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I. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ /ДИАГНОЗА/ 

1.1. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Община Враца се намира в северозападната част на България и е включена в 

административно - териториалните граници на област Враца. На север граничи с 

общините Криводол, Бяла Слатина и Борован, на запад - с община Вършец от област 

Монтана, на юг - с общините Мездра и Роаммн, и община Своге от Согийска област. 

Върху територията на общината са разположени землищата на един град - Враца и 

двадесет и две села - с. Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. 

Върбица, с. Голямо Пещене,  с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. Костелево, с. 

Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене,    

с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек 

и с. Чирен. Територията възлиза на 705.9 кв. км, което представлява 19.5% от площта на 

област Враца. Тя е най-голямата община в областта. 

1.2. РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ 

Икономиката на община Враца се характеризира с преобладаващ индустриален облик, 

което се дължи основно на икономическия профил на град Враца. Местната индустрия 

е специализирана главно в машиностроенето, металообработването, текстилната 

промишленост, химическо производство, производство на мебели, строителни 

материали, дървообработване, строително-ремонтни дейности, хранително-вкусовата 

промишленост и др. 

За разлика от общинския център, основният икономически дял в селата е свързан със 

земеделието, със значително преобладаване на зърнопроизводството. 

 Преобладаващата част от фирмите, които осъществяват дейност на територията на 

община Враца са микро предприятия с брой на заетите до 9 човека. 

В общинския център и в няколко други населени места са обособени производствени 

бази: с. Бели извор, с. Чирен, с. Лиляче и с. Паволче.  

1.3. РЕГИОНАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

През последните години се наблюдава постоянна тенденция на намаляване на 

населението в общината. Формиралата се тенденция за демографско намаление е 

характерна и за област Враца, Северозападен район за планиране и страната като цяло. 

1.4. РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ 

Съхранено е богато културно наследство в голяма част от населените места, което обаче 

не е експонирано и интегрирано в единна мрежа. До повечето от обектите не е осигурен 

достъп, липсва адекватна поддръжка и редица културни ценности се рушат в следствие 

на природни и антропогенни фактори. 
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1.5. РЕГИОНАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

Сред потенциалните източници на замърсяване са предприятията от 

млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост в гр. Враца и с.Чирен; 

обработка и багрене на текстил в гр.Враца; машиностроене в гр.Враца; леярните за 

черни и цветни метали в гр.Враца; топлофикация - гр. Враца; производство на бетонови 

и строителни материали в гр.Враца; пренос, транзитен пренос и съхранение на природен 

газ в с. Чирен; асфалтовите бази в с. Паволче и с. Чирен; регионалното депо за неопасни 

отпадъци на общините Враца и Мездра; обработка на скално-облицовъчни материали в 

с.Лиляче и с. Згориград и производство на цимент в с.Бели извор; дървопреработка в 

с.Паволче и в гр.Враца и др. 

Канализационни мрежи има само в няколко населени места и то частично изградени, 

включително в общинския център. Към момента отпадъчните води от домакинствата и 

обществения сектор в повечето случаи са заустени в септични ями, което създава 

предпоставки за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води. Като цяло 

се нарушава и екологично равновесие на територията на общината в резултат на 

непречистените води.  

Друг сериозен замърсител е животновъдството. Животновъдните ферми са разположени 

в близост до реки или дерета и директно заустват в тях замърсените отпадъчни води. 

Водите се замърсяват и от битови отпадъци.  

На територията на общината не са установени замърсени почви. Употребата на торове 

и пестициди е в границата на нормативите. На територията на общината съществува 

хидромелиоративна система, предназначена за поливните площи. 

На територията на общината има топлофикация само в град Враца. В селата отоплението 

става с твърдо гориво и електроуреди. 

1.6. РЕГИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ 

Населените места се свързват помежду си основно с пътища от общинската пътна 

мрежа, която е добре развита и осигурява удобни транспортни връзки на всички 

населени места от общината с общинския център. През територията на общината от 

югоизток на северозапад преминава участък от 25,3 км трасе на жп линията Мездра - 

Бойчиновци - Брусарци - Видин.. През общината преминават частично или изцяло 7 

пътя от Републиканската пътна мрежа на Република България: I-1, II-13, II-15, III-101, 

III-1002, III-1004 и III-1306. Общинските пътища, които преминават през общината са: 

MON1090, VRC1014, VRC1028, VRC1029, VRC1030, VRC1032, VRC1033, VRC1035, 

VRC1036, VRC1037, VRC1038, VRC1042, VRC1089, VRC2031, VRC2034,VRC2040, 

VRC2041, VRC2085, VRC3027, VRC3039 и VRC3069.  
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2. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ 

2.1. ДЕМОГРАФИЯ 

2.1.1. БРОЙ И ЕВОЛЮЦИЯ НА РАЗВИТИЕ 

 

Населението на Община Враца по данни на НСИ от преброяването на населението през 

2011 г. възлиза на 73 894 души. За периода от 2001 до 2017 г. населението на общината 

е намаляло с 23%. 

 

Таблица 1. Еволюция на развитие на населението на Община Враца 

Година на преброяване 2001 2011 2017 

Население 84702 73894 65 185 

Източник: НСИ, 2018 г. 

Забележка: Данните от 2001 и 2011г. са от преброяване, а за 2017г. са годишни 

данни към 31.12. 

 

Най-многолюден е административният център - град Враца, следван от селата Згориград 

и Баница. В някои села се наблюдава много малък брой население. Най-драстични са 

показателите в с. Мало Пещене, което е с 45 жители. 

 

Графика 1. Еволюция на развитието на населението на Община Враца  за периода 2003-2017 г. 
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Таблица 2 Еволюция на развитие на населението на Община Враца 

Населени 

места 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

гр. Враца 65181 64244 63260 62909 61562 61501 61011 59870 59700 58856 57771 56517 54150 53570 53120 

с. Баница 1338 1310 1296 1269 1297 1277 1246 1268 1123 1106 1095 1069 1090 1061 1018 

с. Бели 

извор 
823 797 781 776 785 769 766 745 698 664 640 608 593 587 588 

с. Веслец 170 165 155 144 154 145 147 138 166 157 164 163 167 171 168 

с. Вировско 357 341 342 330 335 320 320 373 323 300 295 289 320 297 290 

с. Власатица 390 384 366 352 345 348 346 381 356 351 345 361 406 384 370 

с. Върбица 570 605 588 576 574 555 551 530 461 446 434 428 425 416 408 

с. Голямо 

Пещене 
692 656 632 614 642 639 618 610 531 524 537 532 554 541 520 

с. Горно 

Пещене 
555 537 526 502 496 468 461 458 357 345 327 314 350 338 319 

с. Девене 1287 1246 1217 1182 1170 1139 1093 1096 1028 1004 992 1022 976 957 925 

с. Згориград 1898 1870 1847 1830 1789 1768 1734 1699 1659 1620 1563 1536 1476 1456 1446 

с. Костелево 875 854 828 807 782 762 750 743 779 771 766 759 746 725 709 

с. Лиляче 1303 1287 1269 1269 1293 1241 1207 1181 841 807 786 780 786 768 733 

с. Лютаджик 186 184 186 177 173 163 160 146 137 127 125 122 159 157 151 

с. Мало 

Пещене 
76 70 70 69 67 64 61 56 52 46 48 46 43 49 45 

с. Мраморен 1047 1039 1027 1024 1011 974 952 917 650 623 619 597 611 588 584 

с. Нефела 579 560 550 525 517 512 572 583 541 542 545 552 542 546 555 

с. Оходен 296 298 311 310 342 332 315 376 226 221 228 221 261 238 236 

с. Паволче 822 810 796 772 753 723 714 697 691 693 682 668 636 625 625 

с. Тишевица 597 586 569 542 549 532 517 547 512 484 475 463 467 467 467 

с. Три 

кладенци 
955 955 936 913 891 872 857 834 806 805 783 764 753 737 712 

с. Челопек 599 580 560 549 560 542 533 520 533 520 509 499 494 480 466 

с. Чирен 974 948 921 929 937 911 911 880 724 696 666 790 783 747 730 

Източник: НСИ, 2018 г. 

 

2.1.2. СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ПОЛОВА, ВЪЗРАСТОВА, 

СОЦИАЛНА 

 

По отношение на половата структура на населението за последните 15 години се запазва 

тенденцията за превес в полза на жените, които към 2017 г. са с 2,8 % повече от мъжете. 

Към 2017 г. съотношението мъже-жени в общината е 48,6:51,4. 
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Графика 2. Полова структура на населението в Община Враца за периода 2003-2017 г. 

 

Таблица 3. Полова структура на населението в Община Враца  

Година 
Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2003 81000 39641 41359 65181 31857 33324 15819 7784 8035 

2004 79721 38872 40849 64244 31281 32963 15477 7591 7886 

2005 79033 38467 40566 63260 30705 32555 15773 7762 8011 

2006 78370 38077 40293 62909 30463 32446 15461 7614 7847 

2007 77024 37290 39734 61562 29639 31923 15462 7651 7811 

2008 76557 36952 39605 61501 29528 31973 15056 7424 7632 

2009 75842 36548 39294 61011 29225 31786 14831 7323 7508 

2010 74648 35976 38672 59870 28653 31217 14778 7323 7455 

2011 72877 35858 37019 59700 29276 30424 13177 6582 6595 

2012 71708 35201 36507 58856 28769 30087 12852 6432 6420 

2013 70395 34483 35912 57771 28164 29607 12624 6319 6305 

2014 69100 33817 35283 56517 27500 29017 12583 6317 6266 

2015 66788 32587 34201 54150 26228 27922 12638 6359 6279 

2016 65905 32122 33783 53570 25894 27676 12335 6228 6107 

2017 65185 31692 33493 53120 25586 27534 12065 6106 5959 

Източник: НСИ, 2018 г. 
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Очертава се тенденция на постоянно намаляване на процента на населението в 

подтрудоспособна възраст и постоянно увеличаване на населението в надтрудоспособна 

възраст. За сравнение през 2003 г. населението в подтрудоспособна възраст е 16,1%, а 

през 2017 г. е 14,1%, т.е. се отчита общо намаляване с 2 %. От друга страна населението 

в надтрудоспособна възраст през 2003 г. е 19,6 %, а през 2017 г. вече е 25,9 %, т.е. се 

отчита общо увеличение 6,3 %. При процента на населението в трудоспособна възраст 

се отчита намаляване в периода от 2003 до 2017 г. През 2003г. делът на населението в 

трудоспособна възраст е бил 64,3% , спрямо делът към 2017г. - 59,9%. 

 

Таблица 4. Структура на населението по възрастови групи за 2003-2017 г. в Община Враца 

Година Общо 
Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 
Над трудоспособна възраст 

2003 81000 13029 52102 15869 

2004 79721 12534 51698 15489 

2005 79033 12135 51551 15347 

2006 78370 11752 51320 15298 

2007 77024 11316 50552 15156 

2008 76557 11165 50210 15182 

2009 75842 11030 49617 15195 

2010 74648 10804 48304 15540 

2011 72877 10198 45739 16940 

2012 71708 9948 45041 16719 

2013 70395 9677 44034 16684 

2014 69100 9562 42662 16876 

2015 66788 9319 40667 16802 

2016 65905 9240 39855 16810 

2017 65185 9210 39053 16922 

Източник: НСИ, 2018 г. 
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Графика 3. Еволюция на възрастовата структура на населението на Община Враца за периода 2001-

2014 г. 

 

В социалната структура на икономически неактивните лица учащите са 12,6%, 

пенсионери са 62,9%, лицата заети само с домашни или семейни задължения – 12,8% и 

други 11,6% души. 

 

Таблица 5. Социална структура на населението в Община Враца към 2011г. 

Пол 

Икономически неактивни 

Общо Учащи Пенсионери 
лица, заети само с домашни или семейни 

задължения 
Други 

Общо 30348 3819 19106 3892 3531 

мъже 13908 1880 8068 1364 2596 

жени 16440 1939 11038 2528 935 

Източник: НСИ, 2018 г. 

 

2.1.3. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

За броя на населението на Община Враца се наблюдава намаляваща тенденция за целия 

период съгласно червената линия. 
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Графика 4: Тенденция на развитие на броя на населението на Община Враца за периода 2003-2017 

г. 

 

Изменението в броя на населението се дължи на естественото и механичното му 

движение.  

Естественият прираст за целия разглеждан период 2003-2017 г. е отрицателен.  

 

Таблица 6. Естествен прираст на населението за периода 2003-2017 г. в Община Враца 

Година Живородени Умрели Естествен прираст 

2003 641 1129 -488 

2004 670 1139 -469 

2005 656 1039 -383 

2006 647 1139 -492 

2007 682 1130 -448 

2008 697 1051 -354 

2009 728 1046 -318 

2010 581 1083 -502 

2011 590 1047 -457 

2012 552 1134 -582 

2013 492 938 -446 

2014 516 1085 -569 

2015 509 1062 -553 

2016 542 1017 -475 

2017 491 1044 -553 

Източник: НСИ, 2018 г. 
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Графика 5. Естествен прираст на населението на Община Враца за периода 2003-2017 г. 

 

Естественият прираст във всички населени места през разглеждания период е 

отрицателен.  

 

Таблица 7. Естествен прираст в Община Враца по населени места по години: 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Община 

Враца 
-488 -469 -383 -492 -448 -354 -318 -502 -457 -582 -446 -569 -553 -475 

гр. Враца -151 -184 -75 -184 -152 -108 -61 -256 -234 -322 -214 -304 -344 -251 

с. Баница -13 -19 -13 -18 -27 -19 -18 -22 -18 -13 -10 -16 -12 -21 

с. Бели извор -7 -14 -6 -13 -12 -14 -6 -12 -14 -10 -14 -20 -6 -7 

с. Веслец -6 -4 -8 -10 -4 -7 -3 -3 -5 -6 -5 -3 -5 -3 

с. Вировско -17 -19 -17 -15 -13 -10 -11 -11 -5 -20 -8 -15 -8 -16 

с. Власатица -2 -9 -13 -1 -4 -4 -5 -6 -8 -3 -6 -4 -7 -11 

с. Върбица 0 0 -8 -10 -12 -7 -2 -4 -7 -15 -3 -2 -6 -7 

с. Голямо 

Пещене 
-24 -19 -15 -26 -13 -3 -20 -11 -9 -9 -8 -20 -6 -14 

с. Горно 

Пещене 
-17 -17 -13 -14 -21 -17 -19 -11 -14 -12 -12 -10 -11 -11 

с. Девене -32 -35 -29 -28 -18 -15 -28 -24 -20 -21 -18 -18 -19 -19 

с. Згориград -20 -11 -9 -17 -27 -9 -18 -15 -21 -19 -28 -23 -22 -13 

с. Костелево -25 -13 -20 -17 -19 -8 -16 -11 -7 -15 -12 -8 -9 -6 

с. Лиляче -28 -22 -31 -13 -18 -24 -28 -16 -26 -26 -12 -17 -27 -26 

с. Лютаджик -15 -3 -4 -10 -5 -5 -4 -7 -4 -9 -5 -3 -7 -1 
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с. Мало 

Пещене 
-4 -5 -4 -3 -3 -5 -2 -2 -3 -2 -3 -7 -4 -1 

с. Мраморен -22 -10 -17 -6 -6 -16 -6 -19 -8 -19 -6 -26 -13 -18 

с. Нефела 1 -6 0 -6 0 2 -1 -3 -1 2 0 -3 -3 3 

с. Оходен -7 -7 -9 -5 -10 -3 -18 -4 -9 -3 -8 -7 -5 -8 

с. Паволче -15 -17 -17 -19 -14 -17 -10 -8 -5 -5 -17 -11 1 -14 

с. Тишевица -11 -18 -7 -14 -15 -13 -4 -8 -5 -19 -8 -10 -8 -8 

с. Три 

кладенци 
-18 -6 -15 -13 -22 -20 -9 -13 -9 -3 -10 -9 -5 4 

с. Челопек -14 -17 -15 -12 -11 -15 -4 -9 -2 -14 -9 -13 -7 -7 

с. Чирен -35 -20 -33 -29 -30 -18 -25 -27 -23 -19 -30 -20 -20 -20 

Източник: НСИ, 2018 /*в сиво са маркирани годините, в които за разглеждания период в конкретни 

населени места естественият прираст е положителен/ 

 

Механичният прираст за целия разглеждан период 2003-2017 г. е отрицателен.  

  

Графика 6. Механичен прираст на населението на Община Враца за периода 2003-2017 г. 

 

 

Таблица 8. Механичен прираст за периода 2003-2017 г. в Община Враца, брой 

Година Заселени Изселени Механичен прираст 

2003 1548 3080 -1532 

2004 1100 1910 -810 

2005 1209 2119 -910 

2006 1182 1353 -171 

2007 1540 2438 -898 
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2008 1191 1304 -113 

2009 1286 1683 -397 

2010 1435 2127 -692 

2011 958 1580 -622 

2012 741 1328 -587 

2013 746 1613 -867 

2014 1301 2027 -726 

2015 1374 3133 -1759 

2016 1202 1610 -408 

2017 1678 1845 -167 

Източник: НСИ, 2018 г. 

 

Механичният прираст почти във всички населени места и през повечето години от 

разглеждания период е отрицателен. 

 

Таблица 9. Механичен прираст в Община Враца по населени места по години: 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Община 

Враца -1532 -810 -910 -171 -898 -113 -397 -692 -622 -587 -867 -726 

-

1759 -408 

гр. Враца 
-1930 -753 -909 -167 -1195 47 -429 -885 -807 -522 -871 -950 

-

2023 -329 

с. Баница -14 -15 4 0 47 -2 -13 44 -7 -4 -1 -10 33 -8 

с. Бели извор -2 -12 -10 8 21 -2 3 -9 2 -10 -10 -12 -9 1 

с. Веслец 3 -1 -2 -1 14 -2 5 -6 3 0 12 2 9 7 

с. Вировско 21 3 18 3 18 -5 11 64 21 -3 3 9 39 -7 

с. Власатица 6 3 -5 -13 -3 7 3 41 7 -2 0 20 52 -11 

с. Върбица 0 0 -9 -2 10 -12 -2 -17 -11 0 -9 -4 3 -2 

с. Голямо 

Пещене 123 -17 -9 8 41 0 -1 3 64 2 21 15 28 1 

с. Горно 

Пещене 20 -1 2 -10 15 -11 12 8 0 0 -6 -3 47 -1 

с. Девене 13 -6 0 -7 6 -16 -18 27 9 -3 6 48 -27 0 

с. Згориград 21 -17 -14 0 -14 -12 -16 -20 -5 -20 -29 -4 -38 -7 

с. Костелево 9 -8 -6 -4 -6 -12 4 4 0 7 7 1 -4 -15 

с. Лиляче 4 6 13 13 42 -28 -6 -10 6 -8 -9 11 33 8 

с. Лютаджик 0 1 6 1 1 -5 1 -7 5 -1 3 0 44 -1 

с. Мало 

Пещене 15 -1 4 2 1 2 -1 -3 1 -4 5 5 1 7 
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с. Мраморен 33 2 5 3 -7 -21 -16 -16 8 -8 2 4 27 -5 

с. Нефела 34 -13 -10 -19 -8 -7 61 14 18 -1 3 10 -7 1 

с. Оходен 28 9 22 4 42 -7 1 65 -2 -2 15 0 45 -15 

с. Паволче 22 5 3 -5 -5 -13 1 -9 6 7 6 -3 -33 3 

с. Тишевица 18 7 -10 -13 22 -4 -11 38 24 -9 -1 -2 12 8 

с. Три 

кладенци -5 6 -4 -10 0 1 -6 -10 -1 2 -12 -10 -6 -20 

с. Челопек 12 -2 -5 1 22 -3 -5 -4 34 1 -2 3 2 -7 

с. Чирен 37 -6 6 37 38 -8 25 -4 3 -9 0 144 13 -16 

 

Източник: НСИ, 2018 г. / в сиво са маркирани годините за които в конкретни населени места 

естественият прираст е положителен/ 

 

Тенденции в развитието на броя на населението в под трудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. е намаляваща. съгласно червената линия. 

 

Графика 7. Тенденции в развитието на броя на населението в под трудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. 

 

Тенденции в развитието на броя на населението в трудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. е намаляваща съгласно червената линия. 
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Графика 8. Тенденции в развитието на броя на населението в трудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. 

 

Тенденции в развитието на броя на населението в надтрудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. е лавинообразна. 

 

Графика 9. Тенденции в развитието на броя на населението в над трудоспособна възраст в Община 

Враца за периода 2003-2017 г. 
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2.2. СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА 

2.2.1. ОТРАСЛИ, СЕКТОРИ НА ДЕЙНОСТ, СОЦИАЛНА И 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЗАЦИЯ 

По данни на НСИ към 01.02.2011 г. заетите лица в общината са 28451 души. 

 

Таблица 11. Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 

01.02.2011г. 

Населени места Общо 
Икономически активни Икономическ

и неактивни Общо Заети Безработни 

Общо за страната 6389298 3329683 2834834 494849 3059615 

Област Враца 151819 75643 61132 14511 86176 

Община Враца 64261 33913 28451 5462 30348 

гр. Враца 52643 30649 26152 4497 21994 

с. Баница 940 203 117 86 737 

с. Бели извор 626 249 150 99 377 

с. Веслец 155 46 33 13 109 

с. Вировско 263 52 35 17 211 

с. Власатица 315 74 59 15 241 

с. Върбица 373 72 41 31 301 

с. Голямо Пещене 422 .. .. .. .. 

с. Горно Пещене 351 71 45 26 280 

с. Девене 919 210 125 85 709 

с. Згориград 1469 666 509 157 803 

с. Костелево 684 271 239 32 413 

с. Лиляче 794 114 88 26 680 

с. Лютаджик 130 21 9 12 109 

с. Мало Пещене 54 .. .. .. .. 

с. Мраморен 589 166 87 79 423 

с. Нефела 417 226 89 137 191 

с. Оходен 219 54 40 14 165 

с. Паволче 638 281 243 38 357 

с. Тишевица 434 107 65 42 327 

с. Три кладенци 670 77 60 17 593 

с. Челопек 462 156 130 26 306 

с. Чирен 694 112 100 12 582 

Източник: НСИ 
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Таблица 10: Динамика в развитието на броя на заетите лица в различните видове предприятия за 

периода 2010-2016г. 

Предприятия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо 3,342 3,160 3,191 3,195 3,161 3,208 3,265 

Микро /0 – 9/ 3,063 2,884 2,910 2,932 2,904 2,949 3,009 

Малки /10 – 49/ 231 231 235 217 210 209 207 

Средни /50 – 249/ 43 39 39 41 42 45 .. 

Големи 250 + 5 6 7 5 5 5 .. 

 

Най-голям процент от населението на общината е зает в преработващата промишленост 

/14,2%/, следвани от Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети /13,1%/, Хуманно 

здравеопазване и социална работа /5,6%/ и Строителство /4%/. 

 

Таблица 12:Брой заети лица по класове икономически дейности в Община Враца за периода 2008-

2014г. 

Класове икономически дейности 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо (с изключение на сектори K, O, T и U) 
18 43

4 

18 

143 
16 672 16 651 

16 

931 

16 

392 

16 

452 

Селско, горско и рибно стопанство 474 450 575 855 1 191 1 216 1 220 

Добивна промишленост 67 .. .. .. .. .. .. 

Преработваща промишленост 6 189 5 562 4 550 4 403 4 510 4 084 4 032 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
.. .. .. .. .. .. .. 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване 
784 759 779 815 869 751 760 

Строителство 2 043 1 808 1 387 1 245 1 054 1 097 1 151 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3 885 4 103 4 018 3 918 3 832 3 671 3 733 

Транспорт, складиране и пощи 963 1 206 1 197 1 361  1 351 1 346 1 370 

Хотелиерство и ресторантьорство 858 880 838 847 841 765 745 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 
223 256 232 214 224 237 238 

Операции с недвижими имоти 348 379 302 238 245 249 239 

Професионални дейности и научни изследвания 356 449 447 422 432 437 434 

Административни и спомагателни дейности 322 188 189 200 213 338 348 

Образование .. 90 97 115 123 126 94 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1 426 1 453  1 508 1 525 1 537 1 590 1 587 

Култура, спорт и развлечения 90 110 93  89 88 94 92 

Други дейности 219 267 264 231 218 211 220 



 

16 

2.2.2. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

Тенденцията в развитието на броя на заетите лица в Община Враца за периода 2008-2014 

г. е съгласно червената линия. 

 

Таблица 13: Развитие на заетостта в Община Враца по класове икономически дейности за периода 

2001-2014 г. 

Брой заети 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо 18 434 18 143 16 672 16 651 16 931 16 392 16 452 

Селско, горско и рибно стопанство 474 450 575 855 1 191 1 216 1 220 

Добивна промишленост 67 .. .. .. .. .. .. 

