новите територии
са битови отпадъчни води от домакинствата, обществено обслужване и дъждовни води.
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Качествата на питейните води се опазват с прилагане на забрани и ограничения на
дейностите в имотите, попадащи в границите на СОЗ. Инвестиционните проекти в тези
територии се задължават да спазват изискванията на приложимата нормативна уредба
съгласно Закона за водите и наличието на потенциални източници на замърсяване, които
биха компрометирали качествата на питейните води е недопустимо.
Дъждовните води на практика не са източник на замърсяване. За тяхното свободно
оттичане е необходимо почистване на наличните канали и дерета. Чрез тяхното
поддържане в добро състояние ще се елиминира опасността от поява на наводнявания.
2.2. Схема и начин на третиране на отпадъчните води
В населените места на Община Вършец има малък процент на изграденост на канализационна
мрежа, което обуславя и липсата на пречиствателни съоръжения, освен в гр.Вършец.
С реализиране на всички заложени в проекта за ОУПО решения относно
водоснабдителната и канализационна мрежа се цели екологосъобразно събиране и
отвеждане на отпадъчните водни количества за пречистване. Ще се прекрати заустването
на непречистени отпадни води от населените места, което е предпоставка за подобряване
на качеството на повърхностните води и елиминиране на неблагоприятното въздействие
върху околната среда, с цел нейното очистване и предпазване от замърсяване.
Изграждането на пречиствателни станции ще осигури пълно съответствие с Директива
91/271/ ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места,
отнасяща се до пречистването на градски отпадъчни води.
С оглед опазване качеството на повърхностните и подземните води при прилагането на
плана с последващи подробни устройствени планове, за населените територии, в които
няма канализационна система, в съответствие с изискванията на ЗУТ, следва да се
предвижда изграждане на водоплътни изгребни ями.
2.3. Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима на
повърхностните и подземните води в резултат на предвидените в ОУП водоползване,
ползване на водни обекти и др.
Заложеното в ОУП на Община Вършец разширение на урбанизираните зони изисква
осигуряване на допълнителни водни количества питейна вода. Изградените
водоснабдителни групи са в състояние да задоволяват потреблението на включените в тях
селища.
ОУП на Община Вършец, представя цялостно развитие на общината в общ и основно
устройствен план и не е свързан с конкретни инвестиционни предложения. Всяко едно от
тях ще бъде процедирано по смисъла на ЗООС самостоятелно след разработване на ПУП.
ОУП на Община Вършец осигурява устройствени условия за опазване на водните течения,
в т.ч. суходолията, водните площи и техните крайбрежия, като запазва тези площи като
елемент на физическата структура на общинската територия и отразява защитните режими
за онези от тях, които са обхванати в екологичната мрежа „Натура 2000”.
С прилагането на ОУП ще се създадат условия за решаване на основните проблеми,
свързани с водоснабдяването и канализацията на общината, а също така и с качеството на
повърхностните и питейни води. ОУП предвижда всички бъдещи планове, отнасящи се до
развитие, оразмеряване и модернизация на елементите на техническата
инфраструктура, да носят белезите на екологосъобразното проектиране.
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Проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и
съоръженията на системите водоснабдяване и канализация се очаква да окажат
положително въздействие върху околната среда. Ще се ограничи заустването на
непречистени отпадъчни води в реките на общината.
Проектните решения, залегнали в ОУП по отношение пречистването на отпадъчните води
на територията на общината, не са свързани с изменение в режима на повърхностните
водни тела на територията на общината, тъй като тяхното използване (за заустване) ще се
извърша съгласно условията, поставени в разрешително за заустване. За извършване на
дейността, е необходимо издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите
от БДДР-Плевен.
Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, произтичащи от ОУП на Община
Вършец, предвиждащи водовземане и/или ползване на подземни и повърхностни води, са
предмет на самостоятелна оценка за допустимост спрямо екологичните цели и
планираните мерки за постигане добро състояние на водите определени в ПУРБ и спрямо
целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, в рамките
на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС и/или чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите.
В ПУРБ в Дунавски район за периода 2016-2021г. са планирани инвестиционни мерки с
компетентен орган „Община“, както и мерки за целия Дунавски район за басейново
управление, които са приложими за Община Вършец.
ОУП на Община Вършец е съобразен с посочените по-горе мерки, които са отразени и в
Матрица 6 - Мерки, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана
върху околната среда.
Реализирането на ОУП на Община Вършец не влияе негативно по никакъв начин върху
състоянието на подземните води, тъй като:
 няма пряко отвеждане на замърсители в подземните води;
 няма обезвреждане, вкл. депониране на приоритетни вещества, които могат да
доведат до непрякото им отвеждане в подземните води;
 няма други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат
да доведат до неговото замърсяване;
 не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на
конструкциите, строителните съоръжения и др., при които се осъществява или е
възможен контакт с подземните води, и от които могат да бъдат замърсени
подземните води;
 няма смесване на подземни води с различно качество чрез съоръженията на
подземни води;
 няма инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземните водни
обекти.
При проектиране на локалните пречиствателни съоръжения е необходимо да се предложи
технология на пречистване, гарантираща показатели на пречистените води в съответствие
с изискванията на Наредба №6 от 9.11.2000 г., за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти, (обн. ДВ. бр.97 от 28.11.2000г., изм. ДВ. бр.24 от 23.03.2004г.), поради което не се
очаква заустването на пречистените отпадъчни води да доведе до негативни изменения
във водните обекти, определени за водоприемници.
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Изводът, който се налага от прогнозната оценка на вероятните въздействия от ОУП на
Община Вършец е, че при спазване на гореописаните общи положения и при спазване на
нормативната уредба в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на
водопроводните и канализационните мрежи, няма да има вредно въздействие върху
общото състояние на повърхностните и подземни водни тела. Може да се предположи, че
осъществяването на предвидените в ОУП решения биха имали благоприятен ефект върху
повърхностните и подземни води от територията на Община Вършец.
3. Геоложка основа
3.1. Инженерно-геоложки условия за застрояване на сгради, транспортни
съоръжения и др.
В определените за бъдещо строителство райони, на този етап не са определени зони,
имащи неблагоприятни инженерно-геоложки условия за осъществяване на строителство високи подпочвени води, зони с поява на агресивни води. Изграждането им е напълно
осъществимо и няма да нанесе сериозни изменения в геоложката среда. За да се избегнат
изненади с неблагоприятни последици за сгради и съоръжения е необходимо провеждане
на инженерно геоложко проучване на новите площадки.
В устройствения план са предвидени реконструкция на съществуващи и изграждане на
нови съоръжения на инженерно-техническата инфраструктура. Тази инфраструктура в
значителната си част се разполага под нивото на терена и налага решаване на ред
геотехнически проблеми. Особено сложни ситуации тук, поради малката дълбочина на
залагане, рядко могат да възникнат, но не бива да се пренебрегват.
Прокарването на нови съоръжения от техническата инфраструктура ще причини известни
незначителни нарушения на почвите по трасетата им, които ще бъдат превъзмогнати при
последващата рекултивация.
Транспортната инфраструктура е с определящо значение за пространственото развитие на
всяка териториална общност, формирайки урбанизационните оси на развитие.
Инженерно-геоложките условия в площта обхващаща ОУП на Община Вършец са
благоприятни за извършване на строителни дейности при спазване на нормативните
изисквания и вземане на превантивни мерки при изграждането на инфраструктурните
елементи и съоръжения в зависимост от детайлните инженерно-геоложки проучвания за
строителната площадка на всеки строителен обект.
3.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в геоложките и
хидрогеоложките условия
С проекта за ОУП на Община Вършец е предвидено различно по обем и видове
строителство. В резултат на това ще се нарушава приповърхностния слой на местата за
изграждане на фундаментите на сгради и съоръжения. Изкопните работи ще акумулират
различни по обем количества от почвен слой и скални маси от геоложката основа.
Оползотворяването им или съхранение за последващо използване за рекултивация изисква
отреждането на терени за временни депа.
При реализирането на ОУП на Община Вършец, което ще бъде съпътствано с изграждане
на нова и конструктивно подобряване на съществуващата инженерно-техническа и
транспортно-комуникационна инфраструктура, се очаква влиянието върху геоложката
основа да има по – голям териториален обхват и степен на въздействие.
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В случаите предвидени за подмяна и реконструкция на съществуващи инфраструктурни
елементи и съоръжения като: ВиК мрежа, пътища и др. въздействието върху геоложката
основа се оценява като незначително. Планираните строителни дейности ще нарушат
необратимо в приповърхностните няколко метра. Това не води до промяна в геоложките
условия.
Разглеждания ОУП на Община Вътюршец не променя хидрографски параметри. Не се
предвижда изграждане на нови или корекция на стари водосбори – язовири, езера, канали.
Това предполага запазване на хидрогеоложките условия на територията на общината в
сегашното състояние.
На този етап може да се направи заключение, че реализацията на ОУП на Община Вършец
не води до промяна на геоложката основа, хидрогеоложките условия и режим на
подземните води. Планът не предвижда дейности, свързани с изменение на релефа.
Въздействието ще бъде аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана част от
територия в общината. Обхвата му се ограничава в обсега на третираната в ОУП на
Община Вършец територия. Оценява се като незначително тъй като ще засяга само малка
част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се
възстановява.
4. Земи и почви
4.1. Прогноза и оценка на очакваните изменения в почвите в резултат
на променения начин на трайно ползване поради предвижданията на ОУП
Предпоставка за доброто екологично състояние на почвите в общината е отсъствието на
значителна промишленост, която е основен замърсител на околната среда. При
предвижданата структура на територията и развитието на основните икономически
дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите.
Проекта на ОУП на Община Вършец цели предотвратяване и недопускане извършването
на хаотична урбанизация на земеделските земи, без наличие за планова готовност за тези
територии, с оглед регулиране на устройствените намеси в тях. Това води до засилване на
антропогенния натиск върху компонентите на околната среда на прилежащите към тях
територии. Земеползването на част от земите ще се промени, но съгласно рамките на ОУП
на Община Вършец то ще спомогне за запазване качествата на почвите, като се създадат
по-добри условия за отдих и рекреация.
Съгласно изготвения проект на ОУП на Община Вършец, най-засегнати от
устройствените зони са земеделските земи. В следващата таблица е изведен баланса на
територията към ОУП, представящ изменението в площите на земеделските земи,
съгласно проектните решения.
Таблица VІ-06. Изменение количеството на земеделските земи, съгласно ОУП на Община
Вършец
Земеделски територии
Земеделски територии, в т.ч.:
обработваеми земи - ниви
обработваеми земи - трайни насаждения
необработваеми земи
пасища и ливади
дерета, гори и храсти в земеделска земя
ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

Площ на
съществуващи
елементи
ha
%
9999.8
41.7%
1962.0
8.2%
702.6
2.9%
115.6
0.5%
7111.4
29.6%
108.2
0.5%