Преработваща промишленост 6 189 5 562 4 550 4 403 4 510 4 084 4 032 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. .. .. .. .. .. .. 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
784 759 779 815 869 751 760 

Строителство 2 043 1 808 1 387 1 245 1 054 1 097 1 151 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
3 885 4 103 4 018 3 918 3 832 3 671 3 733 

Транспорт, складиране и пощи 963 1 206 1 197 1 361 1 351 1 346 1 370 

Хотелиерство и ресторантьорство 858 880 838 847 841 765 745 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

223 256 232 214 224 237 238 

Операции с недвижими имоти 348 379 302 238 245 249 239 

Професионални дейности и научни 

изследвания 
356 449 447 422 432 437 434 

Административни и спомагателни дейности 322 188 189 200 213 338 348 

Образование .. 90 97 115 123 126 94 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1 426 1 453 1 508 1 525 1 537 1 590 1 587 

Култура, спорт и развлечения 90 110 93 89 88 94 92 

Други дейности 219 267 264 231 218 211 220 

Източник: НСИ, 2015 г. 
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2.3. ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА 

2.3.1. ОТРАСЛИ 

Икономиката на общината има предимно индустриален облик, което се дължи основно 

на формирания профил на гр. Враца. Местната индустрия е специализирана главно в 

машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост, химическо 

производство, производство на мебели, строителни материали, дървообработване, 

строително-ремонтни дейности, заготовки и строително-монтажни работи, хранително-

вкусова промишленост и др. 

За разлика от общинския център, където най-добре представеният отрасъл е 

индустриалният, следван от сектора на услугите и аграрния сектор, с традиционно 

развити машиностроене, химическа промишленост, хранително-вкусова, дърводобивна 

и дървообработваща, строителната промишленост, за 22-те села основният поминък на 

населението е земеделието, при това със значително преобладаване на 

зърнопроизводството (модел, характерен за почти цяла Северна България). 

Към края на 2012 г. активно работещите предприятия на територията на община Враца 

са 3253 бр. Структурата на фирмите по икономически дейности показва, че 51 % 

развиват дейност в областта на търговията и ремонта. Делът на фирмите от добивната и 

преработваща промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и 

ресторантьорство. Ангажираните със селско, ловно, горско и рибно стопанство са едва 

2 %. 

Икономиката на общината е разгърната предимно в малки и средни предприятия. 

В община Враца най-добре представения отрасъл е индустриалния, като е следван от 

сектора на услугите и аграрния сектор. 

Природо-географските особености на общината създават благоприятни условия за 

развитие на земеделието, и предвид планинския и полупланински характер на 

територията на общината и традициите в поминъка на местното население, 

животновъдството е по-силно застъпеният отрасъл. 

Според броя на заетите за 2014 г., сред водещите предприятия на преработващата 

промишленост в община Враца се нареждат Холсим (производство на цимент), заводът 

за металорежещи машини ЗММ и металургичният завод Центромет. В общината работят 

и няколко големи производителя на текстил и облекла – РБО, Чимбидиум и Вратица 

Враца, както и такива от хранително-вкусовата промишленост – Лалов и Вачев (месни 

продукти) и СД Дигант - Димитров и Григоров (хляб и тестени изделия). 
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 Селско и горско стопанство  

Основното направление на растениевъдството е зърнено-хлебните и зърнено- 

фуражните култури като пшеница, царевица и слънчоглед. Зеленчуци и картофи се 

оглеждат предимно в малки частни стопанства. Отглеждането на зеленчуци е 

съсредоточено предимно около водните басейни. Трайните насаждения са добра 

перспектива за развитието на растениевъдството в общината, особено предвид 

традициите в района и възможностите, които осигуряват природните условия. 

Животновъдството в общината също е силно раздробено, като отглеждането на животни 

се осъществява предимно в малки стопанства или частни дворове. Развито е предимно 

говедовъдството, отглеждат се още биволи, овце, свине, кози и пчелни семейства. Голям 

дял в развитието на животновъдството заема и птицевъдството и по- конкретно 

отглеждането на бройлери. Налице са няколко водоема за осъществяване на спортен 

риболов. 

Един от основните проблеми е свързан с раздробеността на стопанствата, както при 

растениевъдството, така и при животновъдството. Това дава по-малко възможности за 

инвестиции, а те са необходими, особено за закупуването на модерна техника, която да 

улесни работата и да повиши производителността от единица площ. Модернизирането 

на земеделието стои в основата на нуждите на сектора, тъй като конкурентостта на 

местните производители не е сравнима с тази на останалите участници на пазара. 

 

 Промишленост 

Развито е производството на цимент, инертни материали /трошен камък, чакъл и пясък/ 

и бетон. Циментов завод в Бели извор е пуснат в експлоатация през 1960 г. и е 

приватизиран от Holcim Ltd. през 1997 г.Към декември 2012 година персоналът на завода 

е 250 души 

Представители на химическата промишленост в общината са Месер Г аз, Сигма - Витес, 

М-инженеринг, произвеждащи препарати за растителна защита за производство на 

биологична продукция и др. Каучукови и пластмасови продукти се произвеждат от 

Алекс Пласт ЕООД. Химко Враца вече не функционира 

Металообработката в общината се изразява в отливки на чугун, металолеене, 

термообработка и механична обработка. Предприятие, работещо в тази сфера е Враца - 

Старт АД. 

В община Враца се намира завод за металорежещи машини, дизелови двигатели и 

помпени агрегати, резервни части за химическо и нефтохимическо оборудване и др. 

Предприятие, работещо в тази сфера е ЗММ, "Центромет" АД, гр. Враца. През 2012 г 
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Италианското дружество „О.М.С. Салиери истърн юръп" изгражда във Враца нов завод 

за производство на сферични кранове като инвестира около 7 млн.евро. Създават се 

около 120 работни места. 

Текстилната и шивашка промишленост във Враца също е добре развита. “Вратица - 

Враца” АД бе едно от най-големите памукотекстилни предприятия в България с пълен 

технологичен цикъл: предене, тъкане, багрене, конфекция. Разположена е на собствена 

площ от 165 000 кв.м. в индустриалната част на гр. Враца, в момента в ликвидация. 

Р.Б.О-Враца ЕООД произвежда бутиково облекло. „Мираж и Ко” ЕООД и Враца-Стил 

АД произвеждат и търгуват с шивашки изделия. 

Производството на мебели е традиционен отрасъл за община Враца. Един от водещите 

заводи в това производство бе ДЪБ АД - Враца, който успя да пробие на американския 

пазар, но към настоящия момент е в ликвидация. Работещи фирми са Тошев - М 63 

ЕООД, ЕТ "КЕДЪР" - ТЗ, ЕТ "Атамар - Атанас Маринов", с. Паволче. 

Хранително-вкусовата промишленост на територията на общината е добре развита. 

Силно представени са млекопреработвателната и месопреработвателната 

промишленост. На територията на Общината има няколко големи производители на 

месо и местни продукти, които задоволяват търсенето както в региона, така и в 

съседните области. По-големите от тях са: Агробизнес - Милчо Антонов - Марийка 

Антонова ЕТ, "Лалов и Вачев" ЕООД, ЕТ "Ивагус - Иван Гусев", Ивагус ЕООД, ЕТ 

"Зоров 91 - Димитър Зоров", „Нивего” ООД и др. Налични са и предприятия, 

произвеждащи хляб и хлебни изделия. 

В община Враца се намира опитна станция по бубарство (ОСБ), където главните насоки 

на научната дейност на ОСБ са свързани с генетични проучвания и селекциониране на 

нови породи и хибриди копринени пеперуди, проучвания върху бубеното 

семепроизводство, профилактика и борба с болестите и неприятелите по бубите, 

селекция и агротехника на черницата, икономика и организация на бубарството. 

Станцията включва и производствен отдел. 

 

 Строителство 

Съгласно информацията от НСИ не са регистрирани предприятия в този клас 

икономически дейности. 

Структуроопределящи предприятия в различните сектори на дейност са представени в 

Таблица 14.  
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Таблица 14. Водещи предприятия в община Враца по брой заети отчетени нефинансови 

предприятия за 2014 г  

Предприятие Сектор Собственост 
Местоположе

ние 

БКС-Враца ЕООД Строителство Частна гр.Враца 

ВИК ООД 

Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци 

и възстановяване 

Държавна гр.Враца 

ВРАТИЦА-ВРАЦА 

АД 

Преработваща 

промишленост 
Частна гр.Враца 

ЗММ ВРАЦА АД 
Преработваща 

промишленост 
Частна гр.Враца 

ИНТЕРТРАНС 

ООД 

Транспорт, складиране и 

пощи 
Частна гр.Враца 

КОМПЛЕКСЕН 

ОНКОЛОГИЧЕН 

ЦЕНТЪР-ВРАЦА 

ЕООД 

Хуманно здравеопазване 

и социална работа 
Държавна гр.Враца 

ЛАЛОВ И ВАЧЕВ 

ЕООД 

Преработваща 

промишленост 
Частна гр.Враца 

МБАЛ ХРИСТО 

БОТЕВ АД 

Хуманно здравеопазване 

и социална работа 
Държавна гр.Враца 

Н.КОЦЕВ ЕООД 

Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

Частна гр.Враца 

ПЪТСТРОЙИНЖЕ

НЕРИНГ АД 
Строителство Частна гр.Враца 

Р.Б.О. ЕООД 
Преработваща 

промишленост 
Частна  

СД ДИГАНТ - 

ДИМИТРОВ И 

ГРИГОРОВ 

Преработваща 

промишленост 
Частна гр.Враца 

СЕВЕРОЗАПАДН

О ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДП 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
Държавна гр.Враца 

СПЪТНИК -96 

ЕООД 

Транспорт, складиране и 

пощи 
Частна  

ТАШЕВ ТРАНС 

ЕООД 

Транспорт, складиране и 

пощи 
Частна гр.Враца 



 

22 

ТОПЛОФИКАЦИЯ

-ВРАЦА ЕАД 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

Държавна гр.Враца 

ТРОЛЕЙБУСЕН 

ТРАНСПОРТ - 

ВРАЦА ЕООД 

Транспорт, складиране и 

пощи 
Общинска гр.Враца 

ХОЛСИМ 

БЪЛГАРИЯ АД 

Преработваща 

промишленост 
Частна с.Бели извор 

ЦЕНТРОМЕТ АД 
Преработваща 

промишленост 
Частна гр.Враца 

 

2.3.2. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА 

Пвечето предприятия на територията на общината са частна собственост.  

Общинска собственост са са следните предприятия: 

 

Таблица 15. Предприятия общинска собственост 

Предприятие Местоположение 

ОП Обредни дейности гр. Враца 

ОП Спорт и туризъм гр. Враца 

ОП Социални дейности гр. Враца 

ОП Паркинги и гаражи гр. Враца 

Източник: Община Враца, 2017 г. 

 

Търговски дружества с общинско участие са: 

Таблица 16. Търговски дружества с общинско участие 

Предприятие 
% общинско 

участие 

“БКС- Враца” ЕООД 100 

“Тролейбусен транспорт” ЕООД 100 

РТВ “Вестител” ЕАД 100 

”Екопроект” ООД 75 

Дружество по заетост ООД 22.3 

МБАЛ ”Христо Ботев”АД 17 

ДКЦ 1- Враца 100 

Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар ЕООД-Враца 100 

Областен диспансер за психични заболявания със стационар ЕООД - Враца 100 

Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар ЕООД - Враца 100 
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Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар ЕООД - Враца 100 

Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране ЕООД – Враца 100 

„СВЕЖЕСТ” ООД 40 

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца 20 

Източник: Община Враца, 2017 г. 

 

2.3.3. ЕФЕКТИВНОСТ 

Ефективността на предприятията е представена в таблица 17. 

Коефициентът на ефективност на приходите е: КЕП=1,03 и е изчислен по следната 

формула: 

 

 

Таблица 17. Основни показатели на отчетените нефинансови предприятия в Община Враца за 2016 

година по класове икономически дейности 

Класове 

икономически 

дейности 

Произведена 

продукция 

/хиляди 

левове/ 

Приходи 

от 

дейността 

/хиляди 

левове/ 

Нетни 

приходи от 

продажби 

/хиляди 

левове/ 

Разходи за 

дейността 

/хиляди 

левове/ 

Печалба 

за 

текуща 

година 

/хиляди 

левове/ 

Загуба 

за 

текуща 

година 

/хиляди 

левове/ 

Заети 

лица 

/брой 

Наети 

лица 

/брой/ 

Общо (всички 

икономически 

дейности, с 

изключение на 

сектори K, O, T и U) 

705,425 1,066,664 979,758 1,028,542 85,077 55,085 16,335 13,614 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

70,573 101,927 75,015 91,799 10,259 1,193 1,223 1,089 

Добивна 

промишленост 

3,024 3,673 3,055 2,986 .. .. .. 50 

Преработваща 

промишленост 

267,463 287,959 264,782 267,332 25,410 7,410 3,952 3,711 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия и на 

газообразни горива 

.. 21,370 18,451 43,179 1,285 .. .. .. 

Доставяне на води; 

канализационни 

услуги, управление на 

22,805 23,028 21,790 22,849 .. .. 722 .. 
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отпадъци и 

възстановяване 

Строителство 50,695 52,730 46,512 50,319 2,864 743 1,052 967 

Търговия; ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

64,584 340,963 336,331 335,038 12,795 8,023 3,734 2,619 

Транспорт, 

складиране и пощи 

116,488 126,320 119,508 113,382 12,285 675 1,438 1,313 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

8,139 13,454 12,991 12,879 1,055 .. 736 573 

Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески продукти; 

далекосъобщения 

6,103 7,295 6,224 6,150 1,098 65 253 200 

Операции с 

недвижими имоти 

6,414 10,300 7,992 17,535 1,567 9,018 283 166 

Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

12,256 12,873 9,293 6,656 6,028 116 507 267 

Административни и 

спомагателни 

дейности 

9,794 11,987 8,894 9,212 2,762 212 280 232 

Образование .. 969 921 843 .. 21 78 46 

Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

41,356 44,594 41,180 44,088 3,478 3,317 1,547 1,380 

Култура, спорт и 

развлечения 

4,851 4,949 4,679 2,432 2,107 5 85 66 

Други дейности 2,117 2,273 2,140 1,863 .. 101 242 93 

 Източник: НСИ, 2018 г. 

2.3.4. РЕГИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

На територията на града има обособени следните индустриални зони: 

 Промишлена зона 1 (Източна промишлена зона).  

Тя е в непосредствена близост до международния път Е-79 (част от транспортния 

Коридор №4). Зоната е с изградена инфраструктура, електричество, ж.п. линия и връзка 

с градската товарна ж.п. гара,  градската ТЕЦ, телекомуникации. В близост се намира яз. 
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„Дъбника“ и газопроводна мрежа, която е свързана с единственото в страната 

газохранилище на природен газ в с. Чирен. 

Източната Промишлена зона освен, че е притегателен център за леката промишленост на град 

Враца, но и там са разположени най-големите предприятия за суровини, материали, преработка 

или производство с персонал над 50 човека. Зоната е била проектирана, реализирана и успешно 

експлоатирана в продължение на десетилетия, от страна на големи държавни предприятия, които 

днес не съществуват. Сградите, в които са се помещавали или се рушат безстопанствено, или ако 

са били приватизирани, са отдадени под наем на парче, на множество малки цехчета и 

предприятия. Много е малък процента на сградите, които са приватизирани и са запазили своята 

функция. Поради тази причина, са на лице пустеещи и потенциално опасни сгради, зле 

организирани и неефективни пространства, а широката периферия е останала напълно изолирана, 

обрасла и осеяна с тонове строителни отпадъци без пътища, тротоари, инфраструктура и 

планировка. 

Лошото състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура, улични, 

тротоарни и алейни настилки е обща характеристика на зоната като цяло. 

 Промишлена зона 2  

Разположена е между две от основните транспортни магистрали: международен път Е-

79 и път II-15 (Враца – ферибот Оряхово). Тя също е с изградена инфраструктура: пътна 

(шосейна и ж.п.), електрическа (ниско и високо напрежение), водна и канализационна, 

ТЕЦ, телекомуникации. 

 Зона на хранително-вкусова промишленост 

Тя е разположена около път Е-79. Има изградена пътна (шосейна и ж.п.) инфраструктура, 

в непосредствена близост е ж.п. линията – Видин – Враца –Мездра – София, има 

възможност за газифициране,  снабдена е с водно и ел. захранване. 

 

3. ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 

3.1. РЕЛЕФ 

Релефът е равнинно-хълмист, хълмисто-ридов, ниско и среднопланински, с нарастване на 

надморската височина от север на юг. В рамките на община Враца попадат части от различни 

морфоструктури, включително части от Дунавската равнина и фрагменти от Западния 

Предбалкан - Милин камък, Веслец и северните дялове на Врачанска планина. Отводнява се 

от реки, формирани в десния водосбор на река Огоста - Черна река и Въртешница (притоци на 

Ботуня), Рибине, Скът, както и от малки притоци в лявото поречие на река Искър. 

Северната и североизточните части на общината се отличават с плосък, равнинен характер на 

постилаща повърхнина, с незначителни относителни превишения и сравнително малки 
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наклони, чиито абсолютни стойности рядко превишават 10 градуса. Този равнинен характер 

на тази част от общината е способствал за сравнително равномерно развитата мрежа от села в 

северната периферия на общината, които се отличават с по-голям демографски потенциал в 

сравнение със селищата, формирани в южната периферия на общината. 

От друга страна, така формираните землища в рамките на южните части на Дунавската 

равнина разполагат със значителни поземлени ресурси, което от своя страна предопределя 

техния земеделски стопански профил. 

Южните части, от своя страна, се отличават с добре изразен планински и полупланински 

характер, който се явява от една страна, все още неизползван ресурс за рекреация и развитие 

на туризма, а от друга - сериозна пречка за достъпността до общинския център, останалата 

част на общината и региона като цяло. Специфичният карстов характер на основните скали, 

от своя страна, предопределя дефицита на водни ресурси в тази част от общината. 

Релефът е разнообразен - равнинно-хълмист в северната част (200-300 м н.в.), хълмисто-ридов 

до нископланински в обхвата на Милин камък (463 м) и Веслец (781 м) и среднопланински в 

южните части, представени от Врачанска планина (Тошина могила, 1138 м; Стрешеро, 1218 

м). Наклонът на топографската повърхнина е на север- североизток към Дунавската равнина. 

Релефът е обусловен от разположението й в западната част на Дунавската равнина. В пояса с 

надморска височина от 200-299 м са разположени селата Баница, Бели Извор, Вировско, 

Власатица, Върбица, Горно Пещене, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Тишевица, 

Чирен. В следващият пояс 300 – 499 м са разположени град Враца и селата - Веслец, Згориград, 

Косталево, Лютаджик. Най-високо са селата Паволче и Челопек с надморска височина от 500-

699 м, а най-ниско Голямо Пещене, Девене, Лиляче и Три кладенци – в пояса от 100 – 199 м 

надморска височина. В частта от района с надморска височина 400 – 1000 метра се срещат 

ерозионни, денудационни и карстови процеси и форми. 

Релефът е прорязан от напречни и надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и 

съседни на тях дерета), които образуват сложно устроена долинна мрежа. През територията на 

общината преминават следните реки: Въртешница (наричана в горното течение река Лева, 

която преминава и през общинския град) с приток р. Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня, Черна река 

– приток на р. Ботуня, р. Скът, р. Косталевска и др. 

Територията формира принадлежност към Западната мизийска равнина и Предбалкана от 

морфографската подялба на страната. Както стойностите на вертикалното разчленение на 

релефа -от 50 до 400 м/км , така и тези на хоризонтално разчленение - 0,5-2,0 км/км варират в 

широки диапазони. Средните наклони на топографската повърхнина се променят от 3° в 

равнинно-хълмистите участъци до 25° в обхвата на Врачанска планина. Протичат слаби 
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негативни движения на земната кора, провокирани от потъването на Ломската депресия (Г 

еография на България, 2002). 

Съвременният релеф е комплексен резултат от проявата на фактори с природен и 

антропогенен произход, където водещо значение има преходният характер на територията на 

контакта Дунавска равнина - Предбалкан - Стара планина. На съвременния етап доминират 

денудационните, ерозионните, карстовите, и акумулационните процеси. Акумулативните 

равнинни пространства на север са оформени от алувиално-делувиални образувания 

(льосовидни глини). Характерна особеност на релефа е асиметрията на долинната мрежа с 

ясно очертаване на бреговите ръбове в десните долинни склонове, които в допълнителна 

степен са усложнени от ерозионни и свлачищни форми. В южна посока се различават стръмни 

моноклинални гребени от западния Предбалкан, разделени от нахълмени повърхнини. 

Изградени са от кредни варовици, варовити пясъчници и мергели. Върху тях широка площна 

изява имат ерозионните процеси. В обхвата на Врачанска планина се разкриват триаски и 

юрски варовици и доломити, създаващи среда за активни карстови процеси - карни полета, 

понори, пещери, пропасти, карстови извори (територията се отнася към Врачанския и 

Каменополско-Карлуковския карстови райони). 

Пещерите на територията на общината са много. Най-известни от тях по своята красота и 

дълбочина, които имат голямо значение за развитието на общината са Леденика, Ямата, 

Челяшката дупка, Хайдушката пещера и Змейовата дупка. 

 

Таблица 18. Населени места в общината – надморска височина: 

N Населено място Надморска височина, м 

1 гр. Враца 300-499 

2 с. Баница 200-299 

3 с. Бели извор 200-299 

4 с. Веслец 300-499 

5 с. Вировско 200-299 

6 с. Власатица 200-299 

7 с. Върбица 200-299 

8 с. Голямо Пещене 200-299 

9 с. Горно Пещене 200-299 

10 с. Девене 100-199 

11 с. Згориград 300-499 

12 с. Костелево 300-499 

13 с. Лиляче 100-199 

14 с. Лютаджик 300-499 
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15 с. Мало Пещене 200-299 

16 с. Мраморен 200-299 

17 с. Нефела 200-299 

18 с. Оходен 200-299 

19 с. Паволче 500-699 

20 с. Тишевица 200-299 

21 с. Три кладенци 100-199 

22 с. Челопек 500-699 

23 с. Чирен 200-299 

Източник: НСИ, 2015 г. 

Графика 10: Среден наклона на релефа 

 

Източник: Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020 г. 
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3.2. КЛИМАТ  

Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община Враца 

попада в два климатични района - Предбалкан и Западна Дунавска равнина, на Умерено-

континенталната климатична област. Климатът се формира под въздействието на комплекс от 

фактори, сред които разнообразието на релефа в прехода от планински към равнинни форми, 

широката откритост на север към Дунавската равнина, характера на атмосферния пренос, 

наличието на карстови терени, присъствието на естествена горска растителност, 

антропогенизацията на територията. 

Средните годишни температури за района варират от 10,3°С до 10,7°С. Температурната сума 

за периода с температури над 10°С достига 3400°С. Годишната температурна амплитуда е 

23,0°С - 23,7°С (Велев, 2010). 

Средната януарска температура, измерена в станция Враца (358 м н.в.) е -1,9°С, с тенденция 

за понижаване на север към Дунавската равнина до -3,0°С (Климатичен справочник, НИМХ). 

Средно месечната минимална януарска температура е -5,3°С. При силни застудявания 

абсолютните минимални температури падат 25-28°С под нулата. Средно юлските температури 

за Враца показват стойности от 22,2°С, а средните максимални - 28,4°С, с изравняване на 

стойностите за месеците юли и август. Абсолютните максимални температури достигат 40-

41°С. 

 

Таблица 19. Средна месечна и годишна температура на въздуха, отчетена в община Враца 

Средна денонощна температура 

Средна месечна и годишна температура на въздуха 

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Враца -1,9 0,6 5,0 11,6 16,4 19,8 22,2 22,0 17,8 12,0 6,2 1,0 11,1 

Габаре -1,8 0,7 5,0 12,0 19,9 20,6 22,6 22,6 18,5 12,1 6,5 1,2 11,4 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата, 

слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г. 

 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m2 

годишно. 

Интензивността на сумарната слънчева радиация /образувана от пряка и разсеяна слънчева  

радиация/ е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността 

на атмосферата, характеризирана главно чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има 

характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през лятото при напълно ясно небе. 

За територията на общината сумарната годишна слънчева радиация е около 5200 MJ/м2. 
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Слънчевото греене като продължителност е различно през различните сезони и зависи от два 

основни фактора - режим на облачност и продължителност на деня. Средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е около 2200 часа. Облачността има максимум през 

зимните месеци /среден бал 7,1/, което намалява около 72% притока на топлина към земната 

повърхност. 

 

Таблица 20. Екстремни температури, отчетени от станции Враца и Габаре 

Екстремни температури 

Средна месечна максимална температура на въздуха 

станция месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Враца  1,9 4,8 9,6 16,8 21,6 25,4 28,1 28,4 24,2 17,3 10,1 4,5 16,0 

Габаре  1,8 5,0 10,3 18,0 22,9 26,7 29,5 29,5 25,2 18,1 10,3 4,5 16,8 

Средна месечна минимална температура на въздуха 

станция месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Враца  -5,3 -3,1 0,9 7,0 11,5 14,8 16,7 16,4 12,8 7,9 3,1 -1,8 6,7 

Габаре  -5,9 -3,6 0,6 6,2 10,9 14,5 16,3 15,6 11,7 6,8 2,7 -2,7 6,1 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том III. Температура на въздуха, температура на почвата, 

слана“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1983 г. 

 

Устойчивото преминаване на температурата на въздуха над 5°С настъпва около 15 март и 

продължава до 21 ноември (период около 250 дни), а периодът с температури над 10°С - от 7 

април до 26 октомври (210 дни). Средно месечните стойности на денонощната амплитуда са 

от 9,3°С за януари и 14,9°С за август (Враца). Средният брой на случаите със слана през 

годината е 18. 

Преобладават западните ветрове (близо 40% от случаите), обусловени от зоналния запад-

източен пренос. Следва ги изявата на север-северозападните и североизточните ветрове 

(съответно 22% и 11%), проявяващи се основно през студеното полугодие. Най-слабо 

проявени са южните и югозападни ветрове (под 3 % от случаите), което се обяснява с ефекта 

на орографска преграда, формиран от Западна Стара планина. Средно годишната скорост на 

вятъра е 1,4 м/сек. Броят на дните със скорост на вятъра надвишаващ 14 м/сек е 15. 

 

Таблица 21: Ветрови режим 

Честота на силните ветрове по посока % 

станция N NE E SE S SW W NW 

Враца 1,4 0,6 0,6 2,7 8,3 28,7 13,1 44,5 

Габаре 8,9 7,4 0,5 1,1 1,6 10,0 32,1 38,4 
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Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология 

към БАН, София, 1982 г. 

 

Таблица 22: Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек 

Средна месечна и годишна скорост на вятъра м/сек 

станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII годишна 

Враца 1,5 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 

Габаре 1,7 1,9 2,1 2,1 1,8 1,8 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология 

към БАН, София, 1982 г. 

 

Целогодишно преобладаващите ветрове, отчетени от станция Враца са северозападните и 

югозападните като най-силните се наблюдават през зимата /януари -март/, а най-слаби през 

лятото /юли и август/. 

 

Таблица 23. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, отчетена от станция Враца 

Средна скорост на вятъра по посока м/сек 

Враца 

посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 2,3 2,3 2,9 2,3 2,1 2,0 2,5 2,1 2,4 2,1 1,8 2,3 

NE 2,1 1,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,4 1,9 1,9 2,0 

E 2,0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2,1 2,0 2,1 1,9 

SE 2,5 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,9 2,9 

S 2,8 3,6 3,3 2,7 2,9 2,3 2,2 2,1 2,4 3,6 3,3 3,7 

SW 6,1 6,1 6,4 4,6 3,6 3,4 3,0 3,0 2,8 4,2 4,6 5,7 

W 3,8 4,0 3,6 4,1 3,3 3,0 2,9 3,5 3,2 3,2 3,6 3,1 

NW 4,3 4,6 4,5 3,8 3,7 3,4 3,7 3,6 3,7 3,4 4,4 3,6 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология 

към БАН, София, 1982 г. 

 

Целогодишно преобладаващите ветрове, отчетени от станция Враца са северозападните и 

западните като най-силните се наблюдават през периода януари -април, а най-слаби през 

лятото /юли и август/. 
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Таблица 24. Средна скорост на вятъра по посока м/сек, отчетена от станция Габаре 

Средна скорост на вятъра по посока м/сек 

Габаре 

посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 2,3 2,9 2,8 2,7 2,8 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5 2,4 2,1 

NE 2,5 2,7 3,1 2,9 3,3 2,8 3,4 3,5 3,3 2,5 2,6 2,2 

E 1,8 2,4 2,1 2,2 2,1 2,4 2,2 2,2 2,3 2,0 1,9 1,3 

SE 2,1 1,6 2,3 1,9 2,3 2,6 2,4 3,1 1,7 1,8 2,1 1,7 

S 2,0 2,2 3,0 2,9 2,4 1,9 1,7 1,9 2,0 2,4 2,5 2,9 

SW 2,4 2,7 2,9 3,1 2,4 2,5 2,4 2,5 2,2 2,6 2,7 2,6 

W 2,7 2,9 2,7 3,0 2,8 3,0 3,9 3,4 2,8 2,9 2,5 2,7 

NW 3,2 3,3 3,1 3,7 3,7 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4 3,0 2,9 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология 

към БАН, София, 1982 г. 

 

Графика 11: Рози на ветровете, отчетени от метеорологични станции Враца и Габаре 
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Таблица 25. Максимална месечна височина на снежната покривка /см/  

Месец Стойност- височина /см/ Враца 

X 

Средна  

max 22 

min - 

XI 

средна 7 

max 29 

min - 

XII 

средна 17 

max 43 

min - 

I 

средна 25 

max 61 

min 1 

II 

средна 25 

max 77 

min 3 

III 

средна 13 

max 42 

min - 

IV 

средна - 

max 19 

min - 

V 

средна  

max  

min  

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 

облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Таблица 26. Отчетени дни със снежна покривка по десетдневия 

Станция Враца 

Месец XI XII I II III 

Брой дни със снежна покривка   2 2 4 8 6 7 8 6 6 4 4 3  
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Станция Криводол 

Месец XI XII I II III 

Брой дни със снежна покривка     4 4 4 6 6 5 4 3    

Станция Габаре 

Месец XI XII I II III 

Брой дни със снежна покривка     4 5 6 7 7 5 5 3 3   

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 

облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Таблица 27. Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно 

Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX X-III годишно 

Враца 6,9 4,6 4,3 1,2 0,5 0,4 1,1 0,1 0,4 3,7 8,3 8,7 3,7 36,6 40,2 

Габаре 2,1 1,9 1,6 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 3,1 0,4 12,7 13,1 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 

облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

Режимът на валежите съответства на континенталния характер на климата на анализираната 

територия. Той показва максимум на валежните количества в периода май-юни и минимум 

през месеците януари-февруари. Годишната сума на валежите, отчетена от станция Враца е 

811 мм, от станция Криводол -653 мм, а  от станция Габаре – 681 мм с тенденция за нарастване 

на юг по орографски причини. За станция Враца (при обща сума от 811 мм/год.) месечното 

разпределение на валежите показва стойности от 18% през зимата, 29% през пролетта, 30% 

през лятото и 23% през есента.  

Таблица 28. Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите /мм/, отчетено от станция Враца  

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII зима пролет лято есен Год. 

Валежи 48 41 52 71 112 106 78 61 59 65 62 54 143 236 246 187 811 

Източник: „Климатичен справочник Валежи в България“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, 

София, 1990 г. 

Средната продължителност на задържането на снежна покривка е 112 дни при най-висока 

вероятност за формирането й в периода 28 ноември - 29 април. Средно годишният брой на 

дните с мъгла е 40,2 (предимно в периода октомври-март). 

 

Средно месечната относителна влажност на въздуха е 85% през декември и спада до 59 % през 

юли и август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от 1,3 мб 

(милибари) за януари и 12,3 мб за август. 
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Таблица 29. Средномесечна и годишна относителна влажност, % 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Враца 81 77 72 66 68 66 59 59 64 73 81 85 72 

Габаре 82 79 74 67 68 66 62 60 69 75 83 84 72 

Източник: „Климатичен справочник за България – Том II. Влажност на въздуха, мъгла, хоризонтална видимост, 

облачност, снежна покривка“, Институт по метеорология и хидрология към БАН, София, 1979 г. 

 

 

3.3. ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ 

3.3.1. ГЕОЛОГИЯ 

В община Враца се срещат скални инженерногеоложки типове скали. 

В община Враца се срещат следните комплекси от типове скали: 

- Комплекси от глинести и рохкави типове скали – в централната и източната част на 

общината  

- Комплекси от скални и полускални типове скали – в централната и най-южната част на 

общината  

- Комплекс от скални, полускални, глинести и рохкави типове скали – в северната, 

североизточната и югоизточната част на общината  

В община Враца се срещат следните генетични и литоложки типове скали: 

 Морски седиментни типове – мергели, алевролити, варовици и пясъчници 

За формирането на карста и пещерите тук от основно значение са варовиците с горноюрска и 

долнокредна възраст, които са сьс значителна дебелина. Под тях скалите на долната и средна 

юpa са представени от алевролити и аргилити, като на някои места те отсъстват. Следва 

карбонатния комплекс на триаса, изграден от варовици и доломити, които също са окарстени. 

В основата си те постепенно прохождат в пясъчници и алевролити на долния триас.  

Характерни физико-механични показатели на скалите и хидрогеоложки елементи: 

 Съпротивление на натиск в сухо състояние на варовици– 950 кг/см2 

 Съпротивление на натиск във водонапито състояние на варовици – 600 кг/см2 

 Мощност на делувиални отложения – 0-1 

 Дълбочина на водното ниво от повърхността – голяма > 10 м. 

За общината съществува риск от разрушителни геоложки процеси и явления в земната среда 

– естествени и техногенни. Съществува геоложки риск от проявление на:  

 процеси с внезапно действие или с периодично активизиране, както следва: 
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 Срутище 

В общината са регистрирани две срутища: 

 I малко срутище с обем < 500 м3 в югоизточната част на общината  

 II голямо срутище с обем >500 м3 в най-южната част на общината в района на с. 

Згориград и с. Паволче 

Малките срутища имат по-малки последствия. При големите срутища обаче значителната по 

обем скална маса с внезапното си раздвижване може да нанесе големи ще ти и разрушения.. В 

някои случаи срутищния материал се отклонява или „обтича“ срещани препятствия. Малките 

срутища се активизират основно през дъждовните периоди. Големите по обем срутища се 

обуславят от по-силни земетресения. 

Срутищата могат да предизвикат авария с краткотрайно локално въздействие с внезапна 

скорост в точков план и имат ниска степен на предсказуемост. Опасността от срутищата се 

изразява глвно в две направления – като пряка заплаха за изградени сгради, пътища и др. и 

като възможност от преграждане на речни долини и образуване на езера, които при прорив 

могат да залеят долината. Борбата със срутищата е трудна и се изразява в разчистване на 

падналия материал, обрушване на разхлабени блокове по склона и тяхното закрепване чрез 

анкериране и циментация. За предпазване на съществуващи съоръжения  се практикува 

изграждането на улавящи подпорни стени, мрежи и други.  

Срутищата на територията на общината не са достатъчно добре изучени , макар че имат 

значителен дял в геоложката опасност. 

 Свлачище  

Социално-икономическото значение на свлачищата е голямо и се изразява в разрушения и 

деформации на населени места, сгради, пътища и други инженерни съоръжения и 

комуникации. 

Свлачищата имат ниска степен на предсказуемост. Могат да предизвикат катастрофа с 

дълготрайно локално въздействие с бърза скорост в линеен план. 

Съгласно данните от извършвания от „Геозащита“ ЕООД - клон Плевен мониторинг, на територията 

на община Враца към 31.12.2020 г. са регистрирани 12 броя свлачища: 
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Таблица 30. Справка на свлачищата в община Враца, регистрирани и наблюдавани от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – клон Плевен, към 31.12.2020г. 

№ 

по 

ред 

Селище Идентификатор 
Год.на 

рег. 
Възраст Състояние 

Год.на 

възн. 
Местонахождение 

Засегната 

площ, 

дка 

Застрашава 

Проуч-

ване и 

проек-

тиране 

Укр.  

меро-

приятия 

Клас 
Гру-   

па 
Кат. 

Дъл-

жина/

шири

на,м. 

1. Веслец VRC10.10789.01 2000 Съвременно Стабилизирано 2000 

Път за с.Веслец, 

при мост на 

р.Скът, десен 

бряг 

0,060 

Шосе, 

ВиК, ЕЛ, 

ТК 

Да ПС IV - В 6/10 

2. Веслец VRC10.10789.02 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
2006 

Западната част на 

с. Веслец, на път 

гр. Враца – с. 

Веслец и над него 

- ул.”Хр. Ботев“ 

7,225 
Шосе, 

ВиК, ТК 
Да Канавки III - В 85/85 

3. Враца VRC10.12259.01 1978 Съвременно Потенциално 1978 ЮЗ покрайнини 6,000 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
Да - III - Б 

60/ 

100 

4. Враца VRC10.12259.02 2015 Съвременно Потенциално 2014 

път III-1306 

/(Кнежа - Искър) - 

Глава - Койнаре - 

Чомаковци - 

Лепица - Габаре - 

Върбица - 

Вировско - 

Тишевица - Горно 

Пещене - (Враца - 

Борован)/, при км 

62+000 

15,900 
път III-

1306, ЕЛ 
Да 

пилотна 

система 

с 

ростверк

, 

дренажн

а 

призма, 

отводни

телен 

окоп 

II - Б 
75/ 

212 

5. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.01 2006 Съвременно Стабилизирано - 

В застроени 

имоти от 

северната страна 

на ул. “Бузлуджа” 

2,040 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
Да 

Контраф

орсен 

насип, 

габиони 

III 0 В 24/85 

6. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.02 2014 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

централна част, в 

района на 

ул."Бузлуджа", 

над спортния 

комплекс 

0,200 

улица, 

футболно 

игрище 

- - IV 1 В 25/8 
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7. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.03 2014 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

централна част, в 

района на 

ул."Скатля", 

западно от 

чешмата 

1,500 
ЖС, УЛ, 

ВиК 
- - III 6 В 25/60 

8. Лиляче VRC10.43712.01 2008 Съвременно 
Периодично 

активно 
2005 

на път III-101, в 

участък при км 

15+862 (на около 

2 km южно от 

регулацията на гр. 

Криводол) 

1,450 
Главен път 

за Враца 
- - III - Б 25/58 

9. Тишевица VRC10.72504.01 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
- 

На ул. “Волга” в 

централната част 

на с.Тишевица 

0,140 УЛ, УПИ - - IV - В 10/14 

10. Тишевица VRC10.72504.02 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
- 

В централната 

част на 

с.Тишевица, 

западно от 

ул. “Гео Милев” и 

южно от 

ул. “Драва” 

3,250 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
- - III - В 50/65 

11. 
Три 

кладенци 
VRC10.73119.01 2015 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

северозападната 

част, в района на 

ул. "Капитан 

Петко войвода", 

под кв. 87 по 

регулационния 

план на селото 

1,800 
улица, ЕЛ, 

ПИ 
- - III 5 Г 30/60 

12. Челопек VRC10.80311.01 2015 Съвременно 
Периодично 

активно 
2015 

общински път 

VRC 1089 /II-16, 

Ребърково - 

Зверино 

/Лютиброд - 

граница общини 

(Мездра - Враца) - 

Челопек /III-

1004/, при км 

3+750 

0,800 

общински 

път VRC 

1089 

- - IV 2 В 40/20 
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 Слягане над подземни изработки 

Съществува риск от внезапно слягане над подземни изработки в района на юг от с. Лютарджик. 

В резултат на слягане и пропадане на земната повърхност над минни изработки се деформират 

и разрушават надземни съоръжения, а понижената площ може да се заблати. По този начин се 

разрушава рудничният крепеж  и се създава възможност за водни прориви. В засегнатите зони 

се проявяват стъпаловидни разкъсвания на повърхностните слоеве и потъване, 

пропорционално на дебелината на изземвания пласт. 

 Запалване на газов фонтан 

Риск от проявление на този процес има в района на с. Чирен. При търсене, проучване и 

експлотация на газови находища съществува риск от неконтролируемо запалване на газови 

фонтани при сондажните отвори, съпроводено понякога с тежки последствия за хора и техника. 

Първият такъв случай на самозапалване на газове при сондиране е при с. Чирен през 1961 г.. 

Последствията са един контузен човек и ликвидиране на сондажа при Чирен. 

 процеси и явления с непрекъснато действие 

 Активен разлом от II ред 

За най-южната част на общината е характерен активен надлъжен разлом от II ред – разлом в 

рамките на една морфоструктурна зона с дължина 50 до 200 км.  

Повечето активни разломи в страната се придружават от различно широки, силно 

тектонизирани зони, в които скалите са значително раздробени и на места дори превърнати в 

скално брашно и милонитна глина. Те представляват потенциална опасност при 

хидротехническото строителство, прокарването на минни изработкипътища, мостове, тунели 

и др. и могат да предизвикат развитието на интензивна линейна ерозия, а при внезапни 

сътресения или оводняване и водонасищане – образуването на свлачища, срутища, сипеи, 

скално-каменни потоци, преграждане на реки и други. 

 Сипеи 

Сипеите са характерни за най-южната част на общината в района между с. Челопек и с. 

Паволче. 

Сипеите могат да се активизират от земетресения, активни валежи и снеготопене, ерозионно 

или техногенно подрязване. Сипеите затрудняват дтроителството, макар че не са в категорията 

на рисковите процеси. Възможни мерки срещу тях са разчистване на скалния материал, 

планировъчни работи, подпорни стени, прехвърлящи съоръжения и др. 

 Ерозия 

Характерна е силна ерозия в южните части на общината /в района на с. Костелево, с. Моравица 
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и в района на с. Згориград, с. Паволче, с. Челопек/, както и в най-източните части на общината 

– в района северно от с. Вировско. Засяга територии предимно с наклона над 3°. 

Територията се определя като район, уязвим на силна и много силна ерозия със степени на 

интензивност на действителния риск, надхвърлящ 40 т/ха/год. (по данни на ИАОС, 2013). Тук 

се проявява комбинираното влияние на водно-ерозионните процеси в южната част и ветровата 

ерозия, засягаща по-откритата северна половина на територията. 

Отрицателните последици от този геоложки риск се изразяват в разрушаване на почвата, 

засипване и унищожаване на плодородни земи, активизиране на свлачища, срутища и сипеи, 

затлачване на изкуствени и естествени водоеми от твърдия отток на реките. 

Геоложкият риск е свързан с последващи ендогенни естествени процеси: първични ефекти и 

вторични ефекти – свлачища, срутища, пропадане, втечняване и водни прориви. 

Пропаданията могат също да предизвикат авария с краткотрайно локално въздействие с бърза 

скорост в точков план и средна степен на предсказуемост. Водните прориви в подземни 

изработки могат да предизвикат авария с краткотрайно локално въздействие с внезапна 

скорост в точков план и имат ниска степен на предсказуемост. 

 Райони с колебание на плитки подземни води 

За южната част на общината в района на с. Бели Извор и с. Моравица, както и за източната 

част на общината в района на с. Голямо Пещене, с. Мало Пещене, с. Вировско и с. Мраморен, 

са характерни плитки подземни води, чието ниво се колебае от 0 до 4 м от повърхността, т. е. 

съществува непосредствена опасност от оводняване на строителни изкопи, фундаменти на 

различни съотъжения, елементи на подземното урбанизирано пространство и др. Границите 

на районите са променливи през различните сезони. 

Неблагоприятните последици са свързани с оводняване на строителни изкопи, създаване на 

условия за развитие на суфозионни процеси, влошаване носимопособността на земната основа 

в следствие на втечняване на финозърнестите несвързани почви, рязко намаляване на 

динамичната устойчиост на земната основа; наводняване или навлажняване на подземни 

помещения в населени места. 

 Агресивност на водата 

За общината са характерни агресивни карбонатни води в югозападната част на общината в 

района на юг от с. Згориград. 

При строителство на терени с агресивни подземни води ипр тяхната експлоатация е 

необходимо да се използват карбонатноустойчиви цименти, силикатни добавки, различни 

антикорозинни покрития, устойчиви хромикелови стомани, бронзови и пластмасови 

материали. 
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 Замърсени подземни води 

За общината са характерни замърсени подземни води в югозападната част на общината в 

района на юг от с. Згориград. При пренасянето на замърсители е възможно да настъпят 

съществени промени в различни почвени разновидности, които пък да провокират или 

активират неблагоприятни геоложки процеси и явления. 

 процеси и явления с непрекъснато действие, водещи до внезапно рисково явление 

 Окарстяване 

Голяма част от територията на общината попада в карстов район, като е налице открити 

окарстени варовици в най-южните части и в северната част – в района на с. Чирен и района на 

с. Оходен и с. Мало Пещене.  

Геоложката опасност от това явление е свързана с високата водопроницаемост и водообилност 

на окарстените скали, както и с понижената им устойчивост. Скалният масив, в който е развит 

карст, придобива нови инженерногеоложки и хидрогеоложки условия в сравнение с масив от 

същите скали, незасегнати от разтварящото действие на подземните води. Създава се 

възможност за развитие и активизиране на различни явления и деформации, като пропадане, 

слягане, обрушване и др., в резултат на гравитационни, хидростатични и хидродинамични 

сили, възникващи в следствие наличието на карстови форми. 

Карстът и карстовите подземни води от една страна са извънредно важен водоизточник, а от 

друга страна представляват значителна пречка при строителството. 

 

3.3.2. ХИДРОЛОГИЯ 

Речната мрежа в пределите на община Враца се отнася изцяло към Дунавския водосборен 

басейн. Тя се формира предимно от реките във водосбора на река Огоста (Черна, Въртешница, 

Рибине, Скът) и частично от някои малки леви притоци на река Искър. Гъстотата на речната 

мрежа във водосбора на река Огоста е 0,3 до 3,8 км/км2, а за района, в частност, тя се променя 

в диапазона 0,4 - 0,8 км/км (Христова, 2012). 

Река Черна (приток на Ботуня, десен водосбор на Огоста) извира северозападно от връх 

Петрова могила (1302 м) във Врачанска планина. Има дължина от 12,9 км и обща площ на 

водосбора от 88 км . Река Въртешница извира северозападно от връх Бук (1394 м) във 

Врачанска планина (под името Лева река). Има дължина от 38,2 км и обща площ на водосбора 

от 292 км . Край гр. Враца образува тясно и скалисто ждрело („Вратцата”). Формира се от 

многобройни притоци - Крива падина, Русинов дол, Пчеларски дол, Манастирски дол, 

Суходол, Дълбоката падина и др., сред които най-дългия й десен приток река Дъбница. Река 

Рибине започва течението си в северните склонове на рида Милин камък. Има дължина от 46,6 
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км и водосборна площ от 268,9 км . Има транзитен характер в дълги речни участъци. Река Скът 

извира североизточно от Маняшки връх (780,9 м) в местността „Речка” на рида Веслец. Край 

с. Оходен образува недълбок пролом. Отличава се с малка гъстота на речната мрежа. 

Пълноводието на реките в района настъпва в периода март-юни, а маловодието е с 

продължителност юли-февруари. Предвид характера на постилащата повърхност в южна 

посока нараства участието на подземното подхранване (32-48%) във формирането на сумарния 

отток. Снежното подхранване формира 18%, с нарастване на стойностите при по-ниска 

надморска височина. Средният многогодишен отток на реките се променя от 180 мм/год. в 

Предбалканските ридове до 60 мм/год. на север към Дунавската равнина. Стойностите на 

повърхностния отток следят същата тенденция като спадат от 400 мм/год. във Врачанска 

планина до 50 мм/год. в поречията на реките Рибине и Скът. Подземният отток варира в 

диапазона 100 мм/год. - 25 мм/год. Отточният коефициент (% от валежите) се променя от 4 до 

18% предвид разнообразните условия на повърхността. Сумарното изпарение от речните 

басейни е относително високо - 500-550 мм/год., с по-ниски стойности в планинската част (400 

мм/год). Реките са определяни като силно поройни със средна честота на речните прииждания 

от 6 до 8 пъти годишно. Средният максимален модул на оттока на речните прииждания достига 

100-150 л/сек/км (География на България, 2002). 

Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като 

хидрокарбонатно-калциево-сулфатни. 

В района съществуват условия за формиране на грунтови и карстови води, но те показват 

голямо разнообразие в дълбочината на залягане и силно варират по отношение на водния 

дебит. Това затруднява осигуряването на пресни питейни води и ефективното стопанисване 

на водните ресурси. 

В алувиалните речни наслаги се разкриват акумулирани грунтови води. Модулът на оттока е 

в границите на 3 л/сек/км , а разполагаемият ресурс варира от 1 до 12 л/сек (по данни на 

БДУВДР). Във Врачанския пороен конус са се формирали ненапорни до напорни води, които 

се подхранват от инфилтрацията на валежи и от водите на река Въртешница и нейния приток 

река Дъбника. От неогенските водоносни пластове по сондажен път (80 м дълбочина) се 

извличат води с експлоатационни дебити 3-8 л/сек, използвани за водоснабдяването на селата 

Мраморен и Оходен. 

Поради структурните особености на Предбалкана характерно за района е наличието на 

карстови води. Те се подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от 

хидрографската мрежа във вид на извори. Въпреки значителните вариации в дебита, те се 

използват за водоснабдяването на някои села (Чирен, Лиляче). 
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3.4. ФЛОРА И ФАУНА 

В биогеографско отношение територията на общината се отнася към два района на  

Балканската провинция - Предбалкански и Старопланински район (Асенов, 2006). В миналото 

районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на антропогенизация на 

мястото на някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са 

възникнали вторични горски, храстови и тревни формации. 