Площ на проектни
елементи
ha
8993.5
1838.6
559.8
103.2
6390.0
102.0

%
37.5%
7.7%
2.3%
0.4%
26.6%
0.4%
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Видно от представените данни е минимално намаляване на земеделските територии в
общината. Намалението на тези площи е ограничено в разумни граници. Предвиденото
намаляване на земеделските площи е свързано с нарастване на урбанизираните територии,
което се дължи главно на разширяване на границите на някои населени места. То е
свързано с увеличаване на жилищните зони и зоните за рекреация и вилен отдих както
увеличаване площта на производствените зони, които могат да поемат нови
производствени и логистични дейности.
Негативно въздействие върху почвените ресурси е възможно да окаже урбанизирането на
предложените с проекта на ОУП на Община Вършец територии, което ще се изразява найобщо в антропогенното запечатване на земеделски земи под терените предвидени за
строителство и съоръженията на пътно-транспортната инфраструктура. По време на
строителните работи почвите в засегнатите участъци ще бъдат подложени на различни
неблагоприятни въздействия. Почвеният профил ще бъде нарушен вследствие от
извършваните изкопно-насипни работи и съпътстващите строително-монтажни дейности.
Зоната на нарушения на почвите ще е по-голяма в участъците с транспортни съоръжения,
пътни възли и др. Маневрирането на транспортните и пътно-строителните машини ще
доведе до вторично уплътняване на почвите в зоната на действието им (временни пътища,
временни строителни площадки, около депата за земни маси, строителни и инертни
материали). Тези увреждания на почвите могат да бъдат ограничени и след приключване
на строителния процес земите трябва да бъдат рекултивирани.
Отнемането, съхраняването и оползотворяването на почвата от хумусните пластове в
застрояваните терени е задължителна мярка за компенсиране в известна степен на
загубата на земеделски земи.
Според Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, почвата от
хумусно-акумулативния хоризонт в териториите, предвидени за застрояване, подлежи на
специален режим на съхранение, опазване и оползотворяване. За целта при извършване на
изкопните работи хумусно-акумулативният хоризонт трябва да бъде отнеман селективно.
По-нататъшното му оползотворяване е предмет на конкретните проекти за строежите,
които ще се изпълняват.
Спазването на разпоредбите на ОУП на Община Вършец са достатъчни мерки за опазване
на почвените ресурси при реализирането на предвидените инвестиционни инициативи,
които ще произтекат във връзка с прилагането на устройствените режими на територията
на Община Вършец в обхвата на ОУП.
Заложените в ОУП инфраструктурни разработки са съобразени със съвременните
тенденции - запазване и увеличаване на зелените площи; запазване и съхраняване на
защитените екосистеми; намаляване на шумовото, газово и прахово замърсяване на
населените места.
Според предвижданията на ОУП голямо внимание се обръща на подобряване качеството
на живот, чрез отреждане на терени за рекреационни и курортни дейности, с цел развитие
на културен, спортен, селски и еко-туризъм. Тези дейности не предполагат увреждане на
почвите или тяхното замърсяване. Напротив, с по-голяма част от предвижданията се цели
запазване на екологичното състояние на почвите и ползотворно използване на природните
дадености.
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Въз основа на направения анализ на текущото състояние на почвите, начина на трайно
ползване на земите, прогнозираните последствия за почвените ресурси, в резултат на
пространственото развитие на територията от ОУП се установява, че не съществуват
опасности за деградиране на земеделските земи. Незначителното намаляване на площта на
земеделските територии дава основание да се прецени, че ОУП създава устройствени
условия за реализиране на социално-икономическите цели на общината с минимална
неблагоприятно въздействие върху природния ѝ ресурс.
4.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в селскостопански земи
Най-голям проблем за земеделските земи съществува от неоправдано застрояване и
антропогенизиране на нови земеделски площи чрез промяната на предназначението им.
Механичното унищожаване на земите от площите, върху които е предвидено изграждане
на сгради и съоръжения, вкл. открити площадки с трайни настилки, пътища и др.
представлява сериозен проблем, свързан с навлизането на урбанизираните територии в
земеделските земи.
Предвижданите с проекта на ОУП на Община Вършец разширения на урбанизираните
територии ще засегнат земеделски земи с различна бонитетна категория и с различен
начин на трайно ползване. В ОУП тези разширения са добре балансирани и доказани по
своята целесъобразност.
Нарушението на селскостопанските земи в частта на строителните площадки се определя
като трайно и необратимо. Отнемането, съхраняването и оползотворяването на почвата от
хумусните пластове в застрояваните терени е задължителна мярка за компенсиране в
известна степен на загубата на земеделски земи.
Нарушенията на почвения профил ще доведат до негативна промяна на бонитетната
категория на земите, през които ще преминат новите пътните трасета. Тези промени ще
засегнат ивици с ограничена ширина (сервитутни ивици), встрани от пътните платна.
Бонитетните единици, изразяващи промяната на категорията, ще са зависими от степента
на нарушение, както и от качеството на последващите рекултивационни мероприятия.
Урбанизирането на земеделски земи на територията на Община Вършец е сведено до
възможния минимум. Това ще подпомогне опазването на селскостопанските земи,
запазване на традиционните форми на ползване на земята и съответно поминък на
местното население.
5. Биологично разнообразие
5.1. Флора
Настоящият проект на ОУП на Община Вършец актуализира територията на населените
места, като отразява промените в регулационните граници и възможностите за бъдещо
развитие. Проекта на ОУП предвижда подходящи устройствени решения, с минимално
засягане на земеделските и горски територии, така че да бъде съхранено природно
богатство на общината. Основната част от новопредвидените устройствени зони обхващат
вече нарушени терени, в които се потвърждава наличието на съществуващи жилищни и
стопански постройки. Перспективите за Община Вършец са свързани с развитие на
туризма, както и с цялостно подобряване на условията за обитаване и съхраняване на
природната среда.
В тази връзка към правилата и нормативите за прилагане на ОУП са въведени
ограничения, с които последващите ПУП за обособяване на новопредвидените зони за
спорт и рекреация следва да се съобразят, в това число да не се засягат съществуващите
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естествени природни местообитания. Целта е да се гарантира устойчиво и балансирано
използване на природните ресурси на общината, при максимално запазване на
естествената растителност.
Предвид близостта на новопредвидените устройствени зони до населените места,
транспортната инфраструктура и в близост до стопански обекти, съществуващата
растителност е представена от съобщества характерни за изкуствено създадена
крайселищна зона. В тези територии са установили като доминиращи, видове, които са
непретенциозни към пряко антропогенно влияние. Липсва естествена горска растителност
и/или единични дървесни видове, а храстова растителност е представена от единични или
на малки групи от: драка (Paliurus spina-christi Miller, Rhamnaceae), шипка (Rosa canina L.,
Rosaceae), полска къпина (Rubus caesius L., Rosaceae). Тревните фитоценози са еднотипни
и са сравнително бедни както по състав, така и като обилие на видовете. Срещат се
предимно: рехава метличина (Centaurea diffusa Lam., Asteraceae), слънчева метличина
(Centaurea solstitialis L., Asteraceae), едногодишно безсмъртниче (Xeranthemum annuum L.
(обикновено безсмъртниче) Asteraceae), цилиндрично безсмъртниче (Xeranthemum
cylindraceum Sibth.&Sm., Asteracea) и синя жлъчка (Cichorium intybusL., Asteraceae). В
сервитутните зони на пътищата и по границите на обработваемите масиви,
съществуващата растителност е представена от рудерални видове като пирей (Agropyrum
repens), троскот (Cinodon dactylon), бял равнец (Achilea mellifolium) и други. (Растенията
са определени и представени по Делипавлов и др., 2003. Определител на растенията в
България. Акад. Изд. АУ-Пловдив, 591 стр.).
Като цяло прилежащите териториите около населените места и селскостопански дворове
са антропогенно повлияни. Флористичния състав в тези територии е представен от
вторично възникнали растителни местообитания, изградени от тревни и храстови
съобщества без съществена консервационна значимост. Установените видове растения
нямат стопанско значение (като лечебни, фуражни и др.). Не са регистрирани видове
растения, включени в Закона за биологичното разнообразие (2002). При инвентаризацията
на територията, не са установени местообитания на защитени видове растения по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На тези площи не са констатирани
локалитети и на други консервационно значими видове, включени в Приложение II на
Директива 92/43/EEC.
Запазването на територията, заета от водни течения и водни площи, както и горските
територии свежда въздействията от реализирането на проекта за ОУП върху
растителността до незначителни като на терените, на които се предвиждат строителни
дейности ще бъде засегната само растителност, в която са представени
широкоразпространени и рудерални видове с голям възстановителен потенциал, както и
видове премахването, на които е част от земеделската практика.
5.2. Фауна
При оценката на въздействията е разгледан най-тежкия сценарий: използване на всички
предвидени възможности за строителство в границите на новопредвидените устройствени
зони. Тъй като планът се изготвя за урбанизирани територии и прилежащи към тях площи
същите са местообитания само на определен брой дребни бозайници и влечуги, а
присъствието на по-едри бозайници и птици в тях е по-скоро случайно. Съставът и
числеността на обитаващите територията на населените места в Община Вършец и
прилежащите на тях площи животински видове, ще останат непроменени, поради
приспособимостта им за живот в урбанизирана среда. Въздействията върху всеки един
клас от гръбначната фауна и безгръбначните ще бъдат както следва:
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Бозайници: С прилагането на ОУП, се предвижда отнемането на едва 6% от горските
територии с цел урбанизиране. Това гарантира запазването на всички важни за едрите и
средните бозайници местообитания. Числеността им ще се поддържа в границите на
предвижданията в ловоустройствените проекти. С проекта на ОУПО Вършец
управлението, опазването и използването на горите се съобразява изцяло с:
 Предвижданията на Горскостопанския план, при запазване структурата на горите по
основни дървесни видове и функции и конкретни насоки и действия за всяко
насаждение.
 С режима на дейностите определен в заповедите за обявяване на защитени
територии и зони, както и с утвърдените планове за управление по реда на ЗЗТ и
ЗБР;
 Залегналите в Правилата и нормативите към ОУП мерки за горите, попадащи в
устройствени зони.
Опазването на горския ландшафт е пряко свързан с деликатната, регламентирана намеса и
правилното и навременно провеждане на горскостопанските мероприятия.
Обитаващите откритите площи и обработваемите земеделски земи дребни бозайници
като, европейската къртица (Talpa europaea), източноевропейски (белогръд) таралеж
(Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка
(Crocidura suaveolens), обикновена кафявозъбка (Sorex araneus), обикновена полевка
(Microtus arvalis), сляпо куче (Spalax leucodon), европейски лалугер (Spermophilus citellus),
полска мишка (Apodemus agrarius) и други укриващи се в подземни убежища са с кратък
жизнен цикъл, големи възпроизводствени способности и застрояването на предвидените в
проекта на ОУП устройствени зони няма да предизвика съществени промени в
числеността на популациите им.
Общото намаление на земеделските земи в общината е с 4.2% или 1006.3 ha, като в тази
площ се включват и отразените с проекта на ОУП реализирани ИП и одобрени ПУП до
момента, съгласно изискванията на ЗУТ. Намаляването на размера на земеделската земя е
незначително и ще се осъществи в дългосрочен период в границите на действие на плана.
Намаляването на земеделската земя ще бъде незабележимо във времето, без съществено
да се отрази на популациите на обитаващите земеделските земи и откритите площи
животински видове.
Прилепи: Предвижданията на ОУП не застрашават местообитанията им, защото
присъствието им има временен характер. Съществуващите сгради могат да бъдат само
временни летни убежища, а най-значимите за прилепите подземни местообитания пещери,
скални цепки и стари гори с голям брой хралупати дървета ще останат незасегнати.
Птици: С прилагането на проекта на ОУП местата за гнездене и хранене на горските
видове птици ще останат незасегнати, без да бъдат предизвикани безпокойство и
смъртност сред птиците обитаващи горски територии. Определящи за тях ще останат
дейностите в горското и селското стопанство. На територията на населените места едрата
дървесна растителност е представена от овощни и декоративни дървета. От засадените с
декоративни цели дървета за гнездене в населените места се ползват също тополите,
конския кестен, източния чинар, японската софора, върби акации и др. Реализирането на
плана ще предизвика незначителни въздействия по отношение на широко разпространени
видове птици, местообитанията на които не подлежат на опазване от ЗБР. Птиците, които
населяват териториите на населените места ще продължат да ползват сградите, градините
и зелените площи в селищата на общината като места за гнездене и източник на храна.
Тъй като тези видове птици са широкоразпространени, някои от тях ще ползват за
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гнездене подпокривните пространства на новопоявилите се сгради: полско врабче (Passer
montanus), домашно врабче (Passer domesticus), селска лястовица (Hirundo rustica) и
градска лястовица (Delichon urbica). Нишите по сградите, между покривите и стените,
зелените площи за обществено ползване, дървесната растителност по улиците и между
сградите ще бъдат местообитания за домашното врабче (Passer domesticus), полското
врабче (Passer montanus), свраката (Pica pica), гугутката (Streptopelia decaocto), големия
синигер (Parus major), синия синигер (Parus caeruleus), южния славей (Luscinia
megarhynchos), сирийския пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus), средния пъстър кълвач
(Dendrocopus medius), обикновената кукумявка (Athene noctua), а прилежащите на
жилищните сгради и крайселищни части червеногърба сврачка (Lanius collurio), сива
овесарка (Milaria calandra), градинска овесарка (Emberiza hortulana), бяла стърчиопашка
(Motacilla alba), жълта стърчиопашка (Motacilla flava), качулата чучулига (Galerida
cristata), полска чучулига (Alauda arvensis), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), чавка
(Corvus monedula), сива врана (Corvus corax), гарван гробар (Corvus corax), щиглец
(Carduelis carduelis) и др.
За населяващите в настоящия момент територията на населените места птици
реализирането на плана ще бъде с незначителни въздействия, тъй като промени в
численостите им не се очакват, а за някои от тях въздействията ще бъдат положителни,
тъй като планът предвижда запазване на територията на зелените площи.
Влечуги: По вероятни са очакванията за негативни въздействия от реализирането на
плана върху по-често срещащите се представителите на гущерите (Sauria) от семейство
(Lacertidae) същински гущери, представени от зеления гущер (Lacerta viridis) и стенния
гущер (Podarcis muralis). При подходящо озеленяване и разяснителни мероприятия сред
обитателите на сградите въздействията върху тези влечуги могат да бъдат сведени до
незначителни. Останалите видове са по-редки, плашливи и директни срещи с хора по
време на строителството и експлоатацията са по-малко вероятни. Планът не предвижда
съществени промени в начина на стопанисване на земеделските земи като в периода на
действие на плана преобладаващи ще останат площите в които се отглеждат зърнени
култури, отделени една от друга чрез синури, малки необработваеми участъци, захрастени
пространства, ивици дървета и пр. Подходящи за обитаване от гущерите: жълтокоремник
(Pseudopus apodus), ивичест гущер (Lacerta trilineata), зелен гущер (Lacerta viridis), стенен
гущер (Podarcis muralis) и кримски гущер (Podarcis tauricus). За останалите по-редки
видове от гущерите, както и змиите и двата вида сухоземни костенурки, обитаващи
естествени местообитания в горските площи отрицателни въздействия от свързани с
прилагането на плана дейности не се очакват, тъй като в проекта на ОУП не се предвижда
намаляване на площта им. В доклада за ЕО са предвидени мерки, които ще сведат
очакваните въздействия върху тях до незначителни.
Риби и земноводни: С прилагането на проекта на ОУП на Община Вършец не се
предвижда пресушаването на водни обекти или замърсяването им поради заустване на
непречистени води, така че целият клас риби няма да бъде застрашен от реализирането му.
Проекта на ОУП предвижда изграждане на локални пречиствателни съоръжения в
селищата с частично изградени канализации, както и при възможно финансиране и в
останалите по големи селища, както и подобряване на на ВиК инфраструктура. С
включване на формиращите се отпадни води от населените месата в новоизградените
пречиствателни съоръжения ще бъде изцяло предотвратено замърсяването на
разположените на територията им водни тела. По този начин въздействията от
реализирането на плана върху рибите и земноводните ще бъдат положителни и свързани с
увеличаване на числеността на техните популации.
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Въздействия върху безгръбначните: Въздействията ще бъдат сведени до незначителни,
върху широкоразпространени видове, вредители по овощните дървета и културните
растения и видове, които не са обект на опазване съобразно българското природозащитно
законодателство и международни конвенции.
Тъй като предвижданията в проекта на ОУП на Община Вършец засягат урбанизирани
територии и прилежащи на тях земеделски земи, в които са извършвани третирания с
инсектициди, същите не са местообитания на редки и защитени видове насекоми.
Независимо дали ще бъде реализиран плана или не, употребата на пестициди и
инсектициди е регламентирана в селските дворове, с цел осигуряване на продукция от
растящите в тях овощни дървета лози и отглеждането на зеленчуци съгласно
съществуващите земеделски практики. Съществуващите зелени площи за обществено
ползване ще продължат да изпълняват функциите си на местообитание за различните
видове пеперуди и други насекоми.
С реализиране на проекта ще се преустанови заустването на непречистени отпадни води и
замърсяването на водни обекти, местообитания на ларвите на разред Водни кончета
(Odonata) и защитени, уязвими и с консервационно значение представители на
членестоногите.
При набелязване на превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации по време на
строителството и преки въздействия по време на експлоатацията на бъдещите
производства върху представители на дивата флора и фауна очакваните въздействия от
реализирането могат да бъдат сведени до незначителни, като прилагането му ще засегне
само широкоразпространени растителни и животински видове, които не подлежат на
опазване от страна на българското природозащитно законодателство. Тъй като планът се
отнася за урбанизирани територии и прилежащи на тях земеделски земи няма да се стига
до вмешателство по време на размножителния период на видове с висок консервационен
статус.
Очакваните въздействия от прилагането на плана върху фауната на територията на
Община Вършец могат да бъдат класифицирани като незначителни, периодични и с
дългосрочен в границите на периода на действие на ОУП характер и няма да доведат до
загуба на индивиди и популационни нарушения при видовете.
Реализирането на проекта на ОУП на Община Вършец няма да промени или засегне
защитени животински видове, със специален природозащитен статус. Не се очакват
съществени промени в орнитофауната в района на планираната територия, поради което
няма да има въздействие и върху други компоненти на средата.
6. Защитени територии и зони
Защитени територии по смисъла на ЗЗТ
Прилагането на проекта на ОУП на Община Вършец, не засяга Защитена местност (ЗМ)
„Коритата”, Защитена местност (ЗМ) „Глухарчевидна жълтица” и Природен парк (ПП)
„Врачански балкан”. Всички дейности предвидени с ОУП ще бъдат недоловими за
разположените на територията на общината защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
Строителството в старите и новите регулационни граници на разположените на територията
на общината населени места, както и предвидената с ОУП инфраструктура са съобразени и
прецизирани в съответствие с режима на дейностите, определен в заповедите за обявяване
на тези защитени територии.
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Защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие
На територията на Община Вършец попадат следните защитени зони от
общоевропейската мрежа Натура 2000:
Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна
 BG0000166 „Врачански балкан“;
 BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“;
 BG0000593 „Билерниците“;
Защитени зони по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици
 BG0002053 „Врачански балкан“;
 BG0002002 „Западен балкан“;
 BG0002090 „Берковица“.
С предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец се създават възможности за
реализиране на вилно, жилищно, промишлено и др. застрояване. С прилагането на ОУП на
Община Вършец няма да бъде значително увреден предмета и целите на опазване на
защитени зони „Врачански балкан“ с код BG 0000166, „Западна Стара планина и
Предбалкан“ с код BG0001040, „Билерниците“ с код BG000059 по Директива 92/43/ЕЕС
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Берковица“ с
код BG0002090, „Врачански балкан“ с код BG0002053, „Западен Балкан“ с код BG0002002
по Директива 2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици. Няма да бъдат засегнати и
увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони. Няма
да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични
видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
По-подробно въздействията от реализирането и прилагането на плана върху защитените
зони са разгледани в Доклада за ОС, който е неразделна част от Доклада за ЕО.
Съгласно нормативните изисквания, преди провеждане на консултациите по изготвения
доклад за ЕО възложителя е внесъл в РИОСВ-Монтана доклад по оценка за съвместимостта
на плана с целите на определените защитени зони, за оценка качеството му. В отговор с
Изх. №2588/16.08.2021г. (Приложение 1), РИОСВ-Монтана на основание чл.24, ал.5, т.2 от
Наредбата за ОС дава положителна оценка на качеството на доклада за оценка на степента
на въздействие върху защитените зони.
7. Ландшафт
7.1. Прогноза и оценка на очакваните изменения в характера на
ландшафта
Както стана ясно, ландшафтната характеристика на разглеждания район е от смесен вид –
природно – антропогенна. Въпреки, че характерът на ландшафта вече е оформен и под
въздействие на антропогенна дейност, то ОУП на Община Вършец ще подпомогне
неговото опазване, самовъзстановяване и положителна промяна. Регулираното
териториално развитие, ще ограничи безразборното усвояване на земеделски земи и ще
подобри привлекателността на множеството културно-исторически ценности.
Предложените режими за система обитаване, културно наследство, зелена система, спорт
и отдих ще подпомогнат съхраняването на естествените пейзажи и подобряване на
ландшафта.
Устройствените решения, свързани с ограничаване отнемането на земеделски земи за
нуждите на урбанизацията, ще гарантира съхранението на изчерпаемия ресурс – земя.
Запазването не само на висококатегорийни, а и на земеделски земи от по-ниска категория,
ще подпомогне опазването на селскостопанските ландшафти. Внимателното и
пестеливото изразходване на земеделски земи е основния принцип, който е спазен при
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прогнозите за териториалното развитие на вторичния сектор в проекта за ОУП на Община
Вършец.
Предвиденото развитие на обитаването ще увеличи възможностите за съхраняване, а на
места и за облагородяване на ландшафта, като минимално и незначително ще променят
неговия характер от природен в урбанизиран. В зоните на съществуващата жилищна среда
предвидените пространствени и функционални изменения на селищния ландшафт са
насочени към подобряване комфорта на обитаване както в екологичен, така и в
естетически аспект.
Степента и вида на въздействията върху ландшафта ще зависи от качествата на проектите
в следващите фази на подробно проучване и проектиране и спазването на заложените в
ОУП обемно-пространствени параметри за преструктуриране.
Рехабилитацията на някои важни комуникационно-транспортни връзки ще подобри
достъпността и мобилността, което е предпоставка за ревитализация на изоставените
райони и балансирано натоварване на ландшафтите приютяващи линейни обекти. От
много ландшафтни специалисти пътищата се възприемат като съвременни линеарни
структури с определени визуални и естетически стойности, които по отношение на
вписването им в ландшафта може да окаже положително въздействие върху облика на
средата.
В заключение може да се обобщи, че предвижданията на ОУПО няма да имат отрицателно
въздействие върху ландшафта, тъй като ще бъдат предпоставка за съвременно третиране и
устройство на територията и на отделни компоненти на ландшафта. С реализирането на
конкретните предложения за отделните функционални системи ще се подобри цялостния
облик на ландшафта на територията на общината.
7.2. Оценка на устойчивостта на средата за самовъзстановяване на
ландшафтите
Процесите на замърсяване, самоочистване и самовъзстановяване на околната среда
зависят до голяма степен от конфигурацията на терена. Създава се взаимообусловеност и
взаимодействие между релефа на територията и атмосферните процеси от една страна и
естественото и антропогенно замърсяване от друга страна.
В голяма степен устойчивостта на средата и самовъзстановяването на ландшафта зависи
от правилното управление на отделните компоненти на ландшафта. С ОУП на Община
Вършец не се предвижда изграждането на обекти, които да бъдат постоянни източници на
замърсяващи емисии по отношение на атмосферния въздух, повърхностните и подземни
води. Не се очаква превишаване на допустимите норми на сетивни емисии, прах и шум,
както и деградиране и унищожаване на природни компоненти.
Извода, въз основа на направения анализ на съществуващото положение, е че ландшафта
на общинската територия се определя като антропогенно слабо трансформиран. Върху
устройството на територията влияят редица фактори и предпоставки, много от тях са с
продължително действие.
С ОУП на Община Вършец се постига приемливо съчетание на селищната и природна
среда на общината. С плана се осигурява оптимално съчетаване на териториалното
устройство и екологичното равновесие чрез проведено задълбочено изследване на
екологичните параметри на територията и на нейната репродуктивна способност.

ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

207

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Състоянието на ландшафта без прилагането на ОУП на Община Вършец за разлика от
много други компоненти, няма да остане непроменено, а ще се влоши. Причините за това
твърдение са следните:
 несъобразно усвояване на свободни територии около единствения град в общината
– гр.Вършец, за ново жилищно и вилно строителство и обособяване на територии
за производствени дейности, с което ще се влошат екологичните условия,
мобилността и цялостната пространствена структура на града.
 малките селища в общината ще продължат да се „свиват” като население и ще
загубят привлекателността си;
 недоизграждането и несвоевременното извършване на рехабилитация на пътните
настилки на транспортната инфраструктура може да влоши състоянието на
комуникационно-транспортни връзки, както и да намали и ограничи достъпността
до обекти, които трябва да бъдат поддържани, което ще намали мобилността на
хората в определени зони и те ще бъдат изоставени. В селищната система
наличието на зони в упадък са неприятен елемент в ландшафта. Това ще окаже
негативно въздействие върху характерни пейзажи;
 подценяването на значимостта и стойността на културното наследство и
постепенното му унищожаване ще доведе до унищожаване идентичността на
територията и уникалния характер на ландшафта;
 недоразвиването на елементите на зелената система, ще запази сегашния характер
на ландшафта, но ще се пропусне възможността за цялостно доразвиване на
системата от озеленени площи, паркове и градини в т.ч. гробищни паркове, които
да обогатят средата и характера на ландшафта от естетическа гледна точка.
8. Културно-историческо наследство (КИН)
Интегрираното опазване на културното наследство и последващото му използване в
качеството му на стимулатор за икономически растеж е залегнало в стратегическите цели
и приоритети в предложената концепция за устройство на територията на Община
Вършец. В този смисъл планираните в ОУП устройствени мероприятия отразяват както
стимулиращата, така и ограничителната роля на наследството и предложенията не
предполагат негативни въздействия върху обектите на културното наследство.
Връзката между опазването на наследството и благоустройството на териториите е найсъществен принцип на настоящия ОУП на Община Вършец. Елементите на интегрирана
консервация включват:
- Създаване на условия за цялостни археологически проучвания;
- Допълваща идентификация и регистрация;
- Изграждане на информационна система за КИН;
- Синтезиране на общ консервационен план с предвидени инвестиционни планове за
КИН;
- Създаване на устройствени режими и правила и норми.
Ефективното опазване, управление и използване на КИН е важен ресурс за подобрения в
системите на труд, обитаване, отдих и туризъм. Тук се включват:
 Съхраняване и използване на традиционната среда за труд, стимулиране на
традиционни занаяти и земеползване, селски туризъм;
 Съхраняване и използване на традиционната жилищна среда, комбинирана с
условия за отдих, с повишаване качеството на живот и условия за диференциран
стандарт на обитаване;
 Обогатяване на системата отдих/туризъм чрез мрежа от културни маршрути и
устройство на културните пейзажи. За стартиране на процедура за даване на статут
на „културен пейзаж“, трябва да се възложи изработване на ПУП;
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 В пандемичната криза от 2020-2021г. сферата на туризма търси ново брандиране,
адекватно на извънредната социална и икономическа стагнация и едновременно на
дигиталното настояще и особено на дигиталното бъдеще. Културното и природно
наследство на община Вършец имат сериозен потенциал във формирането на
търсената и необходима нова стратегия/бранд на туризма и отдиха.
Режимите за опазване на Община Вършец следват целите на интегрираната консервация:
 консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и обектите чрез
постановленията за опазване, мерките за материална консервация на изграждащите
ги елементи, операциите по реставрация и експониране
 интегрирането на тези ценности в съвременния социален живот посредством
осъществяване на програми за ревитализация и рехабилитация, включително и чрез
адаптиране на сгради за социални цели и за нуждите на съвремието, което е
съобразено с техните достойнства, пази елементите, представляващи културен
интерес и съответства на средата, в която те се вписват.
В изготвеното приложение структурата на режимите за опазване включва:
 Опазване и социализация на Археологически паметници (съгласно чл.35 от
Наредба №7 на ЗУТ);
 Т кин 1 – Терени с единични обекти НКЦ от национално и местно значение. За
отделните обекти да се спазват предписанията от приложението към схема НКЦ и
част Културно наследство към обяснителната записка на плана. Всички разрешени
дейности в границите на терените с НКЦ се съгласуват и одобряват от МК –
НИНКН;
 Т кин 2 Охранителна зона около: военни и възпоминателни паметници и знаци,
според областния регистър на военните паметници и възпоменателни знаци на
Област Монтана и обекти според регистъра на НИНКН Редица действащи
нормативни актове в свои предписания съдържат съпътстващи изисквания към
приложение на определените режими като: 3 м около паметника са за
благоустрояване и охрана на обекта; забрана на строителни и други дейности в
границите на имотите не свързани с тяхното поддържане и охрана; допускат се
дейности
свързани
с
охраната,
поддържането,благоустрояването
и
паркоустрояването на имотите и самите паметници;
 Т кин 3 – Зоната на Минералните бани, Казиното, Слънчевата градина и Алеята с
чинарите в центъра на гр. Вършец: Запазване на автентичността на прилежащата
среда, благоустрояване и озеленяване към НКЦ. Всички разрешени дейности в
границите на терените с НКЦ се съгласуват и одобряват от МК – НИНКН.
От ОУП на Община Въшец в частта за НКН произтичат изисквания към:
- Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по отношение
на НКН, както следва: Актуализиране на регистрационните списъци на НИНКН
(кореспонденция с АКБ) за Община Вършец; Провеждане на процедури за
деклариране, окончателна оценка и предоставяне на статут на НКЦ в община
Вършец, за които това не е осъществено досега; Определяне на НКЦ, за които ще
се проведе процедура по ЗКН за определяне на границите им, на охранителните им
зони и предписания за опазването им. За останалите НКЦ важи разпоредбата по чл.
79 от ЗКН.
Съгласно анализа и предвижданията на ОУПО се дава висока оценка на територията като
съчетание на природно и културно-историческото наследство. Разкриването, проучването,
опазването, експонирането и интерпретирането на богатото културно-историческо
наследство е изключително важно за съхраняването на историческата автентичност и
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националната идентичност на територията, за бъдещото развитие на общината. Особен
акцент следва да се постави върху поддръжката, считана като по-добрата форма на
управление на обектите, както в икономическо отношение, така и по отношение на
опазването на архитектурното наследство, на неговата автентичност и идентичност.
Предвиждането на ОУПО за опазване на недвижимото културно наследство не е свързано
с рискове за околната среда.
9. Отпадъци
Основен приоритет при прилагане на плана трябва да бъде ефективното управление на
отпадъците на територията на общината при минимален риск за здравето на хората и
състоянието на околната среда чрез осъществяване на:
 Контрол на дейностите по управление на отпадъците, с цел намаляване и
предотвратяване на нерегламентирани сметища на територията на общината;
 Осигуряване на достатъчно съдове за отпадъци в откритите публични пространства,
около обществените обекти, терените за движение и транспорт, за спорт и отдих;
 Предвиждане на подходящи режими на извозване на отпадъците с оглед
предотварятяване на замърсяването на крайпътните пространства и нарушаване на
движението по улиците.
При изпълнение на тези специфични цели за екологосъобразно управление на отпадъците,
в дългосрочен план, ще се гарантира опазване на чистотата на околната среда.
Община Вършец участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион
Монтана, състоящо се от 12 общини, а именно: общините Монтана, Берковица, Брусарци,
Бойчиновци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Криводол, Чипровци
и Якимово. Целта на Регионалното сдружение е да обедини усилията на 12-те общини от
региона за управление на отпадъците в съответствие с екологичните принципи, стандарти
и изисквания и да осигури качествени услуги на населението.
След въвеждане на регионалната система, дейностите по управление на отпадъците се
решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците
налага, както координиране с регионалната система, така и активно участие в
установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на
Сдружението всички общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката,
експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото
третиране на отпадъците си.
Събиране, начин на третиране и депониране на генерираните отпадъци
Битови отпадъци
Най-голям дял от генерираните отпадъци в общината се пада на твърдите битови
отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,
държавните и общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските
обекти, занаятчийските и производствени дейности, обектите за отдих и забавление,
когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или състав не
пречи на третирането им съвместно с битовите. В общината е въведена система за
събиране и транспортиране на битовите отпадъци, която обхваща 100% от населението.
Управлението на дейностите по събиране и третиране на ТБО е регламентирано в
Наредбата за управление на отпадъците приета с Решение №504 по Протокол
№47/10.07.2014г. от Общински съвет Вършец.
Дейностите по събиране и извозване на битовите отпадъци и почистване на територии за
обществено ползване се извършват от сектор „Чистота” при Община Вършец.
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Организираното сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените
места в общината се извършва на основание издаден Регистрационен документ №06-РД164-00/06.07.2015г. на Община Вършец от РИОСВ-Монтана.
В Община Вършец се използват следните по вид съдове за събиране на БО: контейнери
тип “Бобър” и кофи Мева.
В таблици VІ-07. и VІ-08. са представени вида на техниката и броят на съдовете, с които
разполага Община Вършец към 31.12.2020г.
Таблица VІ-07. Сметосъбираща, сметоизвозващ и почистваща техника в Община
Вършец
Сметосъбираща техника в Община Вършец
№ Превозно средство
Марка
Брой
1 Камион
HYUNDAI
2
2 Камион
MAN
1
Почистваща техника в Община Вършец
№ Превозно средство
Марка
Тип
Специализирана
Bucher модел
Метачна машина за сухо
1
машина
„CityCat 2020”
почистване
Специализиран
Метачна машина за сухо
2
VOLVO
автомобил
почистване
*Източник: ПУО 2021-2028г. на Община Вършец