Естествената растителност в района е силно разпокъсана от земеделски култури. Запазените 

пространства, покрити с горска растителност, най-често представляват смесени гори от цер и 

благун. Върху рида Веслец са възникнали смесени гори от горун и келяв габър, а върху 

ограничени пространства се наблюдава съчетаването на сребролистна липа и обикновен габър. 

Ридът Милин камък е зает от смесени гори от мизийски бук и обикновен габър. Значителна 

част от карстовия субстрат на Врачанска планина е заета от гори от мизийски бук. По 

северните ниски склонове е разпространена производна растителност от формацията на 

келявия габър. Припечните безлесни пространства са покрити с ксеротермните тревни 

формации на белизмата, луковичната ливадина и садината. 

Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения. 

По-важните представители на животинския свят, които обитават постоянно или временно 

територията на района са: 1. От бозайниците: благороден елен, елен лопатар, сърна, таралеж, 

малък подковонос, див заек, лалугер; 2. От хищниците: вълк, чакал, лисица, видра, белка, 

златка, черен пор; 3. От птиците: голям гмурец, блестящ ибис, бухал, белоопашат мишелов, 

ловен сокол, скална лястовица. Сред защитените видове са: кафява мечка, скален орел, голям 

нощник, египетски лешояд, ястреб-врабчар. 

Отличителна черта на района е пещерната фауна с наличието на много реликтни и ендемични 

видове. 

Територията обединява множество защитени обекти, в т.ч. - части от Природен парк 

„Врачански Балкан”, резерват „Врачански карст, 4 природни забележителности, 6 защитени 

местности, 4 зони за защита на местообитания и 1 за защита на птиците. Срещат се редки 

(българско шапиче, жълт планински крем, лавролистно бясно дърво, пеперудовиден салеп, 

самодивско лале и др.) и защитени видове (дългопръст нощник, жълтокормна бумка, 

египетски лешояд, кафява мечка и др.). Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно 

стопанско значение. Икономически значими са дървесните видове, от които се добива дървен 

материал, лечебните растения, животински видове с ловно стопанско значение, карстовите 

ландшафти за развитието на специализирани видове туризъм. 
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3.5. ПОЗЕМЛЕН РЕСУРС ПО ТЕРИТОРИИ 

Община Враца е разположена на площ от 705 915 дка. В структурата на поземления фонд 

на общината преобладават земеделските земи.  

Площта на поземления ресурс по фондове в границите на община Враца е представен в 

таблица 30. 

Таблица 30. Поземлен ресурс по фондове в Община Враца 

Вид територии Площ в дка % 

Земеделски земи 470 552,2 66,7 

Горски територии 160 473 22,7 

Haселени места и други урбанизирани територии 41 119,8 5,9 

Водни течения и водни площи 8 251 1,2 

Територии за транспорт 4 989 0,7 

Територии за добив на полезни изкопаеми 1 056 0,3 

Защитени територии 19460 2,2 

Нарушени територии за възстановяване 13,8 0,3 

Общо 705 915 100  

 

 Населени места и други урбанизирани територии 

Върху територията на общината са разположени землищата на 23 населени места, от 

които 1 град (Враца) и 22 села: с. Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. 

Власатица, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. 

Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, 

с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек и с. Чирен. 

В пространствената структура на Община Враца в пространствено и функционално 

отношение се очертава един център – град Враца, около който се обединяват останалите 

населени места, като могат да се очертаят две групи от населени места – близко 

разположени и по-отдалечени. В първата група попадат населените места: с.Костелево, 

с.Нефела, с.Бели извор, с.Згориград и с.Паволче, които образуват т. нар. „централна 

зона“. Във втората група попадат населените места:с.Лютаджик, с.Челопек, с.Веслец, 

с.Лиляче, с.Чирен, с.Мраморен, с.Власатица, с.Голямо Пещене, с.Мало Пещене, с.Горно 

Пещене, с.Вировско, с.Тишевица, с.Върбица, с.Баница, с.Оходен, с.Три кладенци, 

с.Девене., които образуват т. нар. „периферна зона“.  

Преобладаващата селищна структура на община Враца е компактната. Някои населени 

места притежават линеарна структура, обуславена от природо-географските условия и 
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преминаващи през населените места реки и главни пътища, които са градообразуващи 

фактори. В общината липсват дисперсни структури. 

Съгласно ЕКАТТЕ гр. Враца е от 1-ва категория, а останалите селища са от 5-та до 8-ма 

категория. Село Згориград и с. Баница са селищни структури от 5-та категория въз основа 

на деветнадесетте показателя за категоризиране в България. Те са и двете села с най-

много жители: 1446 и съответно 1018 души. Други две населени места са с. Девене и 

с.Лиляче от категория „6“. Останалите населени места са население между 500 и 1000 

души и категория „6“ са девет, осем са „7“- ма категория, едно от което е с население под 

100 души и си присвояват служебно категория „8“. С. Върбица е част от Общината от 

началото на 2005 г. 

Територията на населените места и други урбанизирани територии е 5,9%. 45 984 дка 

включват териториите в регулационните граници на населените места, вилните зони и 

застроените площи извън границите на населените места - промишлени зони и складови 

зони. 

Част от новопостроените предприятия са върху земеделски земи, чиито начин на трайно 

ползване го позволява или след промяна на предназначението им. 

 

Таблица 31. Населени места в Община Враца – категория и площ 

Населени места Категория/ н.м. ЕКАТТЕ Площ в дка 

гр. Враца 1 12259 14233,2 

с. Баница 5 02590 1568,8 

с. Бели извор 6 03438 1610,8 

с. Веслец 7 10789 310,1 

с. Вировско 7 11185 1167,7 

с. Власатица 6 11555 409,5 

с. Върбица 7 12749 972,9 

с. Голямо Пещене 7 15521 1628,8 

с. Горно Пещене 7 16897 1321,97 

с. Девене 6 20376 1546,6 

с. Згориград 5 30606 775,1 

с. Костелево 6 38875 561,8 

с. Лиляче 6 43712 1185,8 

с. Лютаджик 7 44728 160,5 

с. Мало Пещене 8 46807 256,9 
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с. Мраморен 6 49223 1145,4 

с. Нефела 6 51528 369,9 

с. Оходен 7 54482 588,5 

с. Паволче 6 55070 516,3 

с. Тишевица 7 72504 989,5 

с. Три кладенци 6 73119 906,6 

с. Челопек 6 80311 427,7 

с. Чирен 6 81400 1489 

Източник: НСИ, 2015 г. 

 

 Земеделски земи 

По данни на НСИ площта на земеделската земя на територията на общината е 470 552,2 

декара, което заема 66,7% от площта на общината и представлява 16.4% от 

обработваемата площ в областта. От нея 376599 дка са обработваеми площи. 

 

 Горски територии 

Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в сравнение с другите части на 

страната, като горската територия в общината се равнява на 160 473 декара, от тях 6% са 

общинска собственост.  

 

 Защитени територии и защитени зони 

В териториалния обхват на Община Враца попадат следните защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии: 

 

На територията на община Враца попадат и 12 защитени територии:  

- Природна забележителност "БОЖИТЕ МОСТОВЕ" за опазване на скали, 

обявена със Заповед No.378 от 05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 

- с. Лиляче, с. Чирен 

- Защитена местност „БОРОВ КАМЪК” за опазване на вековна букова гора 

със смесен произход на карстов терен при голям наклон, обявена със Заповед 

No.342 от 17.05.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник, прекатегоризация 

със Заповед No.РД-640 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник - с. 

Згориград 
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- Защитена местност „БОРОВАНСКА МОГИЛА“ за опазване на характерен 

ландшафт, обявена със Заповед No.316 от 20.02.1961 г., бр. 31/1961 на 

Държавен вестник, прекатегоризация със Заповед No.РД-638 от 26.05.2003 г., 

бр. 60/2003 на Държавен вестник - с. Оходен 

- Защитена местност „ВЕЖДАТА“ за опазвяне на находище на растението 

келеров центрантус, български ендемит и реликт, както и територия с 

характерен ландшафт (скален венец и сипеи), обявена със Заповед No.РД-151 

от 21.02.2003 г., бр. 26/2003 на Държавен вестник - с. Челопек 

- Защитена местност „ВОЛА“ за опазване на характерен ландшафт, обявена с 

Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на 

Държавен вестник, прекатегоризация със Заповед No.РД-637 от 26.05.2003 г., 

бр. 60/2003 на Държавен вестник - с. Паволче, с. Челопек 

- Природна забележителност "ВРАТЦАТА" за опазване на ждрело, обявена 

със Заповед No.378 от 05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник - гр. 

Враца 

- Природен парк „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“, обявен със Заповед No.РД-1449 

от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник, прекатегоризация със 

Заповед No.РД-934 от 22.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник, 

Приемане на План за управление с Решение No.750 от 14.10.2011 г., бр. 

82/2011 на Държавен вестник - гр. Враца, с. Бели извор, с. Згориград, с. 

Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек 

- Резерват „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“ за опазване на уникален карстов комплекс 

с живописни пейзажи, обявен със Заповед No.854 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 

на Държавен вестник, Промяна в площта - намаляване със Заповед No.9 от 

09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник, Промяна в площта - 

увеличаване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен 

вестник - гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче 

- Природна забележителност „ЛЕДЕНИКА – ПЕЩЕРА“ за опазване на 

пещера – посещаема, обявена с Постановление на Министерски Съвет No.2057 

от 28.11.1960 г., бр. на Държавен вестник 1-3-9-2057-1960, Заповед за промяна 

No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1962 на Държавен вестник, Промяна в площта 

- увеличаване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен 

вестник - гр. Враца 
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- Защитена местност „ПАДИНИТЕ“, обявена със Заповед No.РД-526 от 

12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник - гр. Враца, с. Згориград, с. 

Паволче 

- Природна забележителност „ПОНОРА“ за опазване на водна пещера, 

обявена със Заповед No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник 

- с. Чирен 

- Защитена местност „РЕЧКА“ за опазване естествените местообитания на 

защитени и редки видове птици, обявена със Заповед No.170 от 16.02.1990 г., 

бр. 18/1990 на Държавен вестник - с. Веслец, с. Костелево 

 Защитени вековни дървета 

 

В регистъра на защитените вековни дървета на територията на Община Враца са 

регистрирани 54 официално обявени вековни дървета. 

 

Таблица 31: Вековни дървета на територията на Община Враца 

Дърво Вид Местоположение Документи за обявяване: 

Бяла черница (Код в 

регистъра: 1880) 

бяла черница (Morus 

alba) 
с. Нефела 

Заповед No.1035 от 12.11.1993 г., бр. 

101/1993 на Държавен вестник 

Група летни дъбове - 5 

бр. (Код в регистъра: 

1352) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur); 
гр. Враца 

Заповед No.284 от 04.05.1979 г., бр. 

45/1979 на Държавен вестник, 

промяна - Заличаване със Заповед 

No.1061 от 20.12.1990 г., бр. на 

Държавен вестник - заличено е 1 

дърво 

Дива круша (Код в 

регистъра: 1806) 

дива круша (Pyrus 

pyraster); 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Дива круша (Код в 

регистъра: 1818) 

дива круша (Pyrus 

pyraster); 
с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Дива круша (Код в 

регистъра: 1819) 

дива круша (Pyrus 

pyraster); 
с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Зимен дъб (Код в 

регистъра: 1868) 

зимен дъб, горун 

(Quercus daleshampii); 
с. Мраморен 

Заповед No.693 от 04.08.1993 г., бр. 

74/1993 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 87) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1052) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Бели извор 

Заповед No.532 от 25.09.1978 г., бр. 

86/1978 на Държавен вестник 
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Летен дъб (Код в 

регистъра: 1055) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Бели извор 

Заповед No.532 от 25.09.1978 г., бр. 

86/1978 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1380) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1381) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1382) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1386) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1387) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1389) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1579) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1580) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1581) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1582) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1583) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1584) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1585) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Челопек 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1587) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1589) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Веслец 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Летен дъб  (Код в 

регистъра: 1682) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1683) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1685) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 
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Летен дъб (Код в 

регистъра: 1686) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1687) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1688) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1786) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1791) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1792) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1793) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1794) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1795) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1796) 

обикновен (летен) 

дъб (Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1797) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1798) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1799) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1803) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1804) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1817) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1820) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Летен дъб (Код в 

регистъра: 1877) 

обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 
с. Нефела 

Заповед No.1035 от 12.11.1993 г., бр. 

101/1993 на Държавен вестник 

Орех (Код в регистъра: 

1586) 

обикновен орех 

(Juglans regia) 
с. Паволче 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 
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Орех (Код в регистъра: 

1505) 

обикновен орех 

(Juglans regia) 
с. Згориград 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Полски бряст (Код в 

регистъра: 8) 
бряст (Ulmus spp.) гр. Враца 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Полски бряст (Код в 

регистъра: 1384) 

полски бряст (Ulmus 

minor) 
гр. Враца 

Заповед No.947 от 28.10.1982 г., бр. 

92/1982 на Държавен вестник 

Полски бряст (Код в 

регистъра: 1681) 

полски бряст (Ulmus 

minor) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Полски бряст (Код в 

регистъра: 1790) 

полски бряст (Ulmus 

minor) 
с. Лиляче 

Заповед No.738 от 07.08.1987 г., бр. 

73/1987 на Държавен вестник 

Полски ясен (Код в 

регистъра: 1684) 

полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) 
с. Оходен 

Заповед No.376 от 19.04.1985 г., бр. 

38/1985 на Държавен вестник 

Полски ясен (Код в 

регистъра: 1684) 

полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Полски ясен (Код в 

регистъра: 1800) 

полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Полски ясен (Код в 

регистъра: 1801) 

полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Полски ясен (Код в 

регистъра: 1802) 

полски ясен (Fraxinus 

oxycarpa) 
гр. Враца 

Заповед No.924 от 14.10.1987 г., бр. 

85/1987 на Държавен вестник 

Скоруша (Код в 

регистъра: 1729) 

Скоруша (Sorbus 

domestica); 
гр. Враца 

Заповед No.197 от 11.03.1987 г., бр. 

25/1987 на Държавен вестник 

Цер (Код в регистъра: 

1588) 
цер (Quercus cerris); с. Веслец 

Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 

6/1984 на Държавен вестник 

Цер (Код в регистъра: 

1821) 
цер (Quercus cerris); с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Цер (Код в регистъра: 

1822) 
цер (Quercus cerris); с. Паволче 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

Черница (Код в 

регистъра: 1816) 
черница (Morus spp.) гр. Враца 

Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 

7/1989 на Държавен вестник 

 

 Защитени зони 

В териториалния обхват на Община Враца, попадат следните защитени зони от 

екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР: 

 Защитена зона "Божите мостове" за опазване на природните 

местообитания, BG0000487, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-487-122-2007 г. 

Зоната е с площ 33.12 ха. 
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Зоната засяга територията на област Враца, землището на с. Лиляче. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

 Защитена зона "Божия мост - Понора" за опазване на природните 

местообитания, BG0000594, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-594-122-2007  

Зоната е с площ 227.9 ха. 

Зоната засяга територията на област Враца, землището на с. Чирен. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона 

 Защитена зона "Каленска пещера" за опазване на природните 

местообитания, BG0000601), обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-601-122-2007 - с. Тишевица 

Зоната е с площ 377.38 ха. 
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На територията на община Враца зоната засяга землището на с. Тишевица. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона 

 

 Защитена зона "Врачански Балкан" за опазване на природните 

местообитания, BG0000166, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-166-122-2007, гр. Враца, с. Бели извор, с. 

Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек 

Зоната е с площ 36025.45 ха. 

На територията на община Враца зоната засяга землищата на р. Враца, с. Бели извор, с. 

Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 
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 Защитена зона "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, BG0002053, 

обявена със Заповед No.РД-801 от 04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и 

водите, бр. 105/2008 на Държавен вестник 2-1-2053-801-2008 - гр. Враца, с. Бели 

извор, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек 
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На територията на община Враца зоната засяга землищата на гр. Враца, с. Бели извор, с. 

Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние; 

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 

- Предмет на опазване (видове и местообитания): 

- Съгл. 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), Белогръб кълвач 

(Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 

Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига 

(Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius 

minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата 
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мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana); 

- Съгл. 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). 

Режим на дейности: 

- Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като 

такива; 

- Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и 

превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

- Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища 

и ливади; 

- Забранява се изграждането на съоръжения за производство на 

електроенергия посредством силата на вятъра. 

 

 Водни течения и водни площи 

Общо водните повърхности в общината /водни течения и водни площи/ заемат 1,2% или 

8 251 дка. 

 

Таблица 32: Санитарно-охранителните зони определени в съответствие с изискванията на Наредба 

№3/16.10.2000 год. на територията на община Враца, около водни тела поречие Огоста 

№ 

Заповед 

за 

определя

не на 

СОЗ № 

Водоползване 
Водовземно 

съоръжение 
Тип 

Собстве-

ност на 

земите, 

заети от 

пояс І на 

СОЗ 

Населено 

място  

Пояс І 

/площ/ 

дка. 

Пояс 

ІІ 

/площ/ 

дка. 

Пояс 

ІІІ 

/площ/ 

дка. 

Водно 

тяло 

1 

СОЗ-01/ 

21.06.02, 

РИОСВ 

Враца 

"Галерия 670" Каптаж 
подземен-

незащитен 
държавна Згориград 7,05 1800 3300   

2 

СОЗ-43/ 

08.02.05, 

БДДР 

ЕТ "Снежана 

Василева -

Феникс" 

ТК 1   
подземен-

незащитен 
общинска Мраморен 8,884 

169,43

5 
510,00 

BG1G000

K1AP043 

3 

СОЗ-71/ 

16.12.05, 

БДДР 

с.Горно 

Озирово 

речно 

водохв. 

"Чегорила" 

р.Завоя 

повърхност

ен 
държавна 

Горно 

Озиров, 

Лютаджик 

17,400 
1033,5

8 
  

BG1OG60

0R006 
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4 

СОЗ-72/ 

19.12.05, 

БДДР 

Цех за 

месопреработ

ка 

ТК 1 "Лалов 

и 

Вачев"ЕОО

Д 

подземен-

незащитен 
общинска Враца 0,100 20,903 56,732 

BG1G000

00QP027 

5 

СОЗ-286/ 

20.07.11, 

БДДР 

с.Борован 
ТК 1 

"Рибине" 

подземен-

защитен 
държавна Борован 20,955 97,114 227,10 

BG1G000

N1BP036 

6 

СОЗ-479/ 

10.08.16, 
БДДР 

Промишлено 

и СПБВ - цех 

за 

производство 
на 

безалкохолни 

напитки 

"ТК Беана-

Враца-
Враца" 

подземен-

защитен 
частна Враца 0,1 2,85 9,971 

BG1G000

00QP027 

 

 Територии за транспорт  

За нуждите на транспорта са отредени 4 989 дка или  0,7% от общата територия, които 

включват общинска пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината 

републиканска пътна мрежа. Общата дължина на Републиканската пътна мрежа на 

територията на община Враца е 125.470 км, а общата дължина на общинската пътна 

мреца е 108,85 км. Общо пътната мрежа на територията на община Враца е 234,866 км и 

включва: 

 първоокласни пътища (І-1) – обща дължина 19.800 км – 8,4% от общата пътна 

мрежа; 

 второкласни пътища (ІІ-13 и II-15) – обща дължина 33.850 км –14,4% от общата 

пътна мрежа; 

 третокласните пътища (ІІІ-101, III-162, III-1002, III-1004, III-1306) - обща дължина 

71.820 км – 30,6% от общата пътна мрежа; 

 Обходен път на град Враца - обща дължина 14.996 км - 6,4% от общата пътна 

мрежа ; 

 общинските пътища  съставляват 94,4 км .- 40,2% от общата пътна мрежа 

 

 Територии за добив на полезни изкопаеми 

Община Враца има малък брой територии, отредени за добив на полезни изкопаеми и 

нарушени територии. При средния за страната 2,6%, кариерите и депата за отпадъци тук 

са 0,15%. 
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 Нарушени територии за възстановяване 

Нарушените територии на територията на Община Враца са в размер на 13,8 дка, вкл. 

кариерата за варовик в с. Лиляче, както и добив на строителни материали в град Враца и 

селата Лиляче,  Бели извор, Костелево и Веслец. 

Разположени са в: 

 Землището на село Костелево с ЕКАТТЕ 38875 - поземлен имот номер 036023; 

 Землището на град Враца с ЕКАТТЕ 12259 - поземлен имот номер 788.1; 

 Строителните граници на село Веслец с ЕКАТТЕ 10789 - кв.1 - УПИ I-32,33,34,35 и 

кв.2 - УПИ I-20,21,22; 

 Кариера в землището на град Враца с ЕКАТТЕ 12259 - поземлен имот номер 784.1; 

 Кариера в землището на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438 - поземлен имот номер 

020010; 

 Кариера в землището на село Лиляче с ЕКАТТЕ 43712 - поземлени имоти с номера 

000141; 000301; 000302; 000303 и 000323; 

Териториите подлежат на възстановяване чрез проект за рекултивация.   

На територията на общината липсват други територии, нарушени следствие 

строителство или изкопни работи. 

 

3.6. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА  

Структурата на поземлените ресурси (видовете територии) по основните форми на 

собствеността е представена чрез данните от таблица 33. 

Таблица 33. Територии в Oбщина Враца по форма на собствеността (в дка ) 

Вид собственост Брой имоти Площ/дка 

Изключителна държавна собственост 45 879,4 

Държавна публична 1235 80 470 

Държавна частна 3687 49 124 

Общинска публична 6300 66 359 

Общинска частна 6183 51 806,5 

Стопанисвано от общината 1118 10 618,7 

Частна 57892 346 190,9 

Обществени организации 7109 63 419,8 

Религиозни организации 16 311,4 

Съсобственост 626 36 288 

Чуждестранна 7 38,9 

Общо: 84315 705 915 
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Съгласно регистъра на обектите - изключителна държавна собственост на 

територията на общината се намират находища „Чирен“, „Костелево“, участък 

„Междата“ и „Касибо“, за които са съставени актове за изключителна държавна 

собственост (АИДС) №№ 832/03.08.2004 г., 885/16.02.2005 г. и 1606/20.04.2017 г., 

утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Таблица 34. Обекти  изключителна държавна собственост на територията на община Враца 

№ Наименование 

Вид на 

подземното 

богатство 

Акт №/ Дата 

на съставяне 
Площ Местонахождение 

1. Находище „Чирен“ Варовици 

Акт №832 за 

изключителна 

държавна 

собственост - 

03.08.2004г. 

343531кв.м. 

На около 2км източно от село 

Чирен и на около 15км 

североизточно от гр.Враца; 

община Враца; област Враца 

2. 

Находище 

„Косталево“, 

Участък 

„Междата“ 

Варовици 

Акт №885 за 

изключителна 

държавна 

собственост - 

16.02.2005г. 

40086кв.м. Община Враца; област Враца 

3. 
Находише 

„Касибо“ 
Варовици 

Акт №1606 за 

изключителна 

държавна 

собственост - 

20.04.2017г. 

89 дка 

Община Враца, област Враца, 

в землището на село 

Костелево 
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4. ОБИТАВАНЕ 

4.1. КОЛИЧЕСТВЕНО И КАЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

ФОНД 

По данни на НСИ към 2011 г. на територията на общината има 18 850 жилищни сгради. 

От тях 10 523 или около 56% са обитавани, 3 624 (19%) са необитавани, 4697 (25%) са за 

временно обитаване и 6 са за колективно домакинство. 

От обитаваните жилища около 38,5% са ситуирани в гр. Враца, а останалите 61,5% се 

разпределят в селата.  

От необитаваните жилища в гр.Враца се намират около 20,6%, а в селата 79,4%. 

 

Таблица 34. Жилищни сгради /жилища/ по начин на ползване в Община Враца за 2011 г. 

Населено място Общо 
Обитавани 

жилища 

Необитавани 

жилища 

Жилища за 

временно 

обитаване 

Жилища за 

колективно 

домакинство 

Община Враца 18 850 10 523 3 624 4 697 6 

гр.Враца 9 171 4 052 748 4 366 5 

с. Баница 915 463 414 38 0 

с. Бели извор 488 282 83 123 0 

с. Веслец 204 86 22 96 0 

с. Вировско 360 146 214 0 0 

с. Власатица 230 173 57 0 0 

с. Върбица 334 292 42 0 0 

с. Голямо Пещене 463 251 212 0 0 

с. Горно Пещене 388 340 48 0 0 

с. Девене 702 538 164 0 0 

с. Згориград 667 512 127 28 0 

с. Костелево 404 292 112 0 0 

с. Лиляче 857 500 357 0 0 

с. Лютаджик 142 108 34 0 0 

с. Мало Пещене 90 41 49 0 0 

с. Мраморен 654 358 261 35 0 

с. Нефела 256 193 63 0 0 

с. Оходен 244 198 46 0 0 

с. Паволче 338 266 71 1 0 

с. Тишевица 404 338 66 0 0 

с. Три кладенци 402 299 102 0 1 

с. Челопек 311 242 59 10 0 
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с. Чирен 826 553 273 0 0 

 Източник: НСИ, 2011 

 

Графика 12: Жилищни сгради /жилища/ по начин на ползване в Община Враца за 2011 г. 

 

По данни на НСИ към 2011 г. броят на жилищата в община Враца е 42606, като от тях 

33169 или около 78% са разположени в общинския център град Враца. В останалите 

населени места, най-голям е делът на жилищата в село Згориград - 2% (883 бр.), следвано 

от село Лиляче с 1,9% (801 бр.), село Баница - 1,8% (762бр.) и село Девене – 1,6% (704 

бр.). Най-малко жилища се падат на  село Мало Пещене - 0,2% (90 бр.) и село Лютаджик 

- 0,3% (143 бр.). 

 

Таблица 35: Жилища и полезна площ на жилищата към 31.12.2011 година 

Населени места 
Жилища - 

брой 

Жилищни помещения - брой 
Полезна площ на жилищата - 

кв. м 

общо  стаи общо жилищна 

Община Враца 42 606 139 694 109 689 2 806 394 2 081 237 

гр.Враца 33 169 104 334 77 968 2 181 566 1 594 174 

с. Баница 762 2 617 2 409 49 281 38 441 

с. Бели извор 497 1 839 1 512 30 786  22 699 

с. Веслец 210 639  606 10 703 8 577 

с. Вировско 360 1 508 1 152 22 908 15 487 

с. Власатица 211 832 643 14 280 9 078 

с. Върбица 335 1 297 1 193 27 415 21 935 

с. Голямо Пещене 464 1 611 1 483 28 628 21 370 

с. Горно Пещене 390 1 219 1 193 20 174 17 224 

с. Девене 704 2 674 2 526 42 624 34 882 

с. Згориград 883 3 516 2 873 67 935 50 774 

с. Костелево 420 1 968 1 781 33 451 26 693 
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с. Лиляче 801 3 024 2 795 55 429 43 517 

с. Лютаджик 143 458 436 8 555 7 432 

с. Мало Пещене 90 292 283 5 341 4 454 

с. Мраморен 510 2 108 1 945 33 926 27 358 

с. Нефела 288 909 793 16 019 12 589 

с. Оходен 244 737 712 14 944 12 135 

с. Паволче 351 1 471 1 322 26 133 20 652 

с. Тишевица 393 1 391 1 290 25 331 20 621 

с. Три кладенци 403 1 515 1 480 24 891 21 142 

с. Челопек 292 1 262 1 111 21 464 16 236 

с. Чирен 686 2 473 2 183 44 610 33 767 

 Източник: НСИ, 2011 

 

Броят на домакинствата в община Враца към 2011г. е 30 914, като най-висок дял има в 

гр.Враца около 80% (24858 бр.). От селата най-голям брой домакинства има в 

с.Згориград - 1677 (5,4%), с.Баница - 1141 (3,7%) и с.Девене - 1026 (3,3%). Най-малък 

брой домакинства има в с.Мало Пещене - 54 (0,17%).   

Общият брой на семействата в община Враца към 2011г. е 21617. 18015 бр. или 83% от 

тях са в гр.Враца. В селата най-голям процент -  2,2% (486 бр.) са в с.Згориград. Най- 

малко брой семейства има в с.Мало Пещене - 16 (0,1%). 

 

Таблица 36. Домакинства в община Враца 

Населено място Домакинства Семейства 

 брой 
лица в 

домакинствата 

среден брой 

членове в 

едно 

домакинство 

брой лица в семейство 

среден брой 

членове в едно 

семейство 

Община Враца 30 914 72 753 2.4 21 617 58 201 2.7 

гр.Враца 24 858 59 655 2.4 18 015 48 811 2.7 

с. Баница 483 1 141 2.4 314 851 2.7 

с. Бели извор 319 691 2.2 173 471 2.7 

с. Веслец 103 166 1.6 36 87 2.4 

с. Вировско 156 302 1.9 85 213 2.5 

с. Власатица 164 353 2.2 95 243 2.6 

с. Върбица 193 473 2.5 117 348 3.0 

с. Голямо Пещене 244 474 1.9 128 318 2.5 

с. Горно Пещене 201 368 1.8 104 236 2.3 
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с. Девене 468 1 026 2.2 299 751 2.5 

с. Згориград 723 1 677 2.3 486 1 326 2.7 

с. Костелево 325 780 2.4 220 589 2.7 

с. Лиляче 454 851 1.9 237 551 2.3 

с. Лютаджик 77 136 1.8 38 84 2.2 

с. Мало Пещене 34 54 1.6 16 32 2.0 

с. Мраморен 327 646 2.0 169 433 2.6 

с. Нефела 221 519 2.3 132 405 3.1 

с. Оходен 133 234 1.8 60 146 2.4 

с. Паволче 285 695 2.4 114 547 2.6 

с. Тишевица 214 510 2.4 132 366 2.8 

с. Три кладенци 327 760 2.3 192 543 2.8 

с. Челопек 204 502 2.5 155 388 2.5 

с. Чирен 401 740 1.8 200 462 2.3 

Източник: НСИ, 2011 

 

 

4.2. СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА 

Около 96,4% от жилищата в Община Враца са частна собственост на физически лица. 

Едва 2,6% от жилищата са държавна или общинска собственост, а 1.% - са собственост 

на частни юридически лица. /Таблица 37/. 

 

Таблица 37. Брой жилища по форма на собственост в община Враца  

Община, населени 

места 

2016 

общо 
държавни или 

общински 

частни - на юридическо 

лице 

частни - на физическо 

лице 

   Община Враца 43027 1133 430 41464 

    В градовете 33587 1101 410 32076 

    В селата 9440 32 20 9388 

      с. Баница 761 1 1 759 

      с. Бели извор 497 0 1 496 

      с. Веслец 210 0 0 210 

      с. Вировско 360 1 0 359 

      с. Власатица 212 0 0 212 

      гр.Враца 33587 1101 410 32076 

      с. Върбица 333 0 0 333 
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 с. Голямо Пещене 464 0 3 461 

    с. Горно Пещене 390 0 0 390 

      с. Девене 703 0 0 703 

      с. Згориград 885 8 1 876 

      с. Костелево 421 0 1 420 

      с. Лиляче 802 14 1 787 

      с. Лютаджик 143 0 0 143 

     с. Мало Пещене 90 0 0 90 

      с. Мраморен 510 0 2 508 

      с. Нефела 289 0 9 280 

      с. Оходен 242 1 0 241 

      с. Паволче 360 0 0 360 

      с. Тишевица 389 0 0 389 

     с. Три кладенци 400 3 1 396 

      с. Челопек 293 0 0 293 

      с. Чирен 686 4 0 682 

Източник: НСИ, 2016 

4.3. ВИДОВЕ ПРОСТРАНСТВЕНИ СТРУКТУРИ НА ОБИТАВАНЕ 

Пространствените структури на обитаване могат да се разделят на 3 вида:  

 Територии, застроена с еднофамилни жилищни сгради 

 Територии, застроена с многофамилни жилищни сгради  

 Територии, застроена с вилни сгради 

Първата пространствена структура на обитаване представлява жилищната среда, 

представена от индивидуални форми на обитаване – еднофамилни жилищни сгради, като 

преобладават дву- етажните сгради. Втората форма на обитаване са многофамилните 

жилищни сгради и сгради, строени по индустриален способ и се намират в общинския 

център – град Враца. Третата форма на обитаване, представена от вилни сгради, е 

територията на вилна зона на север от град Враца.  

Пространствените структури на обитаване могат да се разделят и на: 

 Територия с нискоетажно застрояване  

 Територия със средноетажно застрояване  

 Територия с високоетажно застрояване 
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4.4. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВИДОВЕТЕ 

ОБИТАВАНЕ 

 

Обитаването в общината се реализира основно в нейното ядро – град Враца, където са 

концентрирани над 81% от общото население. 

Площта на жилищните територии /бруто/ е  33260 дка, а нето – 21762 дка. 

Общинският център е в категория среден град. Бруто жилищни територии в кв.м/жител 

е 271 което надхвърля норматива за средни градове – 45-60 кв.м/жител. Нето жилищни 

територии не отговаря на определения норматив за средни градове – 50-55%, като за 

града този процент е 25%. За останалите категории населени места бруто и нето 

жилищни територии са над определените нормативи. 

 

Таблица 38. Домакинства и семейства към 2011г. 

Населено място 

Домакинства Семейства 

Брой 

Лица в 

семействат

а 

Среден 

брой 

членове   

Брой 
Лица в 

семействата 

Среден 

брой 

членове   

Община Враца 30914 72753 2.4 21617 58201 2.7 

гр. Враца 24858 59655 2.4 18015 48811 2.7 

с. Баница 483 1141 2.4 314 851 2.7 

с. Бели извор 319 691 2.2 173 471 2.7 

с. Веслец 103 166 1.6 36 87 2.4 

с. Вировско 156 302 1.9 85 213 2.5 

с. Власатица 164 353 2.2 95 243 2.6 

с. Върбица 193 473 2.5 117 348 3.0 

с. Голямо Пещене 244 474 1.9 128 318 2.5 

с. Горно Пещене 201 368 1.8 104 236 2.3 

с. Девене 468 1026 2.2 299 751 2.5 

с. Згориград 723 1677 2.3 486 1326 2.7 

с. Костелево 325 780 2.4 220 589 2.7 

с. Лиляче 454 851 1.9 237 551 2.3 

с. Лютаджик 77 136 1.8 38 84 2.2 

с. Мало Пещене 34 54 1.6 16 32 2.0 

с. Мраморен 327 646 2.0 169 433 2.6 

с. Нефела 221 519 2.3 132 405 3.1 

с. Оходен 133 234 1.8 60 146 2.4 

с. Паволче 285 695 2.4 214 547 2.6 
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с. Тишевица 214 510 2.4 132 366 2.8 

с. Три кладенци 327 760 2.3 192 543 2.8 

с. Челопек 204 502 2.5 155 388 2.5 

с. Чирен 401 740 1.8 200 462 2.3 

Източник: НСИ, Районите, областите и общините на Р България, 2011 г. 

 

Таблица 39: Нето и бруто жилищни територии спрямо нормативите за различните видове населени 

места: 

Населено 

място 

Класифи

кация на 

населено 

място 

Бруто 

жилищни 

територи

и /кв.м./ 

Бруто 

жилищн

и 

територ

ии в 

кв.м/ 

жител 

Норматив 

за Бруто 

жилищни 

територии 

в кв.м/ 

жител 

Нето 

жилищни 

територии 

/кв.м./ 

Нето 

жилищни 

територии 

в % 

Норматив 

за нето 

жилищни 

територии 

в % 

гр. Враца 
среден 

град 
14395,926 271 45-60 3614,454 25,11 50-55 

с. Баница 
средно 

село 
1568,824 1541 250-350 1568,824 100 65-75 

с. Бели извор 
малко 

село 
1560,282 2653 300-370 837,506 53,67 65-75 

с. Веслец 

много 

малко 

село 

311,550 1854 над 350 311,550 100 65-75 

с. Вировско 
малко 

село 
1167,712 4026 300-370 1167,712 100 65-75 

с. Власатица 
малко 

село 
409,510 1106 300-370 409,510 100 65-75 

с. Върбица 
малко 

село 
972,964 2384 300-370 972,964 100 65-75 

с. Голямо 

Пещене 

малко 

село 
1628,811 3132 300-370 1628,811 100 65-75 

с. Горно 

Пещене 

малко 

село 
1321,977 4144 300-370 1321,977 100 65-75 

с. Девене 
малко 

село 
1543,948 1669 300-370 1543,948 100 65-75 

с. Згориград 
средно 

село 
775,096 536 250-350 775,096 100 65-75 



 

71 

с. Костелево 
малко 

село 
561,828 792 300-370 561,828 100 65-75 

с. Лиляче 
малко 

село 
1183,565 1614 300-370 1183,565 100 65-75 

с. Лютаджик 

много 

малко 

село 

160,487 1062 над 350 160,487 100 65-75 

с. Мало 

Пещене 

много 

малко 

село 

256,958 5710 над 350 256,958 100 65-75 

с. Мраморен 
малко 

село 
1143,772 1958 300-370 1143,772 100 65-75 

с. Нефела 
малко 

село 
358,360 645 300-370 358,360 100 65-75 

с. Оходен 

много 

малко 

село 

588,488 2493 над 350 588,488 100 65-75 

с. Паволче 
малко 

село 
516,362 826 300-370 516,362 100 65-75 

с. Тишевица 
малко 

село 
16,491 353 300-370 16,491 100 65-75 

с. Три 

кладенци 

малко 

село 
906,594 1273 300-370 906,594 100 65-75 

с. Челопек 
малко 

село 
427,755 917 300-370 427,755 100 65-75 

с. Чирен 
малко 

село 
1489,063 2039 300-370 1489,063 100 65-75 

4.5. ГРАДСКА ДИНАМИКА 

По данни на НСИ към 01.02.2011 г., от заетите лица в общината – общо 28451  на брой, 

24560 човека /или около 86,3%/ живеят и работят в Община Враца. Всекидневните 

трудови мигранти са 3891 от заетите лица или около 13,7% от населението на общината. 

От тях, в същата община работят около 21,2%, а в общини в същата област са заети около 

30,2%, останалите работят в населени места в друга област. Всекидневните трудови 

мигранти на 1000 заети лица са 136.8 души. 
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От учащите лица, общо 10162 на брой, 88,2% живеят и учат в едно и също населено 

място, 11,8% са всекидневно пътуващите учащи до други населени места, като 

съотношението мъже-жени е 50,8:49,2 в полза на мъжете. Всекидневните учебни 

пътувания на 1000 учащи лица е 117.9. 

 

Таблица 40. Всекидневни пътувания на учащите по пол /Брой/ 

Територия 
учащи 

лица 

лица, които живеят и учат в 

едно и също населено място 

всекидневно 

пътуващи учащи 

всекидневни 

учебни 

пътувания на 1 

000 учащи лица 
общо мъже жени 

Община Враца 10162  8964  1198  608  590  117.9 

Източник: Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година; Книга 7. Всекидневни 

пътувания 
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5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

5.1. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖАТА ОТ ОБЕКТИ 

 

Всички обекти на здравната инфраструктура са разположени в гр. Враца. 

 

Таблица 41. Лечебни заведения за болнична помощ в Община Враца 

Лечебни заведения Местоположение 

"Комплексен онкологичен център" - Враца ЕООД гр. Враца 

"Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД гр. Враца 

Многопрофилна болница за активно лечение "Вива Медика" ООД гр. Враца 

Първа частна Многопрофилна болница за активно лечение - Враца ЕООД гр. Враца 

"Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични 

заболявания - Враца" ЕООД 
гр. Враца 

"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД гр. Враца 

"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД гр. Враца 

"Център за психично здраве - Враца" ЕООД гр. Враца 

Източник: Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, 

центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-

социални грижи и диализните центрове, Министерство на здравеопазването, 2018 г. 

 

Таблица 42. Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в 

Община Враца 

Лечебни заведения Местоположение 

МЦ "Св.Пантелеймон"ООД гр. Враца 

"ДКЦ-1-Враца" ЕООД гр. Враца 

МЦ "МЕДИК 2005" ЕООД гр. Враца 

МЦ "САНИТА"ЕООД гр. Враца 

МЦ "СВЕТА АНА"ООД гр. Враца 

МЦ "ФАКТОР-2000"ЕООД гр. Враца 

МЦ "ДЕРМА-ГТ"ЕООД гр. Враца 

МЦ "Нов Медицински център"ЕООД гр. Враца 

МЦ "Медицински център Орбита-Иво Ралчовски"ЕООД гр. Враца 

МЦ "Алпико"ООД гр. Враца 

МЦ"ГИНЕКА"ЕООД гр. Враца 

МЦ "Св.Мина"ЕООД гр. Враца 

МЦ "Свети Иван Рилски"ЕООД гр. Враца 

МЦ "СВЕТИ МИНА 2009" ЕООД гр. Враца 
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Здравното обслужване на населението се осъществява посредством: 

 40 общо практикуващи лекари, от които: 

 1 групова лекарска практика за първична извънболнична медицинска 

помощ в населените места; 

 39 индивидуални практики за специализирана извънболнична 

медицинска помощ; 

 78 индивидуални лекарски практки за първична извънболнична дентална 

помощ, от които: 

 69 индивидуална лекарски практики за първична извънболнична 

дентална помощ; 

 9 групови лекарски практики за първична извънболнична дентална 

помощ; 

 110 амбулатории за специализирана медицинска помощ, от които 83 

лекари, разпределени в 76 индивидуални практики и 7 групови практики. 

 

В общината функционират две самостоятелни медико- диагностични лаборатории, 

работещи на територията на Община Враца - "ХИСТОЛАБ"ООД и МДЛ ВРАЦА ООД. 

 

Здравни кабинети функционират към следните детски и учебни заведения: СУ „Христо 

Ботев“ – Враца, СУ „Васил Кънчов“ – Враца, ОУ „Христо Ботев” – с. Паволче, СУ „Отец 

Паисий“ – Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, ПЕГ „Йоан Екзарх“ ,СУ 

„Св.Климент Охридски“ – Враца, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Враца, ПГ „Д. 

Хаджитошин“, ПГТР – Враца, ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ – Враца, НУ „Св. Софроний 

Врачански“ – Враца, НУ „ Иван Вазов“ – Враца, СУ „Никола Войводов“ – Враца, ОУ 

„Васил Левски“, ПУ „Д-р Петър Берон“– Враца, ОУ „Св. Климент Охридски“ – 

с.Тишевица, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Девене, СУ „Козма Тричков“ и НУ 

„Иванчо Младенов“ – Враца, ДГ „Знаме на мира“ – Враца, ДГ „Звездица“ – Враца, ДГ 

„Българче“ – Враца, ДГ „Единство Творчество Красота“ – Враца, ДГ „Дъга“ – Враца, ОУ 

„Христо Ботев“ – с. Баница, ДГ „Слънце“ – Враца, ДГ „Щастливо детство“ – Враца, ДГ 

„Звънче“ – Враца, ДГ „Вълшебница“ – Враца, ДГ „Детска вселена“ – Враца, ДГ „Детски 

свят“ – Враца, ДГ „Европейчета“ – Враца, ДГ „Славейче” – Враца, ДГ „Брезичка“ – 

Враца, ДГ „Радост“ – Враца, ДГ „Зора“ – Враца. 

 

На територията на гр. Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи качествена грижа 
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за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст. 

 

Таблица 43. Детски ясли в Община Враца 

Детска ясла Местоположение 

Детска ясла № 2 Гр. Враца 

Детска ясла № 5 „Българчета” Гр. Враца 

Детска ясла № 6 „ Приказка” Гр. Враца 

Община Враца, 2017 г. 

 

На територията на община Враца функционирет следните 16 обекта на социалната 

инфраструктура. 

 

Таблица 44. Обекти на социалната инфраструктура в Община Враца 

Социална услуги Капацитет адрес 

Дом за стари хора "Зора" 50 гр. Враца 

Център за обществена подкрепа 50 гр. Враца 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 41 
с. Три 

кладенци  

Звено "Майка и бебе" 6 гр. Враца 

Наблюдавано жилище 4 гр. Враца 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Зорница" 60 гр. Враца 

Дом за деца лишени от родителска грижа "Асен Златаров" 75 гр. Враца 

Проект "Обществена трапезария" 98 гр. Враца 

Проект "Помощ в дома"  60  гр. Враца 

Център за временно настаняване 10 гр. Враца 

Защитено жилище и Дневен център за лица с психични разстройства по 10 гр. Враца 

Дом за медико - социлни грижи за деца 80 гр. Враца 

Преходно Жилище 8 гр. Враца 

Център За Настаняване От Семеен Тип За Деца И Младежи С 

Увреждания 1 
14 гр. Враца 

Център За Настаняване От Семеен Тип За Деца И Младежи С 

Увреждания 2 
14 гр. Враца 

Център За Настаняване От Семеен Тип За Деца И Младежи С 

Увреждания- 3 
15 гр. Враца 

 

Съществуващите обекти на здравеопазването и социалните услуги задоволяват 

адекватно потребностите на местното население.  
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5.2. ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО НИВА НА ОБСЛУЖВАНЕ, 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Таблица 45. Лечебни заведения за болнична помощ в Община Враца 

Лечебни заведения Собственост 

"Комплексен онкологичен център" - Враца ЕООД Няма информация 

"Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД Няма информация 

Многопрофилна болница за активно лечение "Вива Медика" ООД Няма информация 

Първа частна Многопрофилна болница за активно лечение - Враца ЕООД Няма информация 

"Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични 

заболявания - Враца" ЕООД 
Общинска собственост 

"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД Частна собственост 

"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД Няма информация 

"Център за психично здраве - Враца" ЕООД Общинска собственост 

  

Таблица 46. Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в 

Община Враца 

Лечебни заведения Собственост 

МЦ "Св.Пантелеймон"ООД Няма информация 

"ДКЦ-1-Враца" ЕООД Няма информация 

МЦ "МЕДИК 2005" ЕООД Частна  собственост 

МЦ "САНИТА"ЕООД Мажоритарна собственост 

МЦ "СВЕТА АНА"ООД Няма информация 

МЦ "ФАКТОР-2000"ЕООД Няма информация 

МЦ "ДЕРМА-ГТ"ЕООД Няма информация 

МЦ "Нов Медицински център"ЕООД Няма информация 

МЦ "Медицински център Орбита-Иво Ралчовски"ЕООД Няма информация 

МЦ "Алпико"ООД Частна собственост 

МЦ"ГИНЕКА"ЕООД Няма информация 

МЦ "Св.Мина"ЕООД Няма информация 

МЦ "Свети Иван Рилски"ЕООД Няма информация 

МЦ "СВЕТИ МИНА 2009" ЕООД Няма информация 

“ДМЦ ДАУ Медицински център” ООД Съсобственост 

 

 

 

 



 

78 

 



 

79 

6.ОБРАЗОВАНИЕ - ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РАВНИЩА, СОБСТВЕНОСТ 

Инфраструктурата на образованието в община Враца включва детски градини, начални, 

основни и обединени училища, спортно училище, профилирани и професионални 

гимназии, центрове за подкрепа на личностното развитие и приобщаващото образование, 

филиали на висши учебни заведения. Повечето обекти на територията на общината са 

общинска собственост, като има 6 обекта, които са с държавно финансиране. 

 

Таблица 47: Образователни обекти, брой 

Учебно заведение Брой 

Начални училища 3 

Основни училища 6 

Средно общообразователни училища 5 

Спортно училище 1 

Профилирана природо-математическа гимназия 1 

Профилирана езикова гимназия 1 

Професионални гимназии 3 

Помощно училище 1 

Общо 21 

Източник: Община Враца, 2017 г. 

 

Таблица 48: Образователни обекти, равнища, собственост 

Наименование Вид Населено място Финансиране 

ДГ „Звездица детска градина с. Бели извор Общинско 

ДГ „Щастливо детство” детска градина с. Три кладенци Общинско 

ДГ „Слънце” детска градина с. Лиляче Общинско 

ДГ „Вълшебница” детска градина гр. Враца Общинско 

ДГ „Дъга” детска градина с. Баница Общинско 

ДГ „Европейчета” детска градина с. Девене Общинско 

ДГ „Славейче” детска градина с. Върбица, с. Косталево Общинско 

ДГ „Звънче”, гр. Враца детска градина с. Мраморен Общинско 

ДГ „Радост” детска градина гр. Враца Общинско 

ДГ „Детски свят” детска градина с. Згориград Общинско 

ДГ „Брезичка”, детска градина с. Голямо Пещене Общинско 

ДГ „Детска Вселена” детска градина с. Чирен Общинско 

ДГ „Зора” детска градина гр. Враца Общинско 

ДГ „Единство Творчество Красота” детска градина с. Тишевица Общинско 
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ДГ „Знаме на мира”  с. Власатица Общинско 

ДГ „Българче”  

гр. Враца,кв. Бистрец ; гр. 

Враца, кв. „Кулата”; с. 