Таблица VІ-08. Справка за наличните съдове за смет към 31.12.2020г. на Община Вършец
Населено място
Контейнери тип „Бобър“
Кофи „Мева“
Бр.
Бр.
гр. Вършец
170
1405
с. Горна Бела Речка
8
20
с. Горно Озирово
22
57
с. Долна Бела Речка
7
25
с. Долно Озирово
20
65
с. Драганица
20
55
с. Спанчевци
20
62
с. Стояново
7
30
с. Черкаски
15
55
ОБЩО:
289
1774
На всички фирми, организации, учреждения, заведения и домакинства са осигурени
необходимия брой съдове за събиране на БО, съобразно приетата организация за
сметосъбиране и сметоизвозване. Част от фирмите и учрежденията на територията на
Община Вършец плащат такса смет спрямо количество формиран отпадък, и за тях
персонално са доставени съдове тип „Бобър”.
Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни такива
веднага след установяване на повредата. Контейнерите в общината се поддържат в добро
състояние.
Ангажиментът на Община Вършец, в качеството си на възложител на плана, е след
приемането му, да включи територията на новопредвидените за обособяване зони в
организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Събирането и
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извозването на твърдите битови отпадъци от новопредвидените територии трябва да се
извършва по утвърдената схема за района, по реда на ЗУО. Съдовете за събирането на
отпадъци също да са в зависимост от вида на сметоизвозващите коли. Местата за събиране
и временно съхраняване на отпадъци, както и площадките, на които ще се поставят
съответните съдове за БО трябва да бъдат съобразени с цел улесняване достъпа на
сметоизвозващите транспортни средства до тях. Площадките, на които ще се поставят
съдовете за БО в населените места, трябва да бъдат с трайна настилка (бетон,
асфалтобетон, с плочи и др.), за да се осигури възможност за почистване и защита на
почвата от замърсяване. Съдовете трябва да са с високо ниво на защита на околната среда
срещу разпиляване на отпадъците.
Биоразградими отпадъци:
През 2018г. Община Вършец, съвместно с Община Берковица, подписа договор за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец по проект BG16M10P0022.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане
на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Теренът за
изграждане на инсталацията е в местността "Тутмата", в землището на гр. Берковица, в
непосредствена близост до отклонението за с.Мездрея, по пътя София – Монтана.
Капацитет на компостиращата инсталация е 3696 т/г. Бенефициент по проекта е Община
Берковица, а партньор е Община Вършец.
Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци,
генерирани на територията на общините Вършец и Берковица, чрез разделното събиране и
оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с европейските и
националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови
отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на
ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в
оползотворяем ресурс – компост.
Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират
разделно, както и биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради. Дейностите по събиране на
биоотпадъците в Община Вършец се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, на
наредбата по чл. 43, ал. 5 и разпоредбите на Общинската наредба за управление на
отпадъците, приета с Решение № 504 от Протокол № 47/10.07.2014г. на Общински съвет –
Вършец.
В община Вършец към настоящия момент не се прилага система за домашно
компостиране.
Строителни отпадъци
Строителните отпадъци, които ще се генерират при реализиране на ОУПО са свързани със
строителството на конкретните обекти. Те изискват специален контрол по тяхното
събиране и извозване. Съгласно чл.40 от Закона за управление на отпадъците, третирането
и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършва от възложителя
на строежа или от собственика на строителните отпадъци, или от друго лице, отговарящо
на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор. В съответствие с чл. 19,
ал. 1 от горецитирания закон, кметът на общината организира управлението на
строителните отпадъци, образувани на територията на общината.
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В изготвената Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г.
е направена препоръка да бъде извършено проучване за възможностите за изграждане на
площадка/депо за строителни отпадъци на територията на общината да се осигури
възможност строителните отпадъци да се използват за обратни насипи, рекултивационни
дейности и други начини за оползотворяване. Подходящ терен за изграждане на
площадка/депо за строителни отпадъци е имот с идентификатор 12961.422.1 по КК на
гр.Вършец, отреден с ОУП за зона Пп – предимно-производствена зона. Ако посоченият
имот с идентификатор 12961.422.1 се окаже непригоден за разглежданата дейност, ще се
потърси нов имот, който с ОУП е отреден за зона Пп – предимно-производствена зона и
отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 24 август 2004г. за изискванията, на които
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и
Наредба № 6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
На основание чл. 11, ал.1, от Закона за управление на отпадъците и съгласно изискванията
на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, преди започване на СМР или премахване на строеж е необходимо
изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, с изключение на обекти
посочени в чл.15., ал.1 от Наредбата. Планът за управление на СО включва: общи данни за
инвестиционния проект; описание на обекта на премахване за проекти, включващи
дейности по премахване на строежи; прогноза за образуваните СО и степента на тяхното
материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на продуктите от
оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се предприемат при
управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на
отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци, повторна
употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.
Отпадъци от опаковки:
Системата за разделно събиране на рециклируеми фракции в Община Вършец (само в гр.
Вършец) е въведена през 2007г. Оттогава в Общината се събират разделно отпадъците от
опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло чрез договор с организация за
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Чрез сключения договор са осигурени
контейнери за разделно събиране на отпадъците. Срокът на договора е подновен през 2015
(Договор №197 с „ЕКОПАК България“ АД от 14.10.2015г.) с оглед осигуряване на тази
инфраструктура за целия програмен период. На 25 пункта са поставени цветни
контейнери с обем 1 500 литра, като 75% от населението е обхванато от системата.
Производствени отпадъци:
Производствените отпадъци от новопредвидените производствени зони трябва да се
предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ чл.35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
Отпадъци от ПСОВ и канализации:
При експлоатацията на пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчните
битово – фекални води ще се генерират следните отпадъци:
 Отпадъци от решетки и сита – 19 08 01;
Генерираните отпадъци от решетки и сита ще се събират в метални контейнери с капак.
Тези отпадъци са неопасни и ще се депонират съвместно с битовите.
 Пясък и други минерални примеси – 19 08 02;
Обезводнения пясък ще се събира в метални контейнери с капак и ще се депонира
съвместно с битовите отпадъци.
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Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – 19 08 05.