Нефела, ул. „Христо 

Ботев” №4 

Общинско 

Начално училище "Иванчо Младенов" начално гр. Враца Общинско 

Начално училище "Иван Вазов" начално гр. Враца Общинско 

Начално училище" Свети Софроний 

Врачански" 
начално гр. Враца Общинско 

Основно училище "Васил Левски" основно гр. Враца Общинско 

Основно училище "Свeти свети Кирил и 

Методий" 
основно гр. Враца Общинско 

Основно училище "Христо Ботев" основно с. Паволче Общинско 

Средно училище "Козма Тричков" средно гр. Враца Общинско 

Средно училище "Отец Паисий" средно гр. Враца Общинско 

Средно училище "Христо Ботев" средно гр. Враца Общинско 

Средно училище "Васил Кънчов" средно гр. Враца Общинско 

Средно училище "Никола Войводов" средно гр. Враца Общинско 

Средно училище "Мито Орозов" 
към местата за 

лишаване от свобода 
гр. Враца Държавно 

Обединено училище "Христо Ботев" обединено с. Баница Общинско 

Обединено училище "Св. св. Кирил и 

Методий" 
обединено с. Девене Общинско 

Обединено училище "Св. Климент 

Охридски" 
обединено с. Тишевица Общинско 

Професионална гимназия "Димитраки 

Хаджитошин" 

професионална 

гимназия 
гр. Враца Общинско 

Профилирана езикова гимназия "Йоан 

Екзарх" 

профилирана 

гимназия 
гр. Враца Общинско 

Профилирана природо-математическа 

гимназия "Академик Иван Ценов" 

профилирана 

гимназия 
гр. Враца Общинско 

Професионална техническа гимназия 

"Н. Й. Вапцаров" 

професионална 

гимназия 
гр. Враца Държавно 

Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство 

професионална 

гимназия 
гр. Враца Общинско 

Спортно училище "Св. Климент 

Охридски" 
спортно гр. Враца Общинско 

ЦПЛР „Средношколско общежитие” 
Център за подкрепа на 

личностното развитие 
гр. Враца Общинско 
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ЦПЛР „Център за работа с деца”, 
Център за подкрепа на 

личностното развитие 
гр. Враца Общинско 

Реионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование 

регионален център за 

подкрепа на процеса 

на приобщаващо 

образование 

гр. Враца Държавно 

Център за специална образователна 

подкрепа "Д-р Петър Берон" 

център за специална 

образователна 

подкрепа 

гр. Враца Държавно 

Филиал на  ВТУ  "Св. св. Kирил и 

Методий"  - Велико Търново 

Филиал на висше 

учебно заведение 
гр. Враца Държавно 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца 

- основно структурно звено на 

Медицински Университет – София 

Филиал на висше 

учебно заведение 
гр. Враца Държавно 

Източник: Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното 

развитие -Община Враца, Регистър на Министерство на образованието, 2017 г. 

 

Таблица 49. Средищни училища на територията на Община Враца 

Населено място Име и статут на училището 

с. Девене ОУ„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

с. Паволче ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

с. Баница ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

Източник: Община Враца, 2017 г. 

 

За периода 2000-2016 г. намалява броят на детските градини и броят на децата. 

 

Таблица 50. Детски градини, деца, места и групи в детските градини в община Враца по учебни 

години 

Учебна година Детски градини Деца 
Места 

Детски групи 
общо на 100 деца 

2000/2001 40 2471 2826 114,4 106 

2001/2002 39 2478 2535 102,3 100 

2002/2003 32 2521 2648 105,0 109 

2003/2004 32 2477 2636 106,4 106 

2004/2005 33 2472 2614 105,7 103 

2005/2006 33 2480 2492 100,5 107 

2006/2007 29 2418 2532 104,7 105 

2007/2008 29 2378 2562 107,7 107 

2008/2009 17 2443 2448 100,2 102 

2009/2010 17 2505 2457 98,1 105 

2010/2011 17 2513 2670 106,3 112 

2011/2012 17 2456 2640 107,5 97 

2012/2013 17 2497 2561 102,6 98 

2013/2014 17 2462 2622 106,5 96 
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2014/2015 17 2414 2581 106,9 111 

2015/2016 17 2245 2 467 109,9 91 

2016/2017 16 2164 2 254 104,2 89 

Източник: НСИ, 2017 г. 

 

За периода 2000-2016 г. намалява и броят на училищата и броят на учащите в общината. 

 

Таблица 51. Училища, паралелки, учащи и завършили в общообразователни и специални училища 

в община Враца по учебни години 

Учебна 

година 

Учи- 

лища 

I - IV клас V - VIII   клас IX - XIII клас 

паралелки учащи паралелки учащи 

завър

-

шили 

паралелки учащи 
завър

шили 

2000/ 

2001 
33 212 4152 206 4465 1061 98 2391 495 

2001/ 

2002 
33 200 3791 202 4370 1169 102 2511 484 

2002/ 

2003 
33 182 3489 189 4205 1201 108 2653 494 

2003/ 

2004 
33 171 3272 187 4000 1110 112 2742 527 

2004/ 

2005 
32 162 3084 184 3795 1116 118 2840 556 

2005 

/2006 
32 159 2926 169 3446 1125 122 2944 610 

2006/ 

2007 
32 151 2883 157 3167 1131 124 2990 546 

2007/ 

2008 
31 143 2792 149 2995 923 125 2957 643 

2008/ 

2009 
20 134 2729 128 2800 861 120 2876 639 

2009/ 

2010 
20 131 2686 123 2680 792 117 2807 658 

2010/ 

2011 
19 127 2619 112 2514 757 123 2947 614 

2011/ 

2012 
18 132 2644 111 2513 738 120 2860 637 

2012/ 

2013 
18 129 2560 107 2444 717 114 2796 573 

2013/ 

2014 
18 125 2529 104 2383 692 108 2728 545 

2014/ 

2015 
18 126 2507 100 2269 733 111 2698 586 

2015/ 

2016 
18 123 2497 103 2234 682 104 2560 598 

2016/ 

2017 
18 115 2506 97 2232 717 107 2507 581 
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7. КУЛТУРА - ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТ 

7.1. Анализ на историческото развитие на общината и актуалното състояние на 

всички обекти на НКН, тяхната градоустройствена и природна среда, както и 

връзките им с останалите функционални подсистеми 

В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо обществено, 

пазарно и културно средище. Следите от човешка дейност по тези места датират още от 

новокаменната ера. Първите обитатели - тракийското племе трибали развили висока 

материална култура, останки от която се намират и днес на територията на Врачанския 

регион. Уникалните находки, открити при археологически разкопки на “Могиланската 

могила” във Враца, в Букьовци и в Рогозен носят интересна информация за 

процъфтяваща древна цивилизация. Римляните, които оценили географското и 

стратегическото положение на земите около Искърския пролом, ги превърнали в 

непристъпна крепост, контролираща най-късия път от Дунава към юг и запад и към 

богатите рудни находища високо във Врачанската планина. Върху руините на крепостта 

славяните съградили селище, което нарекли “Вратица” - твърдина, с важно значение и 

през Втората българска държава. В средните векове то разширило границите си и се 

превърнало в голям център с развити занаяти и стоково-парични взаимоотношения. От 

това време са останали в наследство многобройни паметници на духовната и 

материалната култура. 

Девизът “Град като Балкана - древен и млад” отразява славното минало на Враца като 

стара българска твърдина и новото му настояще.  

Община Враца дава своя принос в опазването и обогатяването на културно-

историческото наследство, съхраняването на българския книжовен език, обичаи и 

традиции, като инвестира и съхранява българската култура и културни паметници, за да 

запази своето място в обединена Европа. 

Църкви във Враца 

Възнесенска църква "Храм-паметник Свети Софроний епископ Врачански"  

Историческият храм "Свето Възнесение" е построен през 1848 год. при Врачанския 

епископ Агапий сред къщи на видни фамилии. Тук проповядвал П.Р. Славейков (1848 

г.), пял Васил Левски (Иеродякон Игнатий), (1872 г.) и се извършила подготовката и 

опитът на местния революционен комитет за въстание (19.V.1876 г.) В женското 

отделение на храма са погребани трима руски пряпоршчици, паднали в освободителната 

руско-турска война в сраженията в този край (1877 г.). 

При храма имало метох. В миналото столетие тук било открито народно училище, което 

http://www.vratza.bg/?view=photo&start=30


 

85 

носело името на храма и има голяма заслуга за разрастване на просветното дело във 

Враца и Врачанско. По повод юбилейното честване на 250-годишнината от раждането на 

Свети Софроний, Врачанският епархийски съвет обяви Възнесенската църква за храм-

паметник "Свети Софроний епископ Врачански". В нея са подредени ценни исторически 

икони и утвар, събрани от Врачанския край. В близост до църквата се издига нов 

паметник-монумент на големия роден книжовник и светец. 

Катедрален храм "Свети Апостоли" 

Сегашният храм е построен на мястото на по-старинна църква през 1898 г. Внушителната 

архитектура, стилният интериор и най-голямата по обем църква с принадлежащи три 

престола на името на преподобни Паисий Хилендарски и на Свети Софроний епископ 

Врачански, определиха избирането й за катедрален храм на Враца. Интериорът 

впечатлява с дървороезбен иконостас, архиерейския трон, с разпятието Христово, 

витлеемската звезда и амвона. Има интересна стенопис и художествена декорация. 

Фигуралните композиции, издържани в православно-византийския стил с фина 

хармония на тоновете придават изключителна тържественост на храма. 

   Със своята обемност и с вътрешната си подредба, както и с патронажа на 

християнските и родни светци, храмът предоставя внушителните богослужби и 

тържества да преминават под знака на църковно-възрожденския православен български 

дух. 

Митрополитски храм "Свети Николай" 

В центъра на Враца, зад величествения паметник на Христо Ботев, се извисява красиво 

разположената на фона на легендарния Врачански балкан църква "Свети Николай". Тя е 

строена в периода 1865 - 1867 година, с помощна на цялото население в града. Църквата 

е наследница на съществувалата по време на османо-турското робство по-стара църква. 

Има запазени ценни икони и завладяваща стенопис. Прави впечатление по-късното 

изграждане на преддверието и камбанарията, които придават по-пъстър колорит на 

храма. Около църквата, в знак на почит, са погребани видни и много заслужили личности 

от Враца, а в самия храм се покоят тленните останки в общ гроб на Врачански 

митрополити. Със своята архитектура и богат интериор, църквата "Свети Николай" се 

нарежда сред най-ценните културно-исторически паметници в града. 

Църква "Свети Царей" 

Строителството на този храм е започнало в края на деветнадесетото столетие и е 

завършено твърде мъчително в началото на двадесетия век, върху основите на по-

старинен храм от ХVI век. Църквата я наричат царствена. Защото е на името на Светите 

http://www.vratza.bg/?view=photo&start=30
http://www.vratza.bg/?view=photo&start=30
http://www.vratza.bg/?view=photo&start=30
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равноапостоли Константин и Елена, признали християнството за официална религия в 

Римската империя. Иконостасът на църквата за разлика от другите храмове е зидан. 

Дърворезбени са само царските му двери и архиерейския трон. Иконите са рисувани в 

православно-византийски стил, но с известно западно влияние. 

Църква „Свети Мина” 

Строителството на храма започва през 2008 г. и с прекъсвания е завършено през 2011 г. 

През 2013 г. е монтирана камбаната - дарение от врачански фирми и граждани, поставен 

е и иконостасът - дело на местни майстори. Църквата е кръстокуполна, с обща площ 120 

квадратни метра, с височина на централния купол 13 метра, и макар и нова, архитектурно 

съответства на православната традиция на храмово строителство. 

Църква "Св. Георги Победоносец“ с. Вировско - “St. George the Conqueror” Church 

Църквата в с. Вировско е построена с доброволния труд и дарения на хората от селото и 

е действаща от 1895 г., само 17 години след освобождението ни от турско робство. Тогава 

младата българска държава има много и по-важни проблеми от това да строи църкви по 

селата, но вировчани пожелават, решават, разчитат и влагат свой труд и средства, с 

волски коли извозват строителните материали. Градежът на църквата в с. Вировско 

започва в 1891 г. Четири години по-късно, на 6 май – Гергьовден, се извършва 

освещаването й и оттогава този ден става храмов празник и събор на с. Вировско  

 

Таблица 52. Териториално разположение на обектите на НКН по населени места 

№ 
Населено 

място 
бр. 

вид категория 

ПК 
арх.- 

стр. 

архео- 

логич. 

истори- 

чески 

худо- 

жеств. 

народна 

старина 

нацио- 

нално 

ансам- 

блово 

мес

тно 

за 

сведение 

1 с.Баница 11  6 3 2   2  2  

2 
с.Бели 

извор 4   3 1  
 

1  2  

3 с.Веслец 1   1      1  

4 с.Вировско 7  5  2     1  

5 гр. Враца 124 1 124 10 14 3 1 6 53 16 2 

6 с.Веслец 1   1      1  

7 с.Върбица 3    3     1  

8 
с.Голямо 

Пещене 1    1  
 

    

9 
с.Горно 

Пещене 8  3 4 1  
 

  2 2 

http://www.vratza.bg/userfiles/file/Kultura/2017/VIROVSKO_CHURCH_BG.pdf
http://www.vratza.bg/userfiles/file/Kultura/2017/VIROVSKO_CHURCH_EN.pdf
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10 с.Девене 9  2 4 2 1    5  

11 
с.Згоригра

д 7   3 4  
 

  3  

12 с.Лиляче 4  1 2 1     3  

13 
с.Лютаджи

к 5 1 3  1  
 

    

14 
с.Косталев

о 1    1  
 

   1 

15 
с.Мало 

Пещене 1    1  
 

    

16 
с.Мраморе

н 3    3  
 

  1 1 

17 с.Нефела 2    2       

18 с.Оходен 6   3 3   1  4  

19 с.Паволче 4  2  2   1    

20 
с.Тишевиц

а 5   2 2 1 
 

  2 1 

21 
с.Три 

кладенци 5  4  1  
 

    

22 с.Челопек 1    1       

23 с.Чирен 8  3 1 3 1    1  

Източник: НИНКН, 2018 г. 

По данни на Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България”, на територията на община Враца, по съответните землища са регистрирани 

археологически обекти – класифицирани в съответните регистрационни карти по 

местоположение, вид, епоха и площ, придружени със съответния  картен материал. 

 

7.2. ЗНАЧИМОСТ НА ОБЕКТИТЕ  

На територията на общината, по данни на НИНКН, са регистрирани 223 недвижими 

културни ценности , от които: 

- По вид: паметници на културата – 2; архитектурно строителни – 124; 

археологически – 36; исторически – 51; художествени – 6; народна старина – 1 

- По категория: от национално значение – 12.; от местно – 44; за сведение – 7; без 

посочена категория – 158. 

В таблица 53 са представени обектите на културното наследство в общината с по-

важните им характеристики.  
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Таблица 53. Обектите на културното наследство в Община Враца 

№ по 

проект 

на ОУП 

ОБЕКТ / адрес, локализация/ Вид Катег. Населено място 
УПИ, 

адрес 

1 

Мемориалният комплекс 

“Ботев път”, който включва 

трасето на похода на Ботевата 

чета от Козлудуйския бряг до 

Врачански балкан, заедно с 

разположените по него 

исторически ПК, обявени в ДВ 

бр.18/79г.: Козлодуйски бряг, 

Матеев геран, Попово ханче, 

Милин камък, лобно място на 

Давид Тодоров, Ботева поляна 

“Веслец”, връх “Околчица”, 

падината “Йолковица”, лобно 

място на Христо Ботев 

Териториален обхват на 

паметника: за община Враца - 

части от поземления фонд в 

землищата на с.Баница, 

с.Мраморен, гр.Враца, 

с.Косталево 

Групов исторически 

паметник на културата 
национално   

2 
Средновековно селище, 

м.Манастирище, 8км западно 
археологически местно с.Баница  

3 
Праисторическо селище, 

центъра на селото 
археологически местно с.Баница  

4 
Място на сражение, м.Милин 

камък, 5 км, западно 
исторически национално с.Баница  

5 

Праисторическа крепост, 

вр.Милин камък, 4 км, 

югозападно 

археологически национално с.Баница  

6 Къща на Параскева Петрова 
архитектурно-

строителен 
 с.Баница  

7 
Къща на Тодор Павлов 

Минкин 

архитектурно-

строителен 
 с.Баница  

8 Къща на Венчо Иванов Петров 
архитектурно-

строителен 
 с.Баница  
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9 Къща на Никола Гергов Дилов 
архитектурно-

строителен 
 с.Баница  

10 
Къща на Георги Христов 

Пуделов 

архитектурно-

строителен 
 с.Баница  

11 Къща на гена Йоновска 
архитектурно-

строителен 
 с.Баница  

12 

Военен паметник на Андрей 

Цанов, загинал в 

Отечествената война 1944-

1945г. 

исторически  с.Баница  

13 
Средновековна крепост, 2км, 

южно 
археологически местно с.Бели извор  

14 

Средновековна църква, 

Мътнишки манастир, 5км, 

югозападно 

археологически местно с.Бели извор  

15 Могила, м.Пишората археологически  с.Бели извор  

16 
Военен паметник на 

загиналите във войните 
исторически  с.Бели извор  

17 
Средновековна крепост 

Градището, 3.5км, южно 

архитектурно-

строителен 
местно с.Веслец  

18 
Лобно място на ятаци, 

м.Липов дол, 3км., югозападно 
исторически местно с.Вировско  

19 Църква "Св.Георги" 

архитектурно 

строителен, 

художествен 

 с.Вировско  

20 Къща на Илия Цонов Лилов 
архитектурно 

строителен 
 с.Вировско  

21 
Къща на Христо Коцов 

Аврамовски 

архитектурно 

строителен 
 с.Вировско  

22 Къща на Тошо Иванов Гергов 
архитектурно 

строителен 
 с.Вировско  

23 Къща на Цвета Пенкова 
архитектурно 

строителен 
 с.Вировско  

24 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската 

война, Междусъюзническата и 

Първата световна война 1912-

1913г., 1915-1918г. 

исторически  с.Вировско  

25 
Средновековна крепост, 

м.Вратцата,  2 км, южно 
археологически национално гр.Враца  
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26 

Средновековен манастир 

"Св.Троица", м.Манастирски 

дол, 3км, югоизточно 

археологически местно гр.Враца  

27 
Срадновековен рудник, 

кв.Медковец, южно до града 
археологически местно гр.Враца  

28 

Средновековен некропол на 

левия бряг на р.Лева, до града 

южно 

археологически местно гр.Враца  

29 

Средновековна крепост 

Градище, на левия бряг на 

р.Лева до града южно 

археологически местно гр.Враца  

30 

Средновековна крепост Кемер 

кале на десния бряг на р.Лева в 

града /ХІІІ-ХІVв./ 

археологически местно гр.Враца  

31 

Средновековна църква - 

Болярската или Съборната в 

двора на църквата "Св.Никола" 

археологически местно гр.Враца 

IV₁₉₉, кв. 

45 ЦГЧ, 

пл."Христ

о Ботев" 

32 

"Църквата при Вратцата" народна старина  

гр.Враца  

Манастирски комплекс 

"Св.Иван Рилски Касинец" 

/Пусти/ 

архитектурно-

художествен 
местно 

Стенописите в пещерата художествен национално 

33 Къща на Коста Паунов исторически местно гр.Враца 

III₃₃₀, 

кв.33, 

ж.к.Река 

Лева, ул. 

"Стоян 

Заимов"33 

34 Къща на Борис Цв.Пирдопски исторически местно гр.Враца 

XI₁₃₄, 

кв.222, 

ж.к.Околч

ица, не е 

уточнено 

положени

ето 

35 Къща на Велислав Драмов исторически национално гр.Враца 

VII₁₄₇, кв. 

133, ЦГЧ, 

ул."Полк.
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Кетхудов" 

21 

36 
Църква "Св.Възнесение 

Господне" 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

ул. 

"Леснова" 

художествена местно   

историческа    

37 
Историческа местност Скакля, 

2км, югоизточно 
исторически за сведение гр.Враца  

38 
Историческа местност Калето, 

1км, южно 
исторически за сведение гр.Враца  

39 
Лобно място на Христо Ботев, 

Врачански балкан 
исторически национално гр.Враца  

40 
Историческа местност Ботева 

поляна, 15км, североизточно 
исторически местно гр.Враца  

41 

Лобно място на Ботеви 

четници, м.Пиздинкьовец, 

14км, северно 

исторически местно гр.Враца  

42 

Антично /тракийско и римско/ 

селище, 1 км югоизточно от 

Химкомбината 

археологически местно гр.Враца  

43 

Средновековно селище, м. 

“Кръстила”, 1 км югоизточно 

от Химкомбината 

археологически местно гр.Враца  

44 

Средновековна крепост, м. 

“Табашки връх”, 500 м 

югозападно 

археологически местно гр.Враца  

45 
Къща на Иванчо Николаев, 

ул."Търговска"№16 

архитектурно-

исторически 
 гр.Враца 

I₂₃₀, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Търго

вска"№16 

46 

Кулата на Мешчиите,  

 

архитектурно-

строителена и 

историческа 

 гр.Враца  

Кулата във Враца 
архитектурно-

строителена 
 гр.Враца  

47 Кулата на Куртпашови 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III, кв.45, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 1 
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48 Строителен техникум 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IX, кв.144, 

ЦГЧ 

49 
Окръжен исторически музей 

на града-старата сграда 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца премахнат 

50 Клуб на дейците на културата 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

II₁₉₆, кв. 

39, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 2 

51 Читалище "Развитие" 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IX₂₁₇, кв. 

148, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 28 

52 Районен съд 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III₁₈₅, кв. 

1, ЦГЧ, 

ул. 

"Лукашов

" 1 

53 

Административна сграда на 

СКПС - къща на Стефанаки 

Савов 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIV₃₆₄, 

кв. 8, ЦГЧ, 

ул."Георги 

Сава 

Раковски" 

2 

I₁₉₆, кв. 

39, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 2 

54 
Магазин и жилищна сграда-

наследници на Ташеви 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III₁₈₈, кв. 

1, ЦГЧ, 

ул."Стефа

наки 

Савов" 1 

55 
Сграда на Любомир Петров, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XI₂₂₁, кв. 

148, ЦГЧ, 

ул."Полк.

Кетхудов" 

9 
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56 
Сграда на Георги Вачков, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца премахнат 

57 
Сграда на Иван Йончев, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIII₂₂₅, кв. 

148, ЦГЧ, 

ул."Полк.

Кетхудов" 

3 

58 
Сграда на Мара Калдаръмова, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIII₂₂₅, кв. 

148, ЦГЧ, 

ул."Полк.

Кетхудов" 

3 

59 
Сграда на Люба Паралозова, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XV₂₂₇, кв. 

148, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 22 

60 
Сграда на Панталей Нинов, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIV₂₂₈, 

кв. 148, 

ЦГЧ, 

ул."Полк.

Кетхудов" 

1 

61 
Сграда /ГНС/, ансамбъл 

Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₂₅₉, кв. 

168, ЦГЧ, 

ул."Искър

" 2 

62 

Сграда на Милка и Катя 

Печенякови, ансамбъл 

Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XI₂₆₉, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 16 

63 
Сграда на Ангел Бошнаков, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

X₂₆₈, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 14 

64 
Сграда на Коста Бошнаков, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IX₂₆₇, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 
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"Христо 

Ботев" 12 

65 
Сграда на Окръжен съд, 

ансамбъл Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₂₆₆, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 10 

66 
Митрополия, ансамбъл 

Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₂₆₅, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 4 

67 

Сграда /”Геопланпроект”/ 

Геопланпроект, ансамбъл 

Г.Димитров 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₂₆₅, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 4 

68 
Къща на Стефан Стойчев, 

ул."Толбухин"№2 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₂₆₅, кв. 

168, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 4 

69 
Жилищна сграда на 

А.Бояджиев, ул."В.Зарков" 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VI₂₆₇, кв. 

45, ЦГЧ, 

ул. "поп 

Сава 

Катрафил

ов " 4 

70 
Бивша печатница на Ташеви, 

ул."Г.Димитров"№25 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

V₁₉₀, кв. 

144, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 25, 

ако 

номерата 

на 2те 

улици са 

еднакви 

71 
Канцелария на ГНС, 

ул."Г.Димитров"№38 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца премахнат 
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72 
Къща на Иванка Ботева, 

ул."Ив.Ботева"№12 

архитектурно-

строителен 

исторически 

 гр.Враца 

XVII₁₉, кв. 

14, ЦГЧ 

ул."Иванк

а 

Ботева"12 

73 
Къща, собственост на Боби 

Минчев, ул."Славейков"№3 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₉₃, кв. 6, 

ЦГЧ, 

ул."Славе

йков"№3 

74 

Къща на Иван Рачев, 

ул."Вратица"№46, ансамбъл 

Камера 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XCVIII₅₂₆, 

кв. 243, 

ж.к.Подба

лканска, 

ул."Врати

ца"№46 

72 

Къща на Любен Деметров, 

ул."Вратица"№60, ансамбъл 

Камера 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

CV₅₃₃, кв. 

243, 

ж.к.Подба

лканска, 

ул."Врати

ца"№60 

75 

Ески джамия 

Стенописната украса на Ески 

джамия 

Ески джамия 

Джамията /ески/, ансамбъл 

Камера 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₁, кв. 64, 

ЦГЧ, ул. 

"поп Сава 

Катрафил

ов" 

76 
Родната къща на Никола 

Войводов 
исторически национално гр.Враца 

IV₈₆, кв. 

29, ЦГЧ 

77 
Капитанската къща, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₈₆, кв. 

29, ЦГЧ 

78 

Къща на Димитраки 

Хаджитошин, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

не е 

открита 

79 

Къща на Гргория Найденов, 

ансамбъл Н.Войводов-

Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

неустанов

ено 

местополо

жението 

80 Старото училище 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III₁₈₉, кв. 