Съгласно европейското законодателство, утайките от ПСОВ представляват неопасни
отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната среда
и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от
полза за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и
обезвреждане на утайките от ПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики
например, оползотворяването им като почвен подобрител върху земеделски земи и при
рекултивация на нарушени терени. Друг по-съвременен подход за тяхното
оползотворяване е използването им като гориво за производство на енергия. В случай, че
утайките не могат да бъдат оползотворени, съществуват и възможности за тяхното
обезвреждане чрез депониране или изгаряне.
Прегледът на законодателните актове показва, че много малка част от националната
законодателна рамка се отнася до употребата на утайките за други цели, освен за
земеделие (например, използване за горски насаждения или възстановяване на нарушени
терени). Изгарянето или депонирането на утайки обикновено също се разглежда от
подзаконовите нормативни актове.
Депонирането на утайки е възможно най-неприемливия начин за тяхното третиране. От
една страна се използват скъпи съоръжения, които са или ново изградени депа или стари
неотговарящи на изискванията, но ползването им е съпроводено с риск за околната среда.
От друга страна се губят ценни хранителни вещества, съдържащи се в утайките, които
биха могли да подобрят качеството на почвите. Настоящата практика за обезвреждане на
утайки на депа не би могла да се приеме, като удачен вариант в дългосрочен аспект.
Съгласно НПУО 2021-2028г. ще бъде осигурена инфраструктура за оползотворяване на
утайките от ГПСОВ, намаляване на емисиите на парникови газове и ще бъде изградена и
функционираща електронна система за предлаганите продукти от третирани утайки от
ПСОВ за употреба в земеделието и за рекултивация на нарушени терени.
Опасни отпадъци:
Община Вършец е сключила договор с „ЕКОБУЛТЕХ“ АД за събиране и оползотворяване
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – Договор
№22/02.03.2020г.
На територията на Община Вършец функционира фирма „Хинд Къмпани“ ООД,
притежаваща разрешително №06-ДО-326-00 от 18.02.2013г. /изменено и допълнено с
Решение №06-ДО-326-01 от 25.10.2018г./, издадено от РИОСВ-Монтана за извършване на
дейности по третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба гуми и излезли от
употреба моторни превозни средства.
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД има сключен договор с фирма „РАМУС МЕДИКАЛ“
ЕООД, която има право на дейност по събиране и транспортиране (код Т) на опасни,
биологични отпадъци, съгласно чл.12, ал.2, т.3 от ЗУО.
Нерегламентирани сметища и замърсени терени:
Съгласно Доклад за извършени инспекции през 2020г. за наличие на незаконни сметища,
почистването им и налагане на административни санкции по реда на ЗУО, не са
констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на Община
Вършец.
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Управлението на отпадъците при реализиране на планираните в ОУП на Община Вършец
дейности в съответствие с изискванията на нормативната уредба няма да представлява
опасност за вредно въздействие върху отделните компоненти на околната среда (почви,
повърхностни и подземни води, растителен и животински свят), санитарно-хигиенните
условия и човешкото здраве при изпълнение на следните условия:
 Редуциране обема на депонираните отпадъци за сметка прилагане на рециклиране
и оползотворяване;
 Включване на новите райони в системата за сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци;
 Включване на новите райони в системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки за гр.Вършец.
Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на територията на
Община Вършец може да се постигне при спазване стриктно на нормативните разпоредби
и изисквания при събирането, извозването и третирането на всички видове отпадъци,
генерирани от населението и производствените дейности в общината. За постигане на тази
основна цел е необходимо:
 създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на всички
видове отпадъци на територията на общината;
 повишаване екологичната култура на населението от общината, като за целта се
издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата от
неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните отпадъци;
 засилване на контрола на общинската администрация за събирането и третирането
на отпадъците.
10. Здравно-хигиенни условия на средата
Здравословното състояние и здравния статус на населението е интегрален показател за
социално-икономическото развитие на страната, качеството на живота на населението и
качеството на развитие на човешкия капитал. Нарастващата заболеваемост на населението
се определя в най-голяма степен от заболявания, които се дължат на демографски
фактори, свързани със стареенето на населението, нездравословно хранене,
тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен живот, намалена
двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др.
Необходим е цялостен план за намаляване на рисковите фактори за социално-значимите
заболявания, намаляване на смъртността на активните в икономическо отношение
възрастови групи. Демографските тенденции подчертават, че хроничните заболявания се
превръщат във все по-голям проблем, довеждащ до загуба на функционални способности,
намалени възможности за социално и икономически продуктивен живот и загуба на
психично здраве. Социално значимите заболявания сформират най-големия отрицателен
принос за здравния статус на населението. Мерките се фокусират върху контролирането
на известните основни рискови фактори, превантивна работа и ранно диагностициране,
лечение и наблюдение, като паралелно се развиват дейности по рехабилитация.
Специфичен хигиенно-охранителен статут имат жилищните квартали, училища и детски
градини, зоните за рекреация и отдих, водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване от подземни или повърхностни води и местата за къпане и воден спорт.
Към тези зони със специфичен статут се прилага действащото в страната законодателство
за устройство и използване на териториите и контрол на състоянието на околната среда, за
да се редуцира здравно-хигиенния риск и да се опазят компонентите от значителни вредни
въздействия.
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Здравно-екологичните проблеми, свързани с предвижданията на ОУП на Община Вършец,
отнасящи се към населението и човешкото здраве в Община Вършец, трябва да се
разглеждат във взаимосвързани направления:
 Дейности и статус на населението, имащи отношение към ОУП;
 Състояние на компонентите на околната среда, влияещи върху населението и
неговото здраве;
 Идентифициране на рисковите фактори по отношение влиянието им върху
човешкото здраве.
Здравното и демографско състояние на населението, представено в териториално
устройствен аспект на ОУП за Община Вършец, е съобразявано в преценката на
обстановката и перспективите за постигането на целта „устойчиво развитие” и е подробно
описано в т. І.1.12. Население и човешко здраве. Обектите подлежащи на здравна защита
са разгледани в т. ІІІ.2. Здравно-хигиенни условия на средата. Специфичен хигиенноохранителен статут имат жилищните квартали, училища и детски градини, зоните за
рекреация и отдих, водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от подземни или
повърхностни води и местата за къпане и воден спорт. Към тези зони със специфичен
статут се прилага действащото в страната законодателство за устройство и използване на
териториите и контрол на състоянието на околната среда, за да се редуцира здравнохигиенния риск и да се опазят компонентите от значителни вредни въздействия.
Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху
човешкото здраве
Климат
Климатът е постоянен и мощен фактор, оказващ съществено влияние върху организма на
човека, неговото здраве и физическо развитие. Климатът като многогодишен режим на
времето, получен в резултат на климатообразуващите процеси – слънчева радиация,
атмосферна циркулация и физико-географските условия се разглежда като
умереноконтинентален за района и се оценя като благоприятен за правилно организиране
на основните жизнени функции върху територията на общината.
Замърсители на въздуха
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често
нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната системи,
което рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на живот. На
потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото експонирано
население, включително и най-чувствителните групи – децата, възрастните и лицата с
хронични заболявания.
На територията на общината няма разположен постоянен пункт за мониторинг на КАВ.
Единствените налични данни са от мобилна автоматична станция на Регионална
лаборатория - Плевен към ИАОС. Поради липса на значими промишлени източници в
района, обосновано може да се допусне, че основните източници на ФПЧ10 на територията
на Община Вършец са битовото отопление и автотранспорта. Замърсяването с ФПЧ10 от
битовото отопление се свързва основно с високата консумация на дърва и въглища за
отопление.
В Община Вършец, съгласно разглеждания ОУП не се планират значими нови
стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно с климатичните и
метеорологични условия, активното целогодишно движение на въздушните маси в района,
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крайморския и равнинния релеф е предпоставка за запазване здравословни условия по
отношение чистота на атмосферния въздух.
Шум
Акустичният режим в населените места се формира от различни източници на шум:
транспорт (автомобилен, релсов, въздушен), промишлена, строителна и търговска
дейност, спортни и детски площадки, озвучителни уредби и др. Шумът е всеки нежелан
звук, който причинява неприятно или смущаващо възприятие или има увреждащо
действие. Той може да бъде постоянен, променлив и импулсен. В околната среда
преобладават променливите шумови емисии. Те представляват значителен екологичен
риск и заплаха за общественото здраве. Излагането на населението на въздействие на шум
се увеличава все повече, в сравнение с други стресови фактори на средата. Изследванията
на специалистите доказват, че високите шумови нива, освен че смущават нормалната
дейност на хората, са причина и за редица заболявания. Шумът предизвиква у човек
чувство на безпокойство, раздразнителност, депресия, изменение на кръвната картина,
повишение на кръвното налягане, води до различни сърдечно-съдови заболявания,
увреждане на слуховия анализатор. От значение е не само интензивността на шумовото
въздействие, но и неговата продължителност. Установена е връзка между шумовата
експозиция и нейния здравен ефект върху населението, изразяващ се в безпокойство,
нарушаване на съня и т.н. При децата се наблюдава повишена възбудимост,
раздразнителност, смущения във вниманието и запаметяването. При избора на места за
детски ясли, детски градини и училища един от критериите трябва да бъде нивото на
градския шум по време на престоя на децата. Значително подобрение се установява при
саниране на сградите с топлоизолация и PVC дограма. Действащ като стерсов фактор,
шумът атакува почти всички органи и системи на човешкия организъм.
В общината няма въведена мониторингова система за измерване нивото на шума,
излъчван от различните източници и нивото на шума в местата на въздействие. В
границите на Община Вършец се различават транспортен, битов шум и шум от
строителни дейности, като основният източник на шум е автомобилният и жп транспорт.
Няма данни за шумови нива, надхвърлящи пределно допустимите за различните видове
територии. За част от промишлените източници на шум се провеждат измервания на
шумовите емисии в съответствие с изискванията на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за
дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за
изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от
промишлените източници на шум в околната среда.
Вибрации
Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична среда”. В
зависимост от посоката на колебателното движение вибрациите са хоризонтални,
вертикални, ротаторни и др. Вибрациите като специфичен дразнител на нервната система,
въздействат върху крайните рецепторни апарати (механо-рецепторите в кожата, фасциите,
кръвоносните съдове, надкостницата и телцата на Фатер-Пачини) и ангажират невровегетативните субстрати на различни нива, което обяснява редица симптоми,
наблюдавани при вибрационната болест (полиневритен, вегетомиофасцитен, костнодистрофичен, сетивен, диенцефален, вегетативна полиневропатия и др.). Всички хора са
подложени в ежедневието си на различни трептения и вибрации. По време на
изграждането на новопроектираните обекти могат да възникнат временни вибрации от
използваната техника във връзка с изкопните и строително-монтажните дейности. Тези
вибрации могат да засегнат само работещите с техниката, за което следва да се вземат
съответните предпазни мерки. Възникването на професионално увреждане е в пряка
зависимост от вида на вибровъздействието (локално, общо, комбинирано), от параметрите
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на вибрациите по октавни честоти и направление на въздействието (хоризонтални,
диагонални, ротаторни, вертикални) и от реалното време на експозиция, въз основа на
което се изчислява индивидуалната санитарно-хигиенна норма. Следва да се отчитат и
съпътстващите фактори, които могат да усилват или отслабват вибрационното
въздействие върху организма.
Практиката показва, че:
- нискочестотните вибрации (до 30 Hz) предизвикват предимно нервно-мускулни, костноставни и атонични промени, като се разпространяват по тъканите на значителни
разстояния;
- средночестотните (до 100 Hz) и високочестотните (над 100 Hz) вибрации, лесно се гасят
от тъканите и водят до сетивни разстройства и съдов спазъм;
- вертикалните вибрации „глава-долни крайници”, измерени по направление „Z”, се
понасят сравнително по-трудно от организма;
- най-опасни от възбуждане на резонанс са вибрациите от инфразвуковия диапазон, като
резонансните честоти за цялото тяло са 4-6 Hz, а за главата – 20-25 Hz.
На територията на Община Вършец няма регистрирани и с проекта на ОУП не се очаква
да възникнат постоянни източници на вибрации.
Електромагнитни вълни
Източници на електрически и магнитни полета (ЕМП) са телевизията, радиото,
компютрите, мобилните клетъчни телефони, микровълновите печки и други уреди
използвани в индустрията, медицината и търговията. Биологичното действие на
електромагнитните вълни се дължи на поглъщането им от тъканите. При интензитет на
полето, надвишаващ 10 000 µW/cm², погълнатата енергия се превръща в топлина, която
предизвиква усилване на обменните процеси, дразнене на интерорецепторите и
дистрофични изменения, засягащи основно главния мозък и миокарда. Термичният ефект
е по-изразен върху по-слабо кръвоснабдените тъкани и органи, където възможността за
охлаждане чрез кръвообръщението е намалена, както и върху кухите органи. Максимално
прегряване настъпва в тъканите, лишени от кръвоснабдяване – напр. очната леща, което
при значителна експозиция на големи дози, може да доведе до развитие на професионална
катаракта. При малка интензивност на полето, термичен ефект не се наблюдава. В този
случай функционални нарушения и дистрофични процеси могат да възникнат в резултат
на пряко облъчване на централната нервна система и вегетативните центрове. Излагането
на електромагнитни полета причинява незабавни биологични ефекти, ако полетата са
достатъчно силни. Ефектите варират от стимулиране на нерви и мускули до загряване на
тъканите на тялото в зависимост от честотата. За предпазване от тези влияния са
създадени норми за експозиция на електромагнитни полета.
Към настоящият момент няма доказани и регистрирани увреждания в региона на
общината. Като цяло натовареността с нейонизиращи електромагнитни лъчения на
селищната и околната среда на общината не се отличава от характерната за всички
урбанизирани територии в страната.
Радиационно облъчване
Радиационното облъчване на човека може да бъде от външни източници – външно или от
вътрешни източници – вътрешно. По големината на получените дози облъчването на
човека се разделя на 3 големи групи: облъчване с ниски дози, с високи дози и среден
диапазон на дози. Ниските дози съответстват на облъчването на човека от естествения
радиационен фон в продължение на целия живот (около 2.4 милиСиверта за една година в
продължение на около 70-80 години). При облъчване с високи дози вече могат да се
очакват ясно изразени клинични ефекти. Типични ефекти са острият радиационен
синдром (ОРС), лъчевата еритема (радиодермит), помътняването на очната леща
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(катаракта). ОРС протича в четири отчетливо разграничени фази: начална, латентна, на
пълно разгръщане и изходна.
Очакваните неблагоприятни последствия за здравето на човека от облъчване с
йонизиращи лъчения се делят от своя страна на ранни и късни:
 Ранните ефекти настъпват сравнително бързо – минути, часове или дни и то при
остри облъчвания. Такива са напр. лъчевата еритема (лъчево изгаряне на кожата),
ранни форми на лъчева болест и др.
 Късните ефекти могат да се констатират след години (това са главно
злокачествените новообразувания) или да се проявяват в следващите поколения
(наследявани ефекти).
Радиационната обстановка в общината е спокойна и населението не е подложено на
радиационни въздействия.
Води
Влиянието на замърсяването на водата на водоприемниците върху здравето на
населението може да се разглежда от епидемиологична и биолого-токсикологична гледна
точка. Епидемиологичното значение се определя от факта, че водата е един от найважните посредници при разпространението на чревните инфекции. Актуален и не
напълно изяснен остава въпросът за епидемиологичната значимост на неизбежно
появяващите в повърхностните води ентеровируси. Важно за профилактиката е
положението, че ентеровирусите са най-често устойчиви на хлор, като на практически
ефект може да се разчита само при озониране на водата. Това доказва актуалността на
проблемите за ефективно пречистване на битовите канални води.
Биолого-токсикологичното замърсяване на водата на водоприемниците с тежки метали,
токсични вещества, радиоактивни вещества, минерални торове, детергенти, пестициди,
влияе върху човешкия организъм пряко при използване на замърсени с тях води за
питейно-битови нужди и косвено чрез замърсяване на селскостопанските култури,
напоявани с такива води или на продуктите от животински произход (месо, мляко и др)
при водопой или употреба на фураж. Много от тези токсични вещества имат кумулативна
способност. Особено важно е, че много от тези замърсители имат доказано канцерогенно
действие или дават тъй наречените отдалечени последствия с възможност да повлияят
неблагоприятно следващите поколения. При това някои от тези вещества, макар и в малки
количества, постъпвайки пряко в организма или косвено с изменения състав на
продуктите от растителен или животински произход, не причиняват определени
заболявания или клинично проявени отравяния, а бавно и незабелязано нарушават
функционално важни процеси в организма и то предимно обмяната на веществата.
Значението на проблема нараства и от факта, че за някои от тези вредни вещества
обезвреждането при обикновените начини на третиране е трудно или почти невъзможно.
Особено внимание заслужава влиянието на замърсяването на водата на водоприемниците
върху тяхната флора и фауна, която обуславя биологичното самопречистване на водата.
Количеството на замърсителите от селскостопанската дейност – нитрати, пестициди не
само не могат да се коригират, но и с години не могат да се пречистят почвите от
замърсените зони. Използването на такава замърсена вода от консуматорите би могло да
доведе до редица заболявания от инфекциозен характер.
Част от предвижданията включващи изграждане на ЛПСОВ за някои населени места в
общината, рехабилитация на канализационната и водопроводна мрежи, поддържане на
речните корита и др. ще доведе до подобряване качеството на повърхностните води в
общината.
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С реализирането на ОУПО не се очаква въздействие върху химичното и количественото
състояние на подземните води в района.
Почви
От факторите на околната среда почвата има най-стабилен състав и свойствата ѝ са найтясно свързани с особеностите на местната патология. Въпреки своите големи
самопочистващи възможности почвата не винаги може да се справи с тези огромни
количества несвойствени за нея прибавки, особено когато се касае за трайни съединения
от типа на органохлорните пестициди, минерални масла или практически вечните
вещества, каквито са тежките метали от промишлеността и автотранспорта.
Почвата не въздейства пряко върху здравето на човека. Вредните последици от нейното
замърсяване се проявяват чрез хранителните продукти от растителен произход, водата и
отчасти чрез въздуха, чийто качества до голяма степен зависят от качествата на почвата в
съответния район. Ето защо евентуалния неблагоприятен ефект на токсичните вещества,
попаднали в почвата се преценява с помощта на показателите: резистентност,
миграционна способност, резорбция от растенията и въздействие върху биохимичните
процеси.
В групата на пестицидите се включват съединения или смеси от съединения, които се
използват за борба с всякакви вредители на растенията (болести, инсекти, треви, гризачи,
гъби, червеи и др.), а също така като регулатори, дефолианти и десиканти. В тази група са
и средствата за дезинсекция и дератизация използвани в здравеопазването.
Възможността на пестицидите да проникват в почвата зависи не само от тяхната
разтворимост, но и от техния гранулометричен състав. Размерите на техните частици са
обикновено под 20 микрона така, че те лесно могат да бъдат увлечени в дълбочина.
Поради тази причина дори и неразтворимите пестициди се откриват на значителна
дълбочина в почвата. За това спомага наличието на други замърсители – органични
разтворители и детергенти, които улесняват проникването. Все пак повечето от
употребяваните днес пестициди се задържат предимно в повърхностните 10 cm от
почвата.
Едни от най-новите показатели при преценката на неблагоприятното действие на
токсичните вещества е възможността им да замърсяват подпочвените води и да
преминават в растенията, като по този начин попадат в храната на населението.
Следователно пестицидите проникват в организма по дихателен, кожен и
храносмилателен път. Степента на резорбция е в зависимост от разтворителите и други
добавки към активното съединение в дадения препарат.
Предпоставка за доброто екологично състояние на почвите в общината е отсъствието на
значителна промишленост, която е основен замърсител на околната среда. При
предвижданата структура на територията и развитието на основните икономически
дейности не се очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите.
Отпадъци
Всички населени места на територията на Община Вършец са включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което се извършва от сектор „Чистота“ механизирано с техника, собственост на община Вършец. Събраните отпадъци се извозват
до определеното регионално депо - Регион Монтана, състоящо се от 12 общини, а именно:
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общините Монтана, Берковица, Брусарци, Бойчиновци, Вършец, Вълчедръм, Георги
Дамяново, Лом, Медковец, Криводол, Чипровци и Якимово.
Община Вършец има реализиран проект за „Рекултивация на депо за ТБО“ в поземлен
имот с идентификатор 12961.63.93 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на Община
Вършец. Старото общинско депо е с преустановена експлоатация от 16.07.2009г. със
Заповед №РД-138/15.07.2009г. на Директора на РИОСВ- Монтана. Проекта за
рекултивация на депото е съгласуван от МОСВ с Изх. № 08-00-4723/07.02.2011г.
Съгласно Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа /част, етапТехническа рекултивация от него/ от 29.11.2012 г. е констатирано, че строежът
„Рекултивация на депото за ТБО в община Вършец“ е изпълнен, съгласно одобрените
инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към
строежите по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и условията по договора за строителство.
Проектът цели да елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве,
произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на
депото и извън него. Реализацията на рекултивацията е подпомогнала подобряването,
запазването и възстановяването на естествената околна среда, както и развитието на
екологичната инфраструктура. Закриването и рекултивацията на депото за битови
отпадъци е допринесло и за подобряване на състоянието на почвите и подземните води.
Прогноза за здравно-хигиенните параметри на територията в резултат на
реализирането на плана
В новия ОУП на Община Вършец са потърсени планови възможности за устойчиво
развитие на общината и на практика отсъства засегнато население от евентуална рязка
неблагоприятна промяна на условията на средата. Общият комунално-хигиенен преглед
на новия ОУП на Община Вършец установи, че в проекта на документа, елементите на
селищната мрежа са подходящо групирани един спрямо друг, при спазване на
утвърденото зониране на града и отстоянията за здравна защита между отделните
устройствени зони. От хигиенни позиции не се установяват противоречия във
функционално местоположение и съседства на жилищните терени и зоните за
производствено-складови дейности, както и на земеделските и зелените територии.
С ОУП се регламентира нова и съвременна териториална планова основа за дългосрочно
устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Вършец
природни, културно-исторически и други дадености. Предвидени са необходимите мерки
за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот на територията на общината.
В предвижданията на предлагания ОУП на Община Вършец са залегнали устройствени
предложения, осигуряващи комфортна среда за обитаване на населението. Подобренията в
транспортно-комуникационната система ще облекчат акустичното натоварване в
населените места, обектите със специален хигиенно-охранителен статут и такива,
подлежащи на здравна защита. Акустичната среда както и качеството на въздуха ще се
подобри. Затова способстват и озеленените пространства, които осигуряват добър
шумопоглъщащ и шумоизолиращ ефект спрямо прилежащите територии. В този смисъл
прогнозите по отношение на шума са за една благоприятна, комфортна акустична среда с
ниски шумови нива, ненатоварващи здравния статус на населението.
В ОУП на Община Вършец не се предвиждат обекти, съоръжения и схеми, водещи до
възникване на допълнителни значими източници на емисии във въздуха, вибрационни,
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електромагнитни или радиационни натоварвания на жилищната и околната среда. В този
смисъл прогнозата е за запазване, а на много места и подобряване в резултат
предвижданията на ОУПО, на съществуващия статус.
Чрез подобряване състоянието на съществуващите и обособяване на нови зелени площи и
рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи го дейности, ще
се осигури устойчива и екологично здрава среда с по-високи качество на живот и
възможности за пълноценен отдих на жители и посетители на общината.
Може да се обобщи, че ОУП не променя зонирането на Община Вършец по начин, който
да доведе до териториални дисбаланси и повишаване на здравния риск за населението. От
хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУП зонира територията при
съобразяване със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски
дадености на общината.
11. Оценка на измененията в резултат от реализирането на плана
11.1. Оценка на съответствието на плана с нормите за устройство на
територията
Пространствения мащаб и структура на териториите са нарушени през последните години
в много части от страната. За да се избегнат допуснати грешки при планирането на
териториите в обхвата на проекта за Общия устройствен план на Община Вършец са взети
под внимание онези устройствени показатели за плътност и интензивност на застрояване,
които ще гарантират създаването на своеобразен пространствен комфорт и мащабност на
урбанизираната среда.
Предвижданията на ОУП на Община Вършец за пространствено развитие са насочени
основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на
инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното
развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и
техните проекти.
При устройството на териториите и при изчисляване на баланса и капацитета в
различните устройствени територии и зони са използвани показатели, съответстващи на
действащата в страната нормативна уредба. Показателите за застрояване са съобразени с
условията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, които са следните за основните видове устройствени зони
и територии:
Таблица VІ-09: Показатели на застрояване
УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Устройствена категория
ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
1. Жм Жилищна устройствена
зона с преобладаващо ниско
застрояване
2. Жм1 Жилищна устройствена
зона с преобладаващо ниско
застрояване
със
занижени
показатели
3. Жк Жилищна устройствена зона
с комплексно застрояване –
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Макс. плътност
на застр. (%)

Устройствени параметри
Макс.
Мин.озеленена
Кинт
площ (%)

Макс. кота
корниз, m

60

1.2

40

10

40

0.8

60

7.5

40

2

40

15
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УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Устройствена категория

Макс. плътност
на застр. (%)

съществуващи
жилищни
комплексни
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
4. Пп – Предимно производствени
80
устройствени зони и терени
ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
30
5. Ок
6. Ов – Вилни зони
40

Устройствени параметри
Макс.
Мин.озеленена
Кинт
площ (%)

2.5

20

1.2
0.8

50
50

Макс. кота
корниз, m

12
Кота
корниз 7m,
кота било
10 m
7. Оз – Устройствена зона за Устройството и застрояването се осъществяват след
озеленяване на паркове и градини
изработване на ПУП, съобразен с целите на застрояване и
нормативите отредени в Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони
8. Озс – Защитно озеленяване
Хигиенно-защитни зелени пояси
9. Гр Терени за гробищни паркове По периферията на гробищните паркове, в рамките на
регулацията им се предвижда задължителна изолационна
зеленина с мин. ширина 10m, в която се допуска разполагане на
колумбарийни стени (урнови стени)
ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
10. Са – Терени за спорт в Допуска се само застрояване обслужващо основната функция
населените места
11. Са – терен за голф комплекс в Допуска се застрояване, обслужващо основната функция,
землището на с.Черкаски
включително и места за настаняване
12. Са - терен за атракционен парк Допуска се само застрояване обслужващо основната функция
до пътя кв. Заножене – с.
Спанчевци
13. Са 1 – проектна ски зона
Допуска се само застрояване обслужващо основната функция –
ски писти, съоръжения и паркинги
СМЕСЕНИ ЦЕНТРАЛНИ ЗОНИ, СМЕСЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ И
ОБЩЕСТВЕНО - ОБСЛУЖВАЩИ ЗОНИ
14. Ц – смесена централна зона
60
1.2
30
10
15.
Смф
–
смесена
60
1.4
30
12
многофункционална зона
16. Оо – обществено обслужващи Показателите се определят с ПУП, съобразно предназначението
обекти
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
17.
Терени
за
техническа Показателите се определят с ПУП, съобразно предназначението
инфраструктура (Тевк)
18.
Терени
за
транспортна Показателите се определят с ПУП, съобразно предназначението
инфраструктура (Тти)
ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
19. Гори и горски територии
Устройството и застрояването се осъществяват по реда на
Закона за горите. Допуска се изграждане на проводи и
съоръжения на инженерната инфраструктура, при спазване
изискванията на ЗГ
20. Обработваеми земи – ниви, Земеделски територии, без възможност за промяна на
обработваеми
земи с трайни предназначението с цел застрояване. Допуска се изграждане на
насаждения и други видове проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, при
земеделски земи – пасища , спазване изискванията на 30ЗЗ.
ливади, мери, необработваеми
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УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Устройствена категория
земи, гори и храсти в земеделски
земи и др.
НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
21.Тк - Терени на действащи
кариери и бивши сметища, които
подлежат на рекултивация след
прекратяване на дейността
22. Т кин 1 - Терени с единични
обекти НКЦ от национално и
местно значение
23. Т кин 2 Охранителна зона
около: военни и възпоминателни
паметници и знаци, според
областния регистър на военните
паметници
и
възпоменателни
знаци на област Монтана и обекти
според регистъра на НИНКН
24. Т кин 3 Зоната на
Минералните бани, Казиното,
Слънчевата градина и Алеята с
чинарите в центъра на гр. Вършец.

Макс. плътност
на застр. (%)

Устройствени параметри
Макс.
Мин.озеленена
Кинт
площ (%)

Макс. кота
корниз, m

При поетапно закриване и рекултивация, следва да се спазват
всички законови изисквания и след рекултивацията им тези
терени се използват при спазване на режимите, установени за
териториите, в които попадат.
За отделните обекти да се спазват предписанията от
приложението към схема НКЦ и част Културно наследство към
обяснителната записка на плана. Всички разрешени дейности в
границите на терените с НКЦ се съгласуват и одобряват от МК
– НИНКН.
Охранителният режим включва:
- 3 м около паметника за благоустрояване и охрана на обекта
- забрана на строителни и други дейности в границите на
имотите не свързани с тяхното поддържане и охрана;
- допускат се дейности свързани с охраната, поддържането,
благоустрояването и паркоустрояването на имотите и самите
паметници
Запазване на автентичността на прилежащата среда,
благоустрояване и озеленяване към НКЦ. Всички разрешени
дейности в границите на терените с НКЦ се съгласуват и
одобряват от МК – НИНКН

От важно значение за комфортна среда за обитаване на населеното място е наличието на
зелени площи, паркове и зони за спорт и почивка. В този смисъл ОУП на Община
Вършец предлага изграждането на зелена система – доразвиване на съществуващата и
създаване на нови зелени зони. Предвидените зелени зони със своите шумопоглъщащи и
шумоизолиращи качества ще създават акустичен комфорт за жителите на
урбанизираните територии, а също така и за обекти със специфичен хигиенноохранителен статут и такива, подлежащи на здравна защита.
В заключение може да се направи изводът, че с предложенията си проекта на ОУП на
Община Вършец ще допринесе за значително подобряване на средата за обитаване, което
ще се отрази положително на живущото в общината население.
11.2. Прогнозна оценка за измененията в изградената селищна територия –
Матрица 4
Проектът на ОУП на Община Вършец не предвижда драстични изменения в изградената
селищна територия. Промените са свързани с благоустрояването на територията увеличаване на зоните за рекреация, обособяване на зони за отдих и курорт, обществено
обслужване, подобряване на транспортно-комуникационното обслужване и др. Всичко
това се очаква да предизвика изцяло и само положителни промени в съществуващата
селищна територия. Във всички случаи плана създава една обща визия и елиминира
безразборното усвояване на нови територии “на парче”.
Управлението и контрола на въздействията върху околната среда е основа на стратегията
за предотвратяване на отрицателните последици, начин за запазване на
ресурсовъзпроизвеждащите способности на ландшафта. Управлението се извършва по два
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начина: чрез ограничаване на въздействията /пределно допустимо натоварване/ и чрез
въвеждане на режим на въздействията.
С разработката за ОУП на Община Вършец се предлага устройство на територията,
осигуряващо бъдещо устойчиво развитие. Връзката между устройството на територията
(планирането на устройството е само етап в устройствения процес) и развитието се
обуславя от същността на устройството на територията, което обхваща функционалната ѝ
организация (взаимното разположение на терените за различните жизнедейности –
обитаване, стопански дейности, обслужване, отдих и т.н.), системната пространствена
структура на транспортното ѝ обслужване и инфраструктурно осигуряване, изграждането
(застрояването) ѝ по вид, начин и характер, както и устройването на озеленените площи и
останалите свободни пространства.
Европейската комисия, в частност Дирекция „Околна среда” дефинира следния комплекс
от основни цели на устойчивото развитие:
1. Минимално прибягване до употребата на невъзстановими ресурси;
2. Консумация на възстановими ресурси в рамките на техните регенеративни
способности;
3. Екологосъобразно управление на отпадъци и замърсители;
4. Опазване и поддържане на условия за фауна, флора, ландшафт;
5. Опазване и подобряване качеството на почвата и водоизточниците;
6. Опазване и подобряване на историческото и културно наследство;
7. Опазване и подобряване на качеството на градската среда;
8. Защита на атмосферата (глобално затопляне);
9. Развитие на екологичното съзнание, образование;
10. Подкрепа на участието на обществеността във вземането на решения.
Посочените критерии най-общо са заложени и в Националната стратегия за околната
среда. Основните цели и приоритети на разглеждания план са оценени спрямо
поставените по-горе цели на устойчиво развитие. Използвана е модифицирана матрица на
Леополд – МАТРИЦА-4. В същата матрица чрез оценка на значимостта на възможните
въздействия върху околната среда, при реализиране на съответните цели в отделните
приоритети на плана (поставени в Матрица 3), са предложени мерки за намаляване или
компенсиране на въздействието. В Матрица 4 със знака  е посочено
отношението/постигане на съответния принцип на устойчиво развитие с поставеното
условие за изпълнение приоритетите на плана. Обобщеното въздействието на
предлаганите цели върху околната среда е представено като:
+
положително
++
силно положително
отрицателно
-силно отрицателно
0
нулево
х
няма отношение
В матрицата е посочена и несигурността при прогнозирането на въздействията. Видовете
несигурност са:
 научна, обоснована от голямата продължителност във времето, от
комплексни взаимодействия или липса на конкретност;
 липса на прецизност;
 несигурност по отношение на точните дейности и мерки, с които ще се
изпълнява плана;
 липса на базова информация.
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МАТРИЦА 4. Постигане на принципите на устойчиво развитие с предлаганите мерки с ОУП на Община Вършец и оценка на значимостта на
възможните въздействия
Приоритет
І.1.Разширение на урбанизираните
територии чрез обособяване на нови
устройствени зони
І.2. Обособяване на територии за
производствени
функции
по
периферията на населените места
І.3. Подобряване на комфорта на
обитаване на средата посредством
увеличаване на зелената система и
зоните за рекреация
ІІ.1.
Реконструкция
на
съществуващата водопроводна мрежа
в Община Вършец
ІІ.2.
Изграждане
на
нова
и
реконструкция
на
съществуваща
канализационна мрежа в Община
Вършец и изграждане на нови ПСОВ
ІІІ.1. Правилно планиране на зоните за
озеленяване
ІІІ.2. Създаване на единство на
зелената система с урбанизираните
територии
ІІІ.3. Използване на защитените
територии и зони като важен фактор за
развитие на алтернативен и екологичен
туризъм
ІV.1. Рехабилитация на общинска и
републиканска пътна инфраструктура
на територията на общината и
изграждане на обходен път на
гр.Вършец и нови пътни връзки –
общински
с
цел
подобряване
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Постигане на принципите на устойчиво
развитие
1
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Обобщена
оценка на
въздействие
то върху ОС

Повторно формулирани
мерките/условията за
изпълнение на плана

+

Опазване
на защитените
природни територии и зони

+

Несигурност –
видове при
прогнозиране на
въздействията
Несигурност
отношение липса
прецизност
Несигурност
отношение липса
прецизност
Несигурност
отношение липса
прецизност

по
на





++

Използване на НДНТ при
изграждането
на
новите
промишлени територии
-





+

Използване на НДНТ





+

Използване на НДНТ





+

При съобразяване с режимите
на защитените зони



+

-

Несигурност
по
отношение липса на
прецизност
-

+

При съобразяване с режимите
на защитените територии и
зони

Несигурност
по
отношение липса на
прецизност

++

Прилагане на мерки при
строителството
и
експлоатация за недопускане
на замърсявания
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Постигане на принципите на устойчиво
развитие

Приоритет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обобщена
оценка на
въздействие
то върху ОС

Повторно формулирани
мерките/условията за
изпълнение на плана

Несигурност –
видове при
прогнозиране на
въздействията

свързаността на населените места от
общината
IV.2. Изграждане на
гр.Вършец до м.Сопово

велоалея

от

V.1. Постигане на добре планирана и
функционираща организация и баланс
на рекреационните зони и зоните за
обществено обслужване
V.2. Развитие на алтернативен
екологичен туризъм
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Прилагане на мерки при
строителството
и
експлоатация за недопускане
на замърсявания

При съобразяване с режимите
на защитените територии и
зони.
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Несигурност
по
отношение липса на
прецизност
Несигурност
по
отношение
на
точните дейности и
мерки, с които ще се
изпълнява плана
Несигурност
по
отношение липса на
прецизност
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В конкретен план влиянието (значението) на устройството на територията върху (за)
развитието се проявява в следните основни направления:

пряко и косвено потребление (в различен размер и с различна степен на
ефективност) на основни природни ресурси: земя, вода, енергоносители,
минерални суровини и т.н.;

въздействията върху компонентите на природната среда (еднократни при
изграждането и териториалното разрастване и постоянни при функционирането),
вкл. чрез предизвикваните разходи за компенсиращи или възстановителни
мероприятия, както и за ликвидиране или ограничаване на отрицателните
въздействия;

обемът и вида на сумарната ежедневна транспортна работа (придвижване на
хора и товари), необходима за функционирането на градския организъм.
Нейните характеристики, които се определят от плановата структура,
териториалното разположение на мрежите за обслужване, конфигурацията и
видовата структура на транспортната система, пораждат различен по обем
енергиен и времеви разход;

предлаганите териториални възможности и условия за реализиране на
инвестиционни инициативи: наличието на теренни резерви, осигурена
транспортна достъпност и инфраструктурна съоръженост на свободните от
застройка или подлежащи на конверсия части от територията и др.;