169, ЦГЧ 
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Училище “Хр.Смирненски” 

/”Възнесение”/, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

81 

Пенчова къща, 

ул."Н.Войводов"№5, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

има блок, 

неустанов

ено 

местополо

жението 

82 

Къща на д-р Данов /към 

улицата/,ул."Н.Войводов"№3, 

ансамбъл Н.Войводов-

Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

има блок, 

неустанов

ено 

местополо

жението 

83 

Къща на д-р Данов /в 

двора/,ул."Н.Войводов"№3, 

ансамбъл Н.Войводов-

Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

има блок, 

неустанов

ено 

местополо

жението 

84 

Къща, ул. “Димитраки 

Хаджитошин”, №17 , ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IX₁₅₅, кв. 

150, ЦГЧ 

ул."Димит

раки 

Хаджи 

Тошина" 

17 

85 

Къща на Георги Сардаров, 

ул."Д.Тодоров"№1, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

X₁₈₄, кв. 

151, ЦГЧ 

ул."Д.Тод

оров"№1 

86 

Къща на Петър Цветков 

Бобошевски, 

ул."В.Драмов"№8, ансамбъл 

Н.Войводов-Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XI₁₅₈, кв. 

150, ЦГЧ 

ул."Димит

раки 

Хаджи 

Тошина" 

15 

87 

Владимировата къща, 

ул."Д.Хаджиташин"№9, 

ансамбъл Н.Войводов-

Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₂₃₈, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Д.Хад
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житошина

"9 

88 

Къща на Партов, 

ул."Д.Хаджиташин"№1, 

ансамбъл Н.Войводов-

Възнесение 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIII₂₄₇, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Д.Хад

житошина

"1 

89 

Къща на Маркурови, 

ул."Д.Хаджиташин"№13/21/, 

ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₃₁₅, кв. 

150, ЦГЧ 

,ул."Д.Хад

житошина

"21 

90 

Къща на Иванчо Николачков 

/Николакев/, 

ул."Г.Дамянов"№16, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

исторически 

архитектурно-

строителен 

 гр.Враца 

I₂₃₀, кв. 

149, ЦГЧ 

ул." 

Полковни

к 

Кетхудов" 

8 

91 

Къща на Бобошевците, 

ул."Г.Дамянов"№15, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XI₁₅₈, кв. 

150, ЦГЧ 

ул."Димит

раки 

Хаджи 

Тошина" 

15 

92 

Къща, бивша собственост на 

Ценка Острикова, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XII₁₅₉, кв. 

150, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 17 

93 

Къща, бивша собственост на 

Илия Топалов, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₁₆₁, кв. 

150, ЦГЧ 

ул."Полк.

Кетхудов" 

10 

94 

Къща, бивша собственост на д-

р Владимир Христов, 

ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VI₂₀₂, кв. 

122, ЦГЧ 

ул."Полк.

Кетхудов" 

15 
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95 
Къща, собственост на Цено 

Маев, ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₂₀₃, кв. 

122, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 13 

96 

Къща, бивша собственост на 

Ц.Ценов, Б.Грънчаров, 

А.Климов, Т.Тошев, Н.Тошева, 

ансамбъл Търговска, 

ул."Търговска"№5 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₂₀₄, 

IX₂₀₅, 

X₂₀₆, 

XI₂₀₇,  кв. 

122, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 11, 

9, 7, 5 

97 

Къща, бивша собственост на 

Е.Христова, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VI₂₃₆, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Д.Хад

житошина

"13 

98 

Къща, бивша собственост на 

Люба Мунджиева, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

V₂₃₅, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 22 

99 

Къща, бивша собственост на 

Ана Стамболийска, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₂₃₄, кв. 

149, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 20 

100 

Къща, бивша собственост на 

В.Николовски, В.Малев, 

Д.Милева, ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₂₁₆, 

VII₂₁₅, 

VI₂₁₄, кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Полк.

Кетхудов" 

13; 

ул."Търго

вска" 14 

101 
Къща, собственост на Митко 

Динов, ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₂₁₂,кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 
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102 

Къща, бивша собственост на 

Тошо Липов, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

II₂₁₀, кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 

103 

Къща, бивша собственост на 

Цветан Коцев, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₃₀₂, кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 

104 
Къща, собственост на ГНС, 

ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₃₀₂, кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 

105 
Къща, бивша собственост на 

ГНС, ансамбъл Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₃₀₂, кв. 

148, ЦГЧ 

ул."Търго

вска" 

106 

Къща, бивша собственост на 

Георги Иванов, ансамбъл 

Търговска 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₃₀₂, кв. 

148, ЦГЧ 

107 

Къща на Й.Къневски, 

А.Стоманярски, 

ул."Леонова"№25 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XVII₁₇₈, 

кв. 161, 

ЦГЧ 

ул."Ген.Ле

онов" 25 

108 
Къща на М.Рашева, 

м.Оприкова, ул."Леонова"№51 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 

109 
Къща на П.Митов, 

ул."Леонова"№53 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 

110 
Къща на Хр.Дограмаджийски, 

ул."Толбухин"№32 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 

111 
Къща на Борис Левордашки, 

ул."Толбухин"№45 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 

112 
Къща на Д.Бешовишки, 

ул."Ген.Леонов"№21 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XVIII₁₃₇, 

кв. 165, 

ЦГЧ 

ул."Ген.Ле

онов"21 

113 
Къща на Иликьо Петров, 

ул."Ген.Леонов"№70 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 



 

100 

114 
Стубелската къща, 

ул."Леонова"№72 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца липсва 

115 
Къща на Васил Атанасов, 

ул."Бенковски"№5 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VII₁₆₂, кв. 

3, ЦГЧ 

ул."Бенко

вски"5 

116 
Сграда на Елена Маркова, 

бул."Г.Димитров" №61 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III₂₉, кв. 

20, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 61 

117 

Сграда на Кръстю Филипов 

Равнополски, 

бул."Г.Димитров" №63 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

II₂₈, кв. 

20, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 63 

118 

Сграда на Георги Борисов 

Филипов и Анка Монова, 

бул."Г.Димитров" №57 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

V₃₂, кв. 

20, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 57 

119 

Жилищно-търговска сграда /на 

Никола Арбузов, Жилфонд/, 

ул."Г.Димитров"№78 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₁, кв. 19, 

ЦГЧ, ул. 

"Мито 

Орозов" 2 

120 

Жилищно-търговска сграда /на 

Иван Лютибродски, Цветана 

Лютибродски/, 

ул."Г.Димитров"№76 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XXIII₅, кв. 

19, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 76 

121 

Жилищно-търговска сграда /на 

Иван Арбузов, Лили 

Стоманярска/, 

ул."Г.Димитров"№74 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XXII₆, кв. 

19, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 74 

122 

Жилищно-търговска сграда /на 

Йордан Кадърски, Танка 

Кадърска/, 

ул."Г.Димитров"№72 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XIX₉, кв. 

19, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 68 
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123 

Жилищно-търговска сграда /на 

Стефаница Еленкова/, 

ул."Г.Димитров"№68 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XVIII₁₀, 

кв. 19, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 66 

124 

Жилищно-търговска сграда /на 

Александър Костов, Милан 

Симов/, ул."Г.Димитров"№66 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XVII₁₁, кв. 

19, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 64 

125 

Жилищно-търговска сграда /на 

Христо К. Христов и 

наследници/, 

ул."Г.Димитров"№64 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

XVI₁₂, кв. 

19, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 62 

126 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№59 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

V₃₂, кв. 

20, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 57 

127 

Жилищно-търговска сграда /на 

Иван Берборов, д-р Цветков и 

Попантонова/, 

ул."Г.Димитров"№51 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₃₉, кв. 

20, ЦГЧ, 

бул. 

"Христо 

Ботев" 51 

128 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№43-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₉₀, кв. 6, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев"43 

129 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№43-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

II₉₁, кв. 6, 

ЦГЧ, 

ул."Славе

йков" 1 

130 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№43-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₉₃, кв. 6, 

ЦГЧ, 

ул."Славе

йков" 3 

131 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№43-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

V₉₅, кв. 6, 

ЦГЧ, ул. 
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"Здравец" 

2 

132 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№39-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

I₉₆, кв.28, 

ЦГЧ, ул. 

"Здравец" 

1 

133 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№39-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

II₉₇, кв.28, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 

134 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№39-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

III₉₈, 

кв.28, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 

135 
Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров"№39-41 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

IV₉₉, 

кв.28, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 39 

136 

Жилищно-търговска сграда, 

ул."Г.Димитров" и 

ул."Г.Бенковски" 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

X₁₆₅, кв. 3, 

ЦГЧ, бул. 

"Христо 

Ботев" 37 

137 

Къща на Николаю Евстатиев 

Стайков, 

ул."Петропавловска"№83 

художествен  гр.Враца 

III₂₃₀, кв. 

141, ЦГЧ, 

ул. 

"Петропав

ловска" 88 

138 

Къща на Божана Николова 

Костова, ул."Хаджи 

Димитър"№17 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

VIII₁₁₁, кв. 

132, ЦГЧ, 

ул."Хаджи 

Димитър" 

17 

139 
Сграда на Териториален 

държавен архив 

архитектурно-

строителен 
 гр.Враца  

140 Къща, ул."Леонова"№17 
архитектурно-

строителен 
 гр.Враца 

X₁₃₉, 

кв.165, 

ЦГЧ 

ул."Генера
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л 

Леонов"17 

141 
Църква "Св.Константин и 

Елена", 1870г. 
художествен  гр.Враца 

I₂₂₈, кв. 

141, ЦГЧ 

ул. 

"Петропав

ловска"84 

142 Църква "Св.Петър и Павел" художествен  гр.Враца 

I₅₅, кв. 5, 

ЦГЧ бул. 

"Христо 

Ботев" 45 

143 

Паметна плоча върху сграда на 

Военния клуб със стена на 

загиналите в Сръбско-

българската, Балканската, 

Междусъюзническата, I и II-та 

световна война 1885г., 1912-

1913г., 1915-1918г. 

исторически  гр.Враца  

144 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската, 

Междусъюзническата и 

Първата световна война - 

фигура на лъв върху гранитен 

пиедестал с декоративна 

ограда, в западната част на жп 

гаров площад 

исторически  гр.Враца  

145 

Военен паметник - мемориал 

на героите загинали във 

Втората световна война и на 

жертвите от бомбардировките 

над гр.Враца на 24.01.1944г. - 

паметна плоча, бул.”Никола 

Войводов” 

исторически  гр.Враца  

146 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Отечествената 

война 1944-1945г. - паметна 

плоча, кв.Бистрец, в парка 

пред сградата на Читалище 

“Пробуда” 

исторически  гр.Враца  
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147 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Първата световна 

война - каменна чешма, 

кв.Бистрец, в парка 

исторически  гр.Враца  

148 

Военен паметник в памет на 

загиналите във Втората 

световна война 1944-1945г., 

кв.Кулата, до сградата на 

кметството 

исторически  гр.Враца  

149 
Лобно място на ятаци, 

м.”Лъките”, 3 км западно 
исторически местно с.Върбица  

150 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската и 

Първата световна война, 1912-

1913г., 1915-1918г., в центъра 

на селото 

исторически  с.Върбица  

151 

Военен паметник “Чакащата 

майка” в памет на героите от 

войните, в местност “Лъките” 

исторически  с.Върбица  

152 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската 

война, Междусъюзническата и 

Първата световна война 1912-

1913г., 1915-1918г., в центъра 

на селото 

исторически  с.Голямо Пещене  

153 
Антично селище, м.Копана 

могила, 200м, северозападно 
археологически местно с.Горно Пещене  

154 

Праисторическо и антично 

селище, м.Тутмара, 1.5км, 

западно 

археологически местно с.Горно Пещене  

155 

Праисторическо и антично 

селище, в м.Милковска 

могила, 3км, западно 

археологически за сведение с.Горно Пещене  

156 
Средновековно селище, 3-4км, 

западно 
археологически за сведение с.Горно Пещене  

157 
Къща на Иван Томов 

Белшийски 

архитектурно-

строителен 
 с.Горно Пещене  

158 
Къща на Петър Марков 

Найденов 

архитектурно-

строителен 
 с.Горно Пещене  
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159 Къща на Митко Маринов 
архитектурно-

строителен 
 с.Горно Пещене  

160 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската 

война 1912-1913г., в парк 

“Свобода” 

исторически  с.Горно Пещене  

161 Родната къща на Ангел Петров исторически местно с.Девене  

162 

Ранносредновековно селище 

при Горното и Средното езеро, 

1км, южно 

археологически местно с.Девене  

163 

Средновековно селище при 

Долното езеро, до селото, 

южно /ХІІ-ХІVв./ 

археологически местно с.Девене  

164 
Ранносредновековно селище 

м.Селището, 1км, източно 
археологически местно с.Девене  

165 

Праисторическо и тракийско 

селище, м.Копровица, 3км, 

източно 

археологически местно с.Девене  

166 
Къща на Младен Иванов 

Пеовски 

архитектурно-

строителен 
 с.Девене  

167 Къща на Петър Иванов 
архитектурно-

строителен 
 с.Девене  

168 Църква "Св.Петър и Павел" художествен  с.Девене  

169 

Военен паметник на 

загиналите във войните, в 

парка на ул.”Г.Димитров” - 

края на селото 

исторически  с.Девене  

170 
Средновековен рудник Гладна, 

над селото 
археологически местно с.Згориград  

171 
Средновековна мина /рудник/ 

Плакалница, над селото 
археологически местно с.Згориград  

172 
Средновековен рудник Медна, 

2км, източно 
археологически местно с.Згориград  

173 

Военен паметник в памет на 

героите от войните, в центъра 

на селото 

исторически  с.Згориград  

174 

Военен паметник на Марин 

христов Илиев участник в 

Отечествената война, 

ул.”Марин Христов”, №1 

исторически  с.Згориград  
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175 

Военен паметник на Иван 

Мито Илиеви - Лисичкови 

загинали за свободата на 

Добруджа, ул. “Марин 

Христов”, №8 

исторически  с.Згориград  

176 

Военен паметник на Цеко 

Павлов Иванов, участник в 

Отечествената война, 

ул.”Георги Димитров” №37 

исторически  с.Згориград  

177 

Косталевски мост 

Допълнение на граници и 

териториален обхват - 

територията, обхващаща самия 

мост, с площ 0,05 ха от ДГФ, 

отдел 262, част Д, от Горско 

стопанство “Враца” /по 

лесоустройствения проект от 

1980г./, 3 км югозападно 

исторически за сведение с.Косталево  

178 
Антична крепост, м.Божите 

мостове, 4км, източно 
археологически местно с.Лиляче  

179 

Праисторическо селище, 

пещера м.Пешкето, 2км, 

североизточно 

археологически местно с.Лиляче  

180 
Тракийско светилище, 

м.Кадин вир, 1км източно 
археологически местно с.Лиляче  

181 

Военен паметник в памет на 

загинал във Втората световна 

война 1944-1945г., ул.”Георги 

Димитров” №5 

  с.Лиляче  

182 Къща на Петър Б.Ламов 
архитектурно-

строителен 
 с.Лютаджик  

183 Къща на Давид Николов 
архитектурно-

строителен 
 с.Лютаджик  

184 Къща на Богдан Митров 
архитектурно-

строителен 
 с.Лютаджик  

185 
Караджейка на Михаил Натов 

Дамянов 

архитектурно-

строителен 
 с.Лютаджик  

186 
Военен паметник на 

загиналите в Отечествената 
исторически  с.Лютаджик  
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война 1944-1945г., пред 

площада на селото 

187 

Военен паметник в памет на 

героите от войните 1912-

1913г., 1915-1918г., пред 

кметството 

исторически  с.Мало Пещене  

188 
Лобно  място на Давид 

Тодоров, 5км, югозападно 
исторически местно с.Мраморен  

189 

Военен паметник в памет на 

героите от Отечествената 

война 1944-1945г., в центъра 

на селото 

исторически  с.Мраморен  

190 

Историческо място 

Мраморенско езеро, 800м, 

югозападно 

исторически за сведение с.Мраморен  

191 

Военен паметник в паметник 

на загиналите за свободата на 

Родината, в площада на селото 

исторически  с.Нефела  

192 

Военен паметник в памет на 

Милко Марков - загинал във 

Втората световна война, на 

терасата на родната къща 

исторически  с.Нефела  

193 Къща на Кръстю Цеков исторически местно с.Оходен  

194 

Партизански лагер, 

м.Кавадевиците, 3км, 

северозападно 

исторически местно с.Оходен  

195 

Средновековна църква, 

м.Манастира, 1.5км, източно 

/ХІІІ-ХІVв./ 

археологически местно с.Оходен  

196 

Средновековна крепост на 

Борованската могила, 3км, 

северозападно 

археологически местно с.Оходен  

197 

Праисторическа крепост 

Градището, Однянско кале, 

2км, западно 

археологически национално с.Оходен  

198 

Военен паметник в памет на 

героите от войните, в центъра 

на селото 

исторически  с.Оходен  

199 
Място на сражение и паметник 

на Хлисто Ботев и четата му -
исторически национално с.Паволче  
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Врачански балкан, 

в.Околчица, 4 км, западно 

200 Къща на Йонка Ланчева 
архитектурно-

строителен 
 с.Паволче  

201 
Къща на Ирина Георгиева 

Кондова 

архитектурно-

строителен 
 с.Паволче  

202 

Военен паметник в памет на 

героите от войните, в двора на 

храм “Св.Иван Рилски” 

исторически  с.Паволче  

203 
Лобно място, югозападния 

край 
исторически местно с.Тишевица  

204 

Праисторическо и антично 

селище, м.Мраморска поляна, 

2-3км, североизточно 

археологически местно с.Тишевица  

205 

Тракийско и антично селище, 

м.Атанасова .лъка, 500м, 

северно 

археологически за сведение с.Тишевица  

206 
Църква "Св.Архангел 

Мехаил", 1859г. 

художествен ІІгр. 

архитектурно-

строителен 

 с.Тишевица  

207 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската, 

Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни, 1912-

1913г., 1915-1918г., 1944-

1945г., ул. “Вела Пеева” 

исторически  с.Тишевица  

208 Къща на Кръстю Илиев Цулев 
архитектурно-

строителен 
 с.Три кладенци  

209 
Къща на Нино Христов 

Найденов 

архитектурно-

строителен 
 с.Три кладенци  

210 
Къща на Иван Поцов 

Пожарков 

архитектурно-

строителен 
 с.Три кладенци  

211 
Къща на Давид Николов 

Давидов 

архитектурно-

строителен 
 с.Три кладенци  

212 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската, 

Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни, 1912-

1913г., 1915-1918г., 1944-

1945г., в центъра на селото 

исторически  с.Три кладенци  
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213 

Военен паметник в памет на 

загиналите в Балканската, 

Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни, 1912-

1913г., 1915-1918г., 1944-

1945г., в парка на селото 

исторически  с. Челопек  

214 
Средновековна крепост 

Чиренско кале, 2км, източно 
археологически местно с.Чирен  

215 
Къща на Вачо Петров 

Гайдарски 

архитектурно-

строителен 
 с.Чирен  

216 
Къща на Владимир Стоянов 

Кулешки 

архитектурно-

строителен 
 с.Чирен  

217 
Къща на Марица Василева 

Масларска /старата/ 

архитектурно-

строителен 
 с.Чирен  

218 Църква художествен  с.Чирен  

219 

Военен паметник в памет на 

загиналите във войните, пред 

кметството 

исторически  с.Чирен  

220 

Военен паметник - Милин 

камък в памет на героите във 

войните, м.”Милин камък” 

исторически  с.Чирен  

221 

Военен паметник - чешма в 

памет на загиналите в 

Отечествената война 1944-

1945г., в центъра на селото 

исторически  с.Чирен  

Източник: НИНКН, 2018 г. 

 

В Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ са 

регистрирани 50 обекта, археологически паметници, които притежават статут на 

недвижими културни ценности с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от Закона 

за културното наследство. В регистрационните карти на обектите не са указани режими 

на опазване. 
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Таблица 53.1. Археологически обекти от Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България” /НКЦ с национално значение, чл. 

146, ал. 3 от Закона за културното наследство/ 

№ 
Вид и хронология на 

обекта 

Местоположение 
История на проучването Рег. Карта Площ Режим 

Град Враца 

1 
Праисторическо 

палеолитно селище 
в пещерата При ушите южно от града, в ляво на прохода 

Вратцата 
Димитрова 1985,22    

2 Неолитно селище в м. Под Стефанка, южно от града Димитрова 1985,22    

3 Тракийско селище в м. Старата могила, на 5 км северно от града Димитрова 1985, 21-22    

4 
Тракийско селище и 

некропол 
в м. Гламео, източно от днешния град Димитрова 1985,22    

5 
Тракийска надгробна 

Могиланска могила 
ЦГЧ, част от парцел № 167 Димитрова 1985, 22-23 300057  Режим А 

6 
Антично тракийско 

селище 
в м. Кръстиля, на отклонението от главното шосе за с. 

Паволче 
ДВ 91/ 1979 г.; Димитрова 1985, 24    

7 
Многопластов 

археологически обект 

в м. Градище, край прохода Вратцата (VI в. пр. Хр. - XIV 

в.), резерват Врачански карст, текущо археологическо 

проучване. Обектът попада в землищата на Враца и с. 

Згориград, в рамките на резерват Врачански карст 

ДВ 69/ 1927 г.; ДВ 25/ 1969 г.; 

Димитрова 1985, 22 
300059  Режим А 

8 

Средновековна крепост 

Кемеркале/ Баджакова 

крепост 

в южния край на града, при ул. Трапезица ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 23 300058 2 дка Режим А 

9 

Средновековна крепост 

Шишманово кале и 

некропол 

на около 2,5 км източно от града Димитрова 1985,22    

10 

Средновековен 

християнски некропол 

(ХII-ХIV в.) /частично 

проучен/ 

в м. Пали лула, на 1,5 км югозападно от Враца, на левия 

бряг на р. Лева 
ДВ 25/ 1969 г. 300060 2 дка Режим Б 

11 
Средновековен 

некропол 

ул. „Тодор Балабанов” № 1 в УПИ У-367, кв. 55, ЦГЧ по 

плана на гр. Враца, с идентификатор 12259.1020.367 по КК 
на гр. Враца, Напълно проучен, в рамките на този имот, но 

продължава и в съседните имоти - на юг (ул. Иван 

Андрейчин), изток и север 

 10004575  Режим А 

12 

Късносредновековна 

църква „Св. Николай” и 

прилежащ и некропол 

в района на днешния Митрополитски храм „Св. Николай” 

и градинката между него и площад Христо Ботев 
Димитрова 1985, 24    
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13 
Т. нар. „Болярска 

църква” 

в двора на Митрополитски храм „Св. Николай”, ЦГЧ на 

Враца 
Димитрова 1985, 25    

14 

Структури от 

средновековния град 

Враца 

в района на днешния площад Христо Ботев и градинката 

зад паметника на Ботев 
Регистър на РИМ-Враца    

15 

Структури от 

средновековния град 

Враца 

в района на днешната църква „Св. Св. Константин и 

Елена”, известна още, като „Св. Царей”, локализирани 

също така и на съседната ул. „Грънчанска” (бившата ул. 

„Аврам Стоянов”) 

Регистър на РИМ- Враца    

16 

Средновековен 

християнски некропол 

(ХII-ХIV в.) 

локализиран на ул. Речка и част от парцел № 167, 

локализиран и частично проучен 

при проучването на Могиланската 

могила през 1965/ 1966 г. 

300056 1 дка Режим Б 

17 
Средновековен 

некропол 
ул. Рила 

локализиран при строителни 
дейности, частично проучен през 

1993 г. (Регистър на РИМ-Враца/ 

   

18 
Средновековен 

некропол 
при т. нар. ателиета на художниците 

локализиран при строителни 

дейности, частично проучен 

(Регистър на РИМ-Враца) 

   

19 Християнски некропол 

на кръстовището на пл. Никола Войводов и ул. Александър 

Стамболийски - пред сградата на Областна администрация 

- Враца 

локализиран при изкопни работи за 

Водния цикъл на Враца през 

ноември 2014 г. (Регистър на РИМ-

Враца) 

 
около 

1-2 дка 
 

20 

Късносредновековни 

жилищно-отбранителни 

кули на Мешчиите и на 

Куртпашови 

ЦГЧ 
ДВ 69/1927 г.; Димитрова 1985,23, 

24 

10002935, 

10002934 
0,5 дка Режим А 

21 

Средновековен 

манастир „Св. Троица” 
и късноантична църква 

в м. Манастирски дол/ м. Светогорски камък, на 3,5 км 

югоизточно от Враца, 2 дка, текущи археологически 

проучвания. Обектът попада в землищата на Враца и с. 
Паволче, в рамките на резерват Врачански карст 

ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985,22 300061 2 дка Режим Б 

22 Средновековно селище 
на около 1 км югоизточно от Химко, в дясно от пътя - 

отклонение за с. Паволче 
ДВ 91/ 1979 г.; Димитрова 1985, 24    

23 Средновековна крепост 
в м. Табашки връх, на 500 м югозападно от центъра на 

Враца 
ДВ 91/ 1979 г.; Димитрова 1985, 24    

24 Средновековен рудник над кв. Медковец, южно от града ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 22    

Село Баница 

1 Средновековно селище в м. Манастирище, на 3,5 - 4 км югозападно от с. Баница 
Теренни издирвания на Д. Бучински 

през 40-те години 
300062 5 дка Режим Б 
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Село Бели извор 

1 Средновековна крепост на 2 км южно от село Бели извор ДВ 90/ 1965 г.    