общото качество на обитаваната среда като съществен фактор в процеса на
разширеното възпроизводство на човешките ресурси.
За да изпълнява пълноценно ролята си на сфера на дейност, която може да способства за
устойчивото развитие на района, устройството на територия съдейства за икономичното
използване на природните ресурси, за недопускане или минимизиране на отрицателните
въздействия върху околната среда, за развитието на стопански и други дейности, които са
фактор за постигане на устойчиво развитие. С оглед на това, чрез устройственото
планиране се постигат решения по организацията и изграждането на територията, които
отговарят на следните основни принципи:
 Балансираност - вътрешна: пропорционално развитие на функционалната структура
на територията и устройствена равнопоставеност на централните и периферните части
(равностойни качества на средата и равностойни възможности за обслужване); външна: в регионален обхват, целяща овладяване на интеграционните процеси.
 Екологосъобразност - специални грижи за опазване на природните ресурси. Мерки
за минимизиране на негативното въздействие върху околната среда от
урбанистичното развитие.
 Комплексност - Обхващане на разнообразните устройствени мерки и мероприятия в
тяхната взаимна обвързаност.
 Динамичност и адаптивност - Прилагане на устройственото планиране не като
предварително програмиране на далекоперспективното развитие или периодично
повтаряне на еднократен акт, а като процес на етапно конкретизиране и обогатяване
във времето на първоначално заложените мерки и решения от принципен характер.
 Управляемост - Институционална обвързаност и ресурсова обезпеченост на
устройственото планиране, както и ясна и нормативно регламентирана технология на
вземане на управленски решения на надеждна информационна и широка обществена
основа.
 Приоритетност - Поради условията на ресурсов дефицит, в процеса на планиране се
дава предимство на тези решения и мерки, които имат предоставящо (ключово)
значение за постигане на желания резултат.
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С ОУП на Община Вършец се създават условия за:
 Регулирано проникване на стопански дейности с безвреден производствен и
обслужващ характер без влошаване на качествата на средата и в ущърб на самите
дейности;
 Преструктуриране на съществуващите производствени зони с оглед използване на
запазените възможности за обособяване в тях на парцели за малки и средни
предприятия;
 Осигуряване на условия за постигането на разнообразие на жилищната среда в
отделните части, като условие за свободен избор на начина на обитаване;
 Качествена промяна в поддържането на средата за обитаване в жилищните зони;
 Актуализиране на действащите предвиждания за развитие и изграждане на
системите на водоснабдяване и канализация, като се съобразят с изменените
социално-икономически условия и растящата роля на информационнокомуникационните технологии.
Система от индикатори:
За решаване на съществуващите проблеми на околната среда и за ефективното и управление,
общинските власти трябва да познават тези проблеми и общото качество на своята местна околна
среда. Качеството на околната среда обаче е трудно да бъде измерено пряко, поради сложността на
елементите и последващите променливи, които трябва да се вземат предвид. За развитието на
системата могат да се използват индикатори, които отразяват нейното състояние. Индикаторите са
измерими елементи, които показват дали една система се подобрява, влошава или остава без
промяна. Индикаторите на околната среда се използват като информационен инструмент, но се
използват и като инструмент за планиране и управление. Те насочват към необходими действия,
изискват определена реакция, позволяват лобиране за околната среда и натиск от страна на
обществеността. Индикаторите, основаващи се на аспекти от околната среда и икономически,
културни и социални аспекти се наричат индикатори на „устойчивост”. Като пример в това
отношение е европейския проект за показатели за устойчивост, разработен от Международния
институт за градска околна среда, където индикаторите са избрани от групи от експерти.
Индикаторите са разделени на съществени и базисни.
Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като: здравословен въздух,
безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, устойчиви ресурси.
Базисните индикатори са допълнение към съществените и ги допълват:
 свързани със „здравословен въздух” – средноденонощна концентрация на различните
замърсители на въздуха;
 безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;
 зелени площи – площ;
 съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно въздействие
върху околната среда;
 устойчиви ресурси – количество питейна вода и т.н.
На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната среда, социалното развитие
и общия просперитет е възможно разработването и прилагането на различни системи от
индикатори. Индикатори могат да се разработят в областта на околната среда, населението и
ресурсите, стопанството, културата и обществото и др. Основното е да отговарят на критериите за
„добри индикатори”: лесни за разбиране, да привличат вниманието на медиите, статистически
измерими и да отговарят на проверката за устойчивост. Избраните индикатори за решаване на
съществуващите проблеми на околната среда на територията и за ефективното и управление са
представени в Матрица 8.

11.3. Обобщена оценка на въздействието от плана – Матрица 5
Всички направени оценки са обобщени и представени в МАТРИЦА 5, представена подолу:
ВАНГ – Бургас
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МАТРИЦА 5. Обобщена оценка на въздействията от проекта на ОУП на Община Вършец
Характеристика на въздействието

Вид на въздействието
Въздействие

Вероятност на
поява на
въздействието1

Териториален
обхват на
въздействието2

Степен на
въздействието3
Положително/ Пряко/
отрицателно непряко

Честота4

Едновре
менност5

Продължи
телност6

Вторич Кумулативност7
ност

Мерки за
предотвратяване,
намаляване или
компенсира
не на отрицател
но въздействие

По време на реализация на ОУП на Община Вършец
1.Върху
въздуха

очаква се

на планираната
територия

отрицателно

пряко

ниска

временно

да

краткотрайно

не

не

2. Върху
водите

не се очаква

-

-

-

-

-

не

-

не

-

3. Върху
земните недра

не се очаква

-

-

-

-

-

не

-

не

-

очаква се

на планираната
територия

отрицателно

пряко

ниска

временно

не

краткотрайно

не

не

не се очаква

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Върху
ландшафта

очаква се

на планираната
територия

отрицателно

пряко

ниска

временно

не

краткотрайно

не

не

7. От
генериране на
отпадъци

очаква се

на планираната
територия

отрицателно

пряко

ниска

временно

не

краткотрайно

не

не

очаква се

на планираната
територия

4. Върху
почвата
5. Върху
флората
фауната, ЗТ и
ЗЗ

8. От вредни
физични
фактори
9. Върху
населението
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не се очаква

отрицателно

пряко

ниска

временно

не

краткотрайно

не

не

-

-

-

-

не

-

не

-
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Съгласно Наредба
№1/2005г.
Провеждане
на
хидрогеоложки
проучвания
Изземване
и
оползотворяване
на
хумуса
ОУП да се съобрази с
режима за опазване на
ЗТ, както и със заповедта
и решенията за обявяване
на ЗЗ
Съгласно Наредба №7 за
правила и нормативи за
устройство на отделните
видове
територии
и
устройствените зони
Третиране на отпадъците
съгласно ЗУО
Използване
на
строителни машини и
инструменти с признато
ниво на техника
Реализация на мерките в
плана за прилагане на
ОУП и ЕО
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Характеристика на въздействието

Вид на въздействието

Въздействие

Вероятност на
поява на
въздействието1

Териториален
обхват на
въздействието2

Степен на
въздействието3
Положително/
отрицателно

Пряко/н
епряко

Честота4

Едновре Продължи Вторич
менност5 телност6 ност7

Кумулативност

Мерки за
предотвратяване,
намаляване или
компенсиране на
отрицателно
въздействие

След реализация на ОУПО
1.Върху
въздуха

не се очаква

не

-

-

-

-

не

-

не

-

-

2. Върху
водите

не се очаква

не

-

-

-

-

не

-

не

-

Реконструкция на стари и
изграждане на нови ВиК
мрежи и ЛПСОВ

не се очаква

не

-

-

-

-

не

-

не

-

-

не се очаква

не

-

-

-

-

не

-

не

-

-

не се очаква

не

не

не

Информира
не за целите на опазване

не се очаква

-

не

не

Озеленяване на отделните
устройствени зони

3. Върху
земните
недра
4. Върху
почвата
5. Върху
флората
фауната, ЗТ и
ЗЗ
6. Върху
ландшафта
7. От
генериране
на отпадъци
8. От вредни
физични
фактори
9. Върху
населението
1 очаква

не се очаква

не

не

не

Включване на
новообособените територии в
организираното
сметосъбиране и
сметоизвозване, съхранение
и третиране на отпадъците
съгласно ЗУО

не се очаква

не

не

не

-

не се очаква

не

не

не

-

се, не се очаква; 2на площадка, извън площадката; 3 ниска, средна, висока; 4 постоянно, временно; 5 да, не; 6 краткотрайно, средно или дълготрайно; 7 да, не;
Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително
отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие
ВАНГ – Бургас
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VІІ.
МЕРКИ,
КОИТО
СА
ПРЕДВИДЕНИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
НАМАЛЯВАНЕ
И
ВЪЗМОЖНО
НАЙ-ПЪЛНО
КОМПЕНСИРАНЕ
НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА – МАТРИЦА 6
Предложените в Матрица 6 мерки са насочени към предотвратяване или ограничаване на
въздействието върху компонентите на околната среда от осъществяване на плана. В
матрицата сa посочени препоръчителните мерки, очаквания ефект от прилагането им и
отговорните институции за тяхното изпълнение.
Част от тези мерки представляват условия за прилагане на целите и приоритетите на
плана, обособени в Матрици 3 и 4.
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Матрица 6. Мерки за предотвратяване и ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и здравословния
статус на обитателите
№

1.

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА
Качество на
атмосферния
въздух

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ







2.

Повърхностни и
подземни води










ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

І. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Одобряване на ПУП за производствени и промишлени дейности,
които прилагат НДНТ за минимизиране на емисиите в атмосферния
въздух;
Стимулиране ползването на алтернативни екосъобразни енергийни
източници (т.н. зелена енергия);
Ограничаване на замърсяването на въздуха от моторните превозни
средства посредством подобряване организацията на движение;
Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на
емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха;
Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и
запазване на съществуващата зелена система.
С приоритет да се изпълняват предвижданията за реконструкции на
амортизираните участъци на водопроводната мрежа;
Приоритетно изпълнение на реконструкции и доизграждане на
канализационни мрежи;
Използване на най-добри налични техники в областта на полагане на
водопроводни и канализационни мрежи;
Поетапно ликвидиране на точкови (попивни ями) и дифузни
(неуредени, нереглемантирани сметища) източници на замърсяване;
При извършването на дейности свързани с използване на води и водни
обекти е необходимо издаване на разрешително, съгласно
изискванията по чл.44, чл.46 и чл.50 от Закона за водите;
При извършване на дейности по почистване и поддържане на деретата
на територията на общината, е необходимо да се представи в
съответната Басейнова дирекция, информация, съгласно изискванията
на чл.58, ал.1 и ал.2 от ЗВ;
Опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително
мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента
на пречистване за получаване на води с питейни качества;
- Учредяване на санитарно охранителни зони (СОЗ) на всички
водоизточници за питейно – битово водоснабдяване и около

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ

ОТГОВОРНИЦИИНСТИТУЦИИ

Създаване на условия за подобряване на
качеството на атмосферния въздух.
Община Вършец
Строителни фирми
Възложители
Собственици
РИОСВ Монтана

Предотвратяване на замърсяването на води
(повърхностни и подземни) и почви;
Достигане на добро общо състояние на
повърхностни и подземни ВТ и постигане на
заложените в ПУРБ екологични цели
Осигуряване на необходимото количество
питейна вода с подходящи качества
отговарящи на нормативните изиксквания;
Подобряване
на
качеството
на
повърхностните
води
и
елиминиране
неблагоприятното
въздействие
върху
околната среда
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РИОСВ Монтана
БДДР-Плевен
ВиК
Възложители
Проектанти
Собственици

Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

№

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ
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ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ

водовземни съоръжения на територията на общината, съгласно
Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около
водоизточниците
и
съоръженията
за
питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди;
- Да се спазват забраните и ограниченията в поясите на СОЗ,
описани в Приложение №2, към чл.10 от Наредба №3/16.10.2000
г.;
- Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за
питейно-битово водоснабдяване на населението;
- Подобряване на контрола върху спазване правилата на добрата
земеделска практика с цел недопускане замърсяването на водите с
нитрати от земеделски дейности;
- Изграждане
на
хидроизолирани
торови
площадки
в
животновъдните ферми, с цел да се избегне изтичане на
съхраняваните отпадъчни продукти в подземните води.
Регулиране на водовземанията на пресни повърхностни води и на
подземни води;
- Всички водовземания и ползване на воден обект, задължително да
се съгласуват със съответната Басейнова дирекция;
- Водене на регистри на водовземните съоръжения и издадените
разрешителни за водовземане от ПВТ;
- Контрол по спазване на условията в разрешителното за
водовземане.
Регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на
замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за
издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и
актуализация;
- За заустване на третираните в пречиствателни съоръжения,
отпадъчни води в повърхностен воден обект е необходимо
издаване на разрешително по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите
(ЗВ);
- Мониторинг и контрол на рекултивираното общинско депо за
битови отпадъци – Вършец.
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№

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ

ОТГОВОРНИЦИИНСТИТУЦИИ

Опазване на земите и почвите от замърсяване.
Въстановяване на нарушени терени.

Община Вършец
РИОСВ-Монтана
Строителни фирми
Възложители
Проектанти
Собственици

 Определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни





3.

Земи и почви,
земни недра





4.

Защитени
територии и зони
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източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране
на замърсяването
- Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на
замърсяване;
- Приоритетно доизграждане на канализационни мрежи;
- Екологосъобразно оползотворяване на утайките от пречиствателни
станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
Предотвратяване замърсяването на водите с приоритетни вещества
- Мониторинг на водите и водните обекти, които са повлияни от
зауствания на отпадъчни води, съдържащи вредни и опасни
вещества;
Предотвратяване или намаляване въздействието върху защитените
територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване.
Извършване на инженерно-геоложки проучвания на терена за всеки
отделен обект при необходимост;
Прецизиране разположението на елементите на транспортна и
техническа инфраструктура в съответствие с геоложките дадености и
физико-механичните показатели на почвите;
Поддържане на храстови и дървесни буфери успоредно на
транспортните артерии.
ІІ. ПРИРОДНИ ХАБИТАТИ
Използване на НДНТ при изпълнение строителството на обекти
попадащи в зони по Натура 2000, съвместими с режима на опазване;
Контрол върху дейностите на териториите попадащи в защитени
територии и зони;
Постоянно наблюдение и контрол за съответствие с нормативната
уредба;
Всички устройствени зони да бъдат съобразени с режимите и
заповедите за обявяване на всички защитени територии и зони на
територията на Община Вършец.

Намаляване на вредни въздействия върху
почвите от пресичащи земеделските земи
транспортни артерии.
Опазване на земните недра и превенция от
свлачища.
Опазване на защитените природни територии
и зони;
Съхраняване на биотопи и характерни
местообитания за видове и съобщества обект
на защита;
Намаляване на антропогенния натиск в
чувствителни
екологични
зони
и
биокоридори;
Опазването на редки представители на
флората и фауната с голяма консервационна
стойност и европейско значение;
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№

5.

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

Биологично
разнообразие –
(флора, фауна)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ











6.

Отпадъци
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При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване
на съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху
изсичането на растителността при разчистване на терените;
Подходяща подготовка на почвите при приключване на строителната
дейност;
Рекултивация и озеленяване на нарушени терени;
Контрол върху изпълнение на технологичните изисквания за
поддържане на елементите на озеленените площи;
Озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи местни
видове, с цел запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в
граничните местообитания;
При реконструкция и ново строителство, свързано с разрушаване на
стари сгради, разрушаването да се извършва след обследване на
подпокривните пространства за наличие на прилепи;
Съобразяване на строителните площадки и дейности с целостта на
биотопите и на фаунистичните комплекси с висока консервационна
стойност;
В случай на необходимост от поставяне на заграждения същите да
позволяват безпрепятственото преминаване на дребни, наземно
живеещи животни;
Зелените площи да бъдат компактно разполагани, за по-голямо
удобство и сигурност на птиците, които ще ги заселят.
ІІІ. ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ
Прилагането на ОУП да се съобрази с изискванията на действащата
Програма за управление на отпадъците на община Вършец.
Включване в системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на новообособените урбанизирани територии;
Да се предвидят мерки относно несмесване на опасни отпадъци с
други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими;
Площадки за третиране на отпадъци следва да бъдат разположени на

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ

ОТГОВОРНИЦИИНСТИТУЦИИ

Получаване на актуална информация относно
природните ценности, защитените растителни
и
животински
видове
и
техните
местообитания с цел провеждане на
мероприятия за своевременно отстраняване
на евентуални вредни въздействия.
Спазване на заложените в ОУП параметри на
зелената система;
Опазване на животинския свят и отделни
видове в териториите за обновяване и за ново
строителство;
Опазване на растителността от унищожаване
и съхраняване на ценните дървесни видове;
Подобряване облика
нарушени територии.

и

качествата

на

Намаляване
степента
на
негативно
въздействие и предотвратяване нарушения
във видовия състав на характерната за района
растителност в дългосрочен план

Община Вършец
РИОСВ-Монтана
Възложители
Собственици
Строители

Съхраняване на биотопи и характерни
местообитания за видове и съобщества обект
на защита.

Спазване на изискванията на националното и
общинско законодателство;
Опазване на води (повърхностни и подземно)
и почви от замърсяване;
Ефективно управление на отпадъците на
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Община Вършец
РИОСВ-Монтана
Възложители
Собственици
Строители
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№

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ
терени с конкретни устройствени предвиждания за „производствени и
складови дейности.

7.

Физични фактори





8.

Ландшафт




9.

Културно –
историческо
наследство




10.

Устройствени
параметри





ВАНГ – Бургас
www.vang.bg

За ограничаване на вредното влияние от транспортния шум е
необходимо запазване и развитие на съществуващите крайпътни
озеленени площи с изолационни и защитни функции.
Приоритетно изграждане и рехабилитация на предвидените пътни
участъци.
При изготвянето на подробни устройствени планове да се изисква
задължително реализиране на защитно озеленяване в границите на
прилежащи на пътищата поземлени имоти.
Спазване на изискването за осигуряване на минимална озеленена площ
за различните устройствени зони (при изграждане и реконструкция);
Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и
транспортната инфраструктура в ландшафта чрез подходящо оформяне
на прилежащите пространства.
По време на строителство при разкриване на археологически находки
незабавно спиране на строителните дейности и уведомяване на
съответните компетентни органи;
Постоянен контрол върху състоянието на движими и недвижими
паметници на културата.

Провеждане
на
задълбочени
и
пълни
предварителни
(прединвестиционни) проучвания преди всяка следваща фаза на
проектиране;
Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти,
заложени с предвидени с проекта на ОУП, за които се изисква
провеждане на процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на
ЗООС) и ОС (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния
специален закон само след акт за съгласуване от компетентните органи
по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените
оценки, както и с условията на съответния акт;
Спазване стриктно на Правила и нормативи за прилагане на ОУП на

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ
територията на общината и свеждане до
минимум риска за здравето на хората и
състоянието на околната среда.
Намаляване на риска и ограничаване на
вредни въздействия върху околната среда и
здравето на хората;
Предотвратяване на евентуални вредни
въздействия от завишени нива на шума.
Опазване на компонентите на ландшафта и
тяхното облагородяване и постигане на
подходящ облик на изградената среда;
Повишаване на естетическата стойност на
територията.
Опазване на КИН от унищожаване и
популяризирането му за целите на туризма.

ОТГОВОРНИЦИИНСТИТУЦИИ

Община Вършец
Строителни фирми
Собственици
Възложители
Проектанти
РИОСВ-Монтана
Община Вършец
Възложители
Собственици
Проектанти

Община Вършец
Регионален исторически
музей

Запазване на устройствените параметри,
одобрени в ОУП и основните му структурнокомпозиционни предвиждания.
Хармонично изграждане на средата при
съвместяване на функциите в съседни
територии.
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РИОСВ Монтана
Възложители
Проектанти, Строители
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№

КОМПОНЕНТИ И
ФАКТОРИ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА МЕРКИТЕ

ОТГОВОРНИЦИИНСТИТУЦИИ

Община Вършец.
11.

Здраве и
безопасност на
населението
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ІV. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА
Обезпечаване на населението с питейна вода с добро качество;
Намаляване на здравния риск за населението;
Организирано третиране на отпадъчните води с реализиране на
проектните решения в сектор ВиК;
Ефективно управление на въздействието на
Контрол върху спазването на изискванията на действащото околната среда върху здравето;
законодателство по отношение на здравно-хигиенните условия на
средата;
Опазване човешкото здраве и създаване на
Наблюдение на показателите на околната среда в рискови зони – в по-добри хигиенни условия за труд и
близост до училища, детски градини и др.;
обитаване.
При извършване на строително монтажни дейности е необходимо
ограничаване достъпа до територията на строителния обект.
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Община Вършец
РЗИ-Монтана
Строителни фирми
Собственици
Възложители
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VІІІ. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТРУДНОСТИТЕ
ПО
СЪБИРАНЕ
НА
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ
1. Алтернативни варианти за постигане целите на плана. Мотиви за избор на
алтернатива. „Нулева алтернатива” – критерии за избор или отхвърляне – Матрица
7
На този етап от разработване на плана не съществуват алтернативни типове
инвестиционни проекти, поради което не могат да бъдат определени критерии за избор
или отхвърляне на такива. Към момента алтернативните варианти са свързани единствено
с приемането или отхвърлянето на разработения план, т.е. с „нулевата алтернатива”.
Качествена оценка на потенциалните въздействия на двете алтернативи върху
компонентите на околната среда е направена в МАТРИЦА 7. Идеята е да се избере
алтернативата с повече положителни въздействия върху компонентите на околната среда,
а ако това е невъзможно – алтернативата с по-малко отрицателни или нулеви въздействия.
Въздействието върху основните компоненти на околната среда е представено със
следните означения:
+ положително; ++ силно положително; - отрицателно; -- силно отрицателно; 0 нулево; х няма отношение

МАТРИЦА 7. Оценка на алтернативите
Компонент
Природни хабитати
Защитени територии
Биоразнообразие (флора, фауна,
екосистеми)
Защитени ландшафти
Културно наследство
Природни ресурси
Качество на атмосферния въздух
Качество на водите
Съхранение на природните ресурси
Обща устойчивост
Енергийна ефективност
Използване
на
възстановими
ресурси
Третиране на отпадъците
Използване на опасни вещества
Социално-икономическа сфера
Заетост и създаване на работни
места
Привличане на инвестиции
Здраве
и
безопасност
на
населението
Съответствие с национални и
регионални планове и стратегии

„Нулева” алтернатива

„Осъществяване на плана”

0
0

0
0

х
х

х
+

0
0
0

+
+
0

х
х

х
х

х
х

+
х

-

+

х

+
+

х

+

Както се вижда от представената матрица, от оценени 15 показателя при реализиране на
плана, положително въздействие се очаква по 8 и нито един показател не е оценен със
отрицателно или силно отрицателно въздействие, докато нереализираното на плана е
свързано с някои неблагоприятни последици за района, главно в областта на общата
устойчивост и социално икономическото развитие на района. При така направената
оценка на алтернативите при реализиране на ОУП на Община Вършец, следва, че
отхвърлянето на „нулевата алтернатива” е разумният избор.
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Мотиви за избор на алтернатива
Реализирането на проекта за ОУП ще доведе до подобряване на качеството на средата за
обитаване в Община Вършец, без да води след себе си необратими промени в околната
среда и значителни негативни въздействия.
„Нулева алтернатива” – критерии за избор или отхвърляне
Оценката на алтернативите показва, че приемането на „нулева алтернатива” не е найдоброто решение нито от икономическа, нито от екологична гледна точка. С ОУП на
Община Вършец се решават сериозни проблеми на общината. Тези и други приоритети на
новия ОУП на Община Вършец предопределят категоричното отхвърляне на нулевата
алтернатива.
2. Описание на методите за извършване на екологична оценка
При извършване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в
„Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България” и указания и
методики на Европейската комисия. Основния метод за извършване на настоящата
екологична оценка е интегриране на екологичната оценка с процеса на планиране.
Използвани са основните принципи за екологична оценка на планове и програми:
 интегриране с процеса на планиране – екологичната оценката е интегрирана в процеса
на разработване и одобряване на плана;
 диалог на най-ранен етап – екологичната оценка е разработена преди да са взети
ключовите решения на плана;
 отговорност – Възложителят на плана, в случая Община Вършец е в най-добра
позиция да намали въздействията в хода на постигане на целите на плана;
 воля на вземане на решение – при приемането на плана ще бъдат взети предвид всички
препоръки от екологичната му част;
 информираност – настоящата екологична оценка обхваща както процеса на техническо
предвиждане, така и редовното консултиране с органите по опазване на околната среда
и други специализирани ведомства. По реда на общественото обсъждане на плана
обществеността също взема участие в процеса на екологичната оценка.
Разработването на настоящата екологична оценка е извършено въз основа на
нормативната база по българското екологично законодателство, адаптирано с
европейското – Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие,
Закон за защитените територии, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за
водите, Закон да управление на отпадъците, Закон за подземните богатства и др., и
произтичащите от тях нормативни документи.
3. Трудности по събиране на необходимата за това информация
При събирането на информацията, необходима за изготвянето на екологичната оценка
екипът не срещна трудности от технически характер.
ІХ.
ОПИСАНИЕ
НА
НЕОБХОДИМИТЕ
МЕРКИ
ВЪВ
ВРЪЗКА
С
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА – СРОКОВЕ,
ОТГОВОРНИЦИ, САНКЦИИ – МАТРИЦА 8
За гарантиране изпълнението на мерките за защита на околната среда, предвидени с
изменение на ОУП на Община Вършец, в МАТРИЦА 8 са предложени индикатори за
мониторинг, чрез които да се следи дали се постигат целите на плана. По този начин се
гарантира, че по време на реализацията на плана, на въздействията ще бъде обърнато
необходимото внимание.
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МАТРИЦА 8. Мерки и индикатори за мониторинг
Срок за въвеждане на
Мярка по наблюдение и контрол
мярката и нейното
Индикатори/единица мярка
изпълнение
Спазване устройствените параметри заложени При
проектиране
и Кинт
в ОУП на Община Вършец
строителство
Плътност - %
Височина - m
Озеленена площ - %
Спазване на мерките заложени в ПУРБ и При
строителство
и Брой изпълнени мерки
ПУРН за територията на Басейнова дирекция експлоатация
„Дунавски район“
Изпълнение на проекти за водоснабдяване, Постоянен
% от населението на общината,
канализация и пречистване на отпадъчни води
обслужвано от водопроводната и
канализационна мрежа;
Брой изпълнени проекти;
Покрити еквивалентни жители;
Брой изградени ПСОВ;
Брой въведени в експлоатация
ПСОВ;
Еквивалентни жители, обхванати
от новоизградени ПСОВ.
Контрол на отпадъчни води, заустени в Постоянен
Изградени
водопроводи
и
водоприемници
канализационни отклонени
Пречистване на отпадъчните води
Постоянен
Процентно
съотношение
на
общото количество отпадъчни
води
спрямо
количеството
отпадъчни води, отведени за
пречистване
След учредяване на санитарно-охранителни Постоянно
Брой дадени становища и
зони около водоизточниците, е необходимо При
подробно предписания относно СОЗ
съобразяване на режима им, при подробното устройствено планиране и
устройствено планиране и проектиране
проектиране
Поддържане в добро състояние на всички При реализация на плана Водене на отчети
изградени и съществуващи зелени площи
Зелена площ, (dka)
Спазване на изискването за осигуряване на Постоянно
Отношение между реалната и
минимална озеленена площ за различните При реализация на плана нормативно
изискващата
се
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Отговорен орган за
изпълнението
Община Вършец
Проектант
Община Вършец
БДДР Плевен
Община Вършец и ВиК

Община Вършец
БДДР Плевен
Община Вършец
БДДР Плевен

Община Вършец
РИОСВ Монтана
БДДР Плевен
Община Вършец
Община Вършец
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Срок за въвеждане на
мярката и нейното
изпълнение

Мярка по наблюдение и контрол
устройствени зони
реконструкция)

(при

изграждане

и

Осъществявани на ефективен контрол на
територията на общината за образуване на
нерегламентирани сметища и предприемане
на съответните мерки за тяхното почистване,
както и предприемане на необходимите
действия за запазване от нови замърсявания
на вече почистените терени.
Спазване на приетите режими за управление
на защитените територии и зони
Опазване
на
културно
историческото
наследство
Инвестиционни
предложения/планове,
програми
или
проекти,
заложени
с
предвидени с проекта на ОУП, за които се
изисква провеждане на процедура по
ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и
оценка на степента на въздействие с предмета
и целите на опазване на защитени зони (по
реда на ЗБР) да се одобряват по реда на
съответния специален закон само след акт за
съгласуване от компетентните органи по
околна среда и при съобразяване с
препоръките от извършените оценки, както и
с условията на съответния акт.
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Постоянно
При реализация на плана

Постоянно
При реализация на плана
Постоянно
При реализация на плана
При реализация на плана

Индикатори/единица мярка

Отговорен орган за
изпълнението

озеленена площ за отделните
устройствени
зони
на
територията на общината
брой/година
изпълнени Община Вършец
мероприятия
РИОСВ Монтана

Брой установени нарушения и РИОСВ Монтана
засегната територия
Брой установени нарушения и Министерство на културата
засегната територия
Община Вършец
Издадено становище/решение от РИОСВ Монтана
компетентния орган
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Екологична оценка на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вършец

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата Екологична част към „Общ устройствен план на Община Вършец” е
изготвена в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. В
Екологичната оценка е разгледано съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и човешкото здраве. В обхвата на оценката е определено и
оценено очакваното въздействие върху тях. Направени са препоръки и са набелязани
мерки за намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите значителни
въздействия върху околната среда от реализацията на ОУП. При стриктно спазване на
предложените мерки, реализацията на ОУП ще окаже трайно във времето положително
въздействие върху околната среда и качеството на живот на населението.
След направения анализ на възможностите за реализация на – „Общ устройствен
план на Община Вършец” и от прогнозната оценка за евентуално въздействие на
същия върху околната среда и здравето на населението, авторите на ЕО предлагат
на компетентния орган – РИОСВ – Монтана да съгласува плана на основание чл.26,
ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми, при реализиране на мерките за предотвратяване и
ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и
здравословния статус на населението, с което ще се даде ход на по-нататъшното му
процедиране.
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