2 

Късноантично 

укрепление и 

средновековна крепост 

Касина 

на 3 км западно от манастира „Св. Иван Пусти” ДВ 90/1965 г.    

3 

Средновековен 

манастир „Иван 

Касинец”/ „Св. Иван 

Пусти” 

в землището на с. Бели извор ДВ 69/ 1927 г.    

Село Веслец 

1 
Средновековна крепост 

Градището 
на 3,5 км южно от селото, върху склоновете на Веслец 

планина над извора речка 
ДВ 90/ 1965 г., Димитрова 1985,22    

Село Горно Пещене 

1 Антично селище на около 200 м северозападно от селото в м. Копана могила Димитрова 1985, 33  2-3 дка  

2 
Праисторическо и 

антично селище 
в м. Тутмара, на около 1,5 км западно от селото Димитрова 1985, 33  2-3 дка  

3 
Праисторическо и 
антично селище 

на около 3 км западно от селото в м. Милковска могила Димитрова 1985, 33    

4 Средновековно селище 3-4 км западно от селото Димитрова 1985, 33    

Село Девене 

1 
Ранносредновековно 

селище 

на 1 км източно от селото в м. Селището, близо до извора 

Белчовец 
Димитрова 1985, 26  4-5 дка  

2 
Ранносредновековно 

селище 
на 1 км южно от селото, при Горното и Средното езеро Димитрова 1985, 26  4 дка  

3 Средновековно селище при Долното езеро, в южния край на селото Димитрова 1985, 26    

4 

Праисторическо и 

антично-тракийско 

селище 

на около 3 км североизточно от селото в м. Копровица Димитрова 1985, 26    

Село Згориград 

1 
Средновековен рудник 

Гладна 
над с. Згориград ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 27    

2 
Средновековна мина 

Плакалница 
югоизточно от с. Згориград ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 28    
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3 
Средновековен рудник 

Медна 
на 2 км източно от с. Згориград ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 29    

Село Лиляче 

1 
Праисторическо 

селище 
в м. Пешкето, на 200 м североизточно от селото ДВ 91/ 1979 г.; Димитрова 1985, 30    

2 

Многопластов обект 

(къснохалколитно 

височинно селище - 

късноантична и 

ранносредновековна 

крепост) 

в м. Божия мост, 4 км източно от с. Лиляче ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 31    

3 Тракийско светилище в м. Кадин вир, на 1 км източно от с. Лиляче ДВ 90/ 1965 г,; Димитрова 1985, 30    

Село Нефела 

1 
Селище от Късната 

античност 

в района между с. Нефела и кв. Кулата, непосредствено на 

югоизток от с. Нефела, на равнинен терен - незаливна 

тераса 

Частично проучено през 2012 г. при 

изграждането на обходния път на 

град Враца 

10000599 
над 5 

дка 
Режим Б 

Село Оходен 

1 

Селище и обреден 

център от ранния 

неолит 

в м. Валога /Долните Лъки/, на 1,5 км североизточно от с. 

Оходен 
текущо археологическо проучване 10002287 12 дка Режим Б 

2 

Праисторическо 

укрепено селище от 

късния халколит и 
късноантична крепост 

Оходянско кале 

на 1,5 км североизточно от с. Оходен 
Регистър на РИМ- Враца; ДВ 90/ 

1965 г.; Димитрова 1985, 33 
   

3 
Средновековна църква 

(ХIII-ХIV в.) 
в м. Манастира, на 1 км източно от с. Оходен ДВ 25/ 1969 г.; Димитрова 1985, 33    

4 Средновековна крепост 
в м. Борованската могила, на 3 км северозападно от с. 

Оходен 
ДВ 25/ 1969 г.    

Село Паволче 

1 Антично селище 
южно от селото частично проучено през 2006 г. 

(Регистър на РИМ-Враца) 
   

Село Чирен 

1 
Антична и 

средновековна крепост 

на 2 км източно от селото 
Димитрова 1985, 38  3 дка  

Източник: РИМ Враца, НАИМ-БАН, 2017 
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Съгласно Националния регистър на военните паметници и картотека, поддържани от 

Министерство на отбраната на територията на Община Враца са декларирани като 

исторически паметници на културата, които притежават статут на НКЦ и военни 

паметници 37 възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 

войните, разположени на територията на 21 населени места. 

 

Таблица 54: Списък на военните паметници на територията на Община Враца 

№ Наименование Вид  Местоположение 

1. 

Монументална сграда със стена на 

загиналите в Сръбско-българската, 

Балканската, Междусъюзническата,  I и II-та 

световна война 1885 г.,  1912-1913 г., 1915 – 

1918 г. 

Паметна плоча – бял 

врачански варовик, мрамор и 

бронз 

Височина 6м.Ширина 3.8м. 

град Враца, Военен 

клуб Враца 

2. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската, Междусъюзническата и  I-та 

световна война - Фигура на лъв върху 

гранитен пиедестал с декоративна ограда 

1912-1913г.,1915-1918г. 

Паметник – сив гранит, бял 

варовиков камък и бял 

мрамор 

Височина 6м. 

град Враца, 

Западната част на 

жп. гаров площад 

3. 

Войнишки паметник в памет на загиналите 

опълченци в Руско - турската освободителна 

война 1877-1878 г. 

Паметник – колона от бял 

камък 

Височина 6м. 

град Враца. хълм 

Калето над гр.Враца 

4. 

Войнишки паметник в памет на загиналите 

опълченци в Руско-турската освободителна 

война 1877-1878 г. 

Паметник с формата на кръст 

с две плочи от бронз 

град Враца, в гр. 

Враца църква „Свето 

Възнесение” 

5. 

Войнишки паметник – мемориал на героите 

загинали във Втората световна война и на 

жертвите от бомбардировките над гр.Враца 

на 24.01.1944г. 

Паметна плоча от мрамор и 

гранит. Дължина 8м. 

град Враца, бул. 

„Никола Войводов“ 

6. 
Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Отечествената война 1944-1945г. 

Паметна плоча– монолитен 

къс поставен на три 

стоманени колони от гранит и 

стомана, Височина 2.3м. 

град Враца, кв. 

Бистрец, в парка 

пред сградата на 

Читалище „Пробуда” 

7. 
Войнишки паметник в памет на загиналите в  

Първата световна война 1915-1918г. 

Каменна чешма-бял 

врачански камък с два чучура  

Височина -1.40м. Ширина 

0.8м. 

град Враца, кв. 

Бистрец, в парка 

8. 
Войнишки паметник в памет на загиналите 

във Втората световна война 1944-1945г. 

Паметник от врачански камък 

и черен гранит 

Височина 2.4м. Ширина 1.3м. 

град Враца, кв. 

Кулата, До  сградата 

на кметството 
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9. 
Войнишки паметник на Андрей Цанов 

загинал в Отечествената война 1944-1945г. 

Паметник-камък 

Височина 3м. Ширина 0.5м. 

с.Баница, в двора на 

у-ще „Христо Ботев” 

10

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите 

воини в Балканската и Първата световна 

война 1912-1913г. 1915-1918г. 

Паметник от върбешки камък 

Височина 2.8м. Ширина 1.5м. 

с.Върбица, Центъра 

на селото 

11

. 

Войнишки паметник „Чакащата майка” в 

памет на героите от войните 

Монумент от върбешки камък 

Височина 1.5м. Дължина 1м. 

с.Върбица, Местност 

„Лъките” 

12

. 

Войнишки паметник на загиналите в 

Отечествената война 1944-1945г. 

Паметник от мрамор 

Височина 3м., ширина 0.91м. 

с.Лютаджик, пред 

площада на селото 

13

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската война, Междусъюзническата и 

Първата световна война 1912-1913г. 1915-

1918г. 

Паметник от врачански камък 

Височина 3.65м. Ширина 

2.1м. 

с.Вировско, в 

центъра на селото 

14

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската война, Междусъюзническата и 

Първата световна война 1912-1913г. 1915-

1918г. 

Паметник от бял врачански 

камък 

Височина 2.6м. Ширина 

0.45м. 

с.Голямо Пещене, в 

центъра на селото 

15

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската война 1912-1913г. 

Паметник от камък 

Височина 5м. 

с.Горно Пещене, в 

парк „Свобода” 

16

. 

Войнишки паметник в памет на героите от 

войните 

Паметник от черен гранит 

Височина 3.8м. Ширина 3/4м. 

с.Згориград, в 

центъра на селото 

17

. 

Войнишки паметник – Марин Христов 

Илиев участник в Отечествената война 

Паметна плоча от мрамор с 

размери 0.8/0.8м. 

с.Згориград, ул. 

„Марин Христов”№ 

1 

18

. 

Войнишки паметник – Иван и Мито Илиеви 

- Лисичкови загинали за свободата на 

Добруджа 

Паметна плоча от мрамор с 

размери 0.8/0.8м. 

с.Згориград, ул. 

„Марин Христов”№ 

8 

19

. 

Войнишки паметник – Цеко Павлов Иванов, 

участник в Отечествената война 

Паметна плоча от мрамор с 

размери 0.8/0.8м. 

с.Згориград, ул. 

„Георги 

Димитров”№ 37 

20

. 

Войнишки паметник – в памет на 

опълченците загинали в Руско-турската 

освободителна война 1877-1878г. 

Паметник от върбешки камък 

Височина 3м. 

с. Костелево, площад 

на селото 

21

. 

Войнишки паметник в памет на опълченец 

загинал в Руско-турската освободителна 

война 1877-1878г. 

Паметна плоча от мрамор с 

размери 0.5/0.5/0.04м. 

с.Лиляче, на сградата 

на читалището 

22

. 

Войнишки паметник в памет на загинал във 

Втората световна война 1944-1945г. 

Паметна плоча от мрамор с 

размери 0.5/0.6/0.04м. 

с.Лиляче, ул.”Георги 

Димитров”№ 5 

23

. 

Войнишки паметник в памет на героите от 

войните 1912-1913г. 1915-1918г. 

Паметник от бял врачански 

камък 

с.Мало Пещене, 

Пред кметството 
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Височина 1.65м. Ширина 

1.15м. 

24

. 

ВП на опълченеца Кръстьо Беляков, 

участник в Руско-турската освободителна 

война, участник в Руско-турската 

освободителна война 

Бюст от бял врачански камък 

Височина 2.3м. Ширина 0.4м. 

с. Мало Пещене, 

Пред кметството 

25

. 

Войнишки паметник в памет на героите от 

Отечествената война 1944-1945г. 

Паметник-монумент от 

върбешки камък, Височина 

3м. 

с.Мраморен, Центъра 

на селото 

26

. 

Войнишки паметник на загиналите във 

войните 

Паметник от бял врачански 

камък и цимент Височина 

4.5м. 

с.Девене, в парка на 

ул.“Г.Димитров“ – 

края на селото 

27

. 

Войнишки паметник на загиналите във 

войните 

Паметник от бял врачански 

камък – от четири каменни 

блока 

с.Бели извор, в 

центъра на селото 

28

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите 

за свободата на Родината 

Паметна плоча от черен 

мрамор 

Ширина 0.77м. Височина 

0.57м. 

с.Нефела, Площад на 

селото 

29

. 

Войнишки паметник в памет на Милко 

Марков – загинал във Втората световна 

война  

Паметна плоча от мрамор с 

размери 85/65/3.5см 

с.Нефела, на терасата 

на родната къща 

30

. 

Войнишки паметник в памет на героите от 

войните 

Паметник от врачански камък 

Височина 3м. 

с.Оходен, в центъра 

на селото 

31

. 

Войнишки паметник в памет на героите от 

войните 

Паметник от върбешки камък, 

пречупена пирамида 

Височина 2м. Ширина 0.7м. 

с.Паволче в двора на 

храм „Св. Иван 

Рилски” 

32

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската, Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни 1912-1913г.,1915-

1918г. 1944-1945г. 

Паметник от бял камък. 

Височина 3.35м., ширина 

0.9м. 

с.Тишевица, 

ул.”Вела Пеева” 

33

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската, Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни 1912-1913г.,1915-

1918г. 1944-1945г. 

Паметник от железобетон със 

сива мозайка, Височина 3м. 

с.Три кладенци, в 

центъра на селото 

34

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Балканската, Междусъюзническата и Първа 

и Втора световни войни 1912-1913г.,1915-

1918г., 1944-1945г. 

Паметник от  бял врачански 

камък и мраморна плоча с 

форма на слънце. Височина 

3.6м, ширина 8.7м. 

с.Челопек, парка на 

селото 
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35

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите 

във войните 

Паметник-монумент 

„Чиренската майка”от 

върбешки камък и мрамор. 

Височина 3м. Дължина 5м. 

с.Чирен пред 

кметството 

36

. 

Войнишки паметник – Милин камък в памет 

на героите във войните 

Паметник от върбешки камък. 

Височина 2м. Дължина 2м. 

с.Чирен м.“Милин 

камък” 

37

. 

Войнишки паметник в памет на загиналите в 

Отечествената война 1944 – 1945г. 

Паметник-чешма от бял 

камък построена през 1896г. 

Височина 3м. 

с. Чирен, в центъра 

на селото 

Източник: Национален регистър на военните паметници и картотека, Министерство на отбраната, 2018 

 

7.3 АНАЛИЗ НА МЕСТАТА И ЗОНИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИРОДНИ И 

АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК ЗА 

УВРЕЖДАНЕ НА НКН /ИЛИ НА ЕКСПОЗИЦИОННАТА ИМ СРЕДА. 

Природните фактори, които представляват риск за увреждане на НКН и на 

експозиционната им среда са предимно свързани с геоложките рискове.  

Рискови за общината са двете плитки свлачища – едно в северната част на общината на 

северозапад от с. Оходен и едно в източната част на общината между землищата на с. 

Голямо Пещене и с. Тишевица. Социално-икономическото значение на свлачищата е 

голямо и се изразява в разрушения и деформации на населени места, включително и 

обекти, които представляват недвижими културни ценности. 

В общината са регистрирани две срутища: малко срутище в югоизточната част на 

общината и голямо срутище в най-южната част на общината в района на с. Згориград и 

с. Паволче. Опасността от срутищата се изразява глвно като пряка заплаха за изградени 

сгради, включително и обекти, които представляват недвижими културни ценности, както и като 

възможност от преграждане на речни долини и образуване на езера, които при прорив 

могат да залеят долината.  

Съществува риск от внезапно слягане над подземни изработки в района на юг от с. 

Лютарджик. 

За най-южната част на общината е характерен активен надлъжен разлом от II ред – разлом 

в рамките на една морфоструктурна зона с дължина 50 до 200 км., който представлява 

потенциална опасност и може да предизвика развитието на интензивна линейна ерозия, 

а при внезапни сътресения или оводняване и водонасищане – образуването на свлачища, 

срутища, сипеи, скално-каменни потоци, преграждане на реки и други. 

Сипеите са характерни за най-южната част на общината в района между с. Челопек и с. 

Паволче. 
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Сипеите могат да се активизират от земетресения, активни валежи и снеготопене, 

ерозионно или  техногенно подрязване.  

Характерна е силна ерозия в южните части на общината /в района на с. Костелево, с. 

Моравица и в района на с. Згориград, с. Паволче, с. Челопек/, както и в най-източните 

части на общината – в района северно от с. Вировско. Засяга територии предимно с 

наклона над 3°. Отрицателните последици от този геоложки риск се изразяват в 

разрушаване на почвата, активизиране на свлачища, срутища и сипеи, затлачване на 

изкуствени и естествени водоеми от твърдия отток на реките, което също може да доведе 

до увреждане на недвижими културни ценности. 

За южната част на общината в района на с. Бели Извор и с. Моравица, както и за 

източната част на общината в района на с. Голямо Пещене, с. Мало Пещене, с. Вировско 

и с. Мраморен, са характерни плитки подземни води, чието ниво се колебае от 0 до 4 м 

от повърхността, т. е. съществува непосредствена опасност от оводняване на строителни 

изкопи, фундаменти на различни съотъжения, елементи на подземното урбанизирано 

пространство, вкл. и недвижими културни ценности. Границите на районите са 

променливи през различните сезони. Неблагоприятните последици са свързани с 

оводняване на строителни изкопи, създаване на условия за развитие на суфозионни 

процеси, влошаване носимопособността на земната основа в следствие на втечняване на 

финозърнестите несвързани почви, рязко намаляване на динамичната устойчиост на 

земната основа; наводняване или навлажняване на подземни помещения в населени 

места. 

Социално-икономическото значение на свлачищата е голямо и се изразява в разрушения 

и деформации на населени места, сгради, пътища и други инженерни съоръжения и 

комуникации. 

Свлачищата имат ниска степен на предсказуемост. Могат да предизвикат катастрофа с 

дълготрайно локално въздействие с бърза скорост в линеен план. 

Съгласно данните от извършвания от „Геозащита“ ЕООД - клон Плевен мониторинг, на 

територията на община Враца към 31.12.2020 г. са регистрирани 12 броя свлачища: 
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Таблица 30. Справка на свлачищата в община Враца, регистрирани и наблюдавани от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – клон Плевен, към 31.12.2020г. 

№ 

по 

ред 

Селище Идентификатор 
Год.на 

рег. 
Възраст Състояние 

Год.на 

възн. 
Местонахождение 

Засег-

ната 

площ, 

дка 

Застрашава 

Проуч-

ване и 

проек-

тиране 

Укр.  

меро-

приятия 

Клас 
Гру-   

па 
Кат. 

Дъл-

жина/

шири

на,м. 

1. Веслец VRC10.10789.01 2000 Съвременно Стабилизирано 2000 

Път за с.Веслец, при 

мост на р.Скът, 

десен бряг 

0,060 

Шосе, 

ВиК, ЕЛ, 

ТК 

Да ПС IV - В 6/10 

2. Веслец VRC10.10789.02 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
2006 

Западната част на 

с. Веслец, на път гр. 

Враца – с. Веслец и 

над него - ул.”Хр. 

Ботев“ 

7,225 
Шосе, 

ВиК, ТК 
Да Канавки III - В 85/85 

3. Враца VRC10.12259.01 1978 Съвременно Потенциално 1978 ЮЗ покрайнини 6,000 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
Да - III - Б 

60/ 

100 

4. Враца VRC10.12259.02 2015 Съвременно Потенциално 2014 

път III-1306 /(Кнежа 

- Искър) - Глава - 

Койнаре - 

Чомаковци - Лепица 

- Габаре - Върбица - 

Вировско - 

Тишевица - Горно 

Пещене - (Враца - 

Борован)/, при км 

62+000 

15,900 
път III-

1306, ЕЛ 
Да 

пилотна 

система 

с 

ростверк

, 

дренажн

а 

призма, 

отводни

телен 

окоп 

II - Б 
75/ 

212 

5. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.01 2006 Съвременно Стабилизирано - 

В застроени имоти 

от северната страна 

на ул. “Бузлуджа” 

2,040 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
Да 

Контраф

орсен 

насип, 

габиони 

III 0 В 24/85 

6. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.02 2014 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

централна част, в 

района на 

ул."Бузлуджа", над 

спортния комплекс 

0,200 

улица, 

футболно 

игрище 

- - IV 1 В 25/8 
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7. 
Горно 

Пещене 
VRC10.16897.03 2014 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

централна част, в 

района на 

ул."Скатля", 

западно от чешмата 

1,500 
ЖС, УЛ, 

ВиК 
- - III 6 В 25/60 

8. Лиляче VRC10.43712.01 2008 Съвременно 
Периодично 

активно 
2005 

на път III-101, в 

участък при км 

15+862 (на около 2 

km южно от 

регулацията на гр. 

Криводол) 

1,450 
Главен път 

за Враца 
- - III - Б 25/58 

9. Тишевица VRC10.72504.01 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
- 

На ул. “Волга” в 

централната част на 

с.Тишевица 

0,140 УЛ, УПИ - - IV - В 10/14 

10. Тишевица VRC10.72504.02 2006 Съвременно 
Периодично 

активно 
- 

В централната част 

на с.Тишевица, 

западно от ул. “Гео 

Милев” и южно от 

ул. “Драва” 

3,250 
ЖС,УЛ, 

ЕЛ, ВиК 
- - III - В 50/65 

11. 
Три 

кладенци 
VRC10.73119.01 2015 Съвременно 

Периодично 

активно 
2014 

северозападната 

част, в района на ул. 

"Капитан Петко 

войвода", под кв. 87 

по регулационния 

план на селото 

1,800 
улица, ЕЛ, 

ПИ 
- - III 5 Г 30/60 

12. Челопек VRC10.80311.01 2015 Съвременно 
Периодично 

активно 
2015 

общински път VRC 

1089 /II-16, 

Ребърково - Зверино 

/Лютиброд - 

граница общини 

(Мездра - Враца) - 

Челопек /III-1004/, 

при км 3+750 

0,800 

общински 

път VRC 

1089 

- - IV 2 В 40/20 
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Наличната база на НКЦ не е застрашена толкова от екстензивно развиващи се процеси 

на урбанизация, колкото от други съпътстващи процеси като демографска и 

икономическа криза и липса на основни документи, произтичащи от прилагане на 

специализираните закони или стратегически документи. Ето защо , задължително е 

тяхното създаване и прилагане, след което ще се започнат археологически и 

архитектурни обследвания и проучвания. В зависимост от резултатите на тези 

проучвания, следва да се предприемат мерки за консервация и експониране на обектите 

и археологическите и архитектурни обекти, и тяхното социализиране като значим 

елемент на културния туризъм в общата структура на зоната.  

Към обособените и отдалечените зони и отделни значими обекти на археологическото 

наследство с последващи устройствени мерки е необходимо да се осигури подходящ 

достъп (обслужващи пътища, екопътеки), а при доказана необходимост и посетителски 

центрове. Във вътрешността на общината и свързаните с тях укрепления и могилни 

некрополи необходимата съпътстваща туристическа инфраструктура следва да се 

развива и в самите населени места. В рамките на цялата територия на общината следва 

да се проектира и реализира цялостна информационна система за проучените и 

експонирани недвижими паметници с основен туристически и информационен център в 

гр. Враца. 

 

7.4. ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 

Анализираните източници на информация не дават конкретни сведения и оценки за 

физическото състояние на недвижимото културно наследство в територията. 

Археологическите и архитектурно-историческите НКЦ могат да се разглеждат в няколко 

основни групи. - археологически находки, идентифицирани обекти и археологически 

недвижими културни ценности в извън селищна среда. Тези обекти, поради тяхното 

местоположение - в отдалечени и трудно достъпни местности, без директен достъп (дори 

и по черен път), са относително запазени, в рамките на тяхната естествена природна 

среда. Най-често са видими или частично видими на терен. - археологически находки, 

обекти и археологически паметници на културата на територията на съвременните 

населени места. - археологически находки, обекти и археологически паметници на 

културата в извънселищна среда в процес на активна урбанизация. Тези територии се 

определят като проблемни зони. В тях археологическите обекти в най-голяма степен са 

застрашени от неправомерно заличаване и разрушаване.  
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Голяма част от архитектурно-строителните НКЦ разположени в съвременните села в 

общината са със статут „декларирани” и „обявени” , има и много обекти с качества на 

НКЦ, за които не са провеждани процедури по деклариране. Някои от тях, особено в 

селата, към днешна дата са изчезнали. Предимно това са жилищни сгради от 

типологията. Определено този тип НКЦ са застрашени от изчезване на територията на 

Община Враца.  

Относително съхранени в селата са жилищните сгради и църквите, НКЦ с висока 

художествена стойност, голяма част с категория „национално значение” строени от 

средата на 19-ти до началото на 20-ти век. 

При обобщената оценка (диагноза) на състоянието НКЦ могат да се изведат следните 

изводи:  

 неравномерна степен на проученост на археологическите обекти в различните 

части на територията; 

 ниска степен на проученост и документиране на археологическите и 

архитектурно- строителните обекти в територията на общината;  

 ниска степен на социализация, или липса на социализация на по-голяма част от 

обектите на недвижимото културно наследство;  

 липса на актуализиран статут и териториално и обектно насочени норми и 

режими за опазване на недвижимите културни ценности;  

 липса на достатъчно конкретни намерения в приетите вече документи на местната 

власт, по отношение социализацията на обектите на наследството 

 липса на план за опазване и управление на НКЦ 

 лошо физическо състояние на обектите, част от които са застрашени от 

обезличаване и разрушаване;  

 затруднена или липса на физическа достъпност до голяма част от тях  

 ниска или липса на популяризация на обектите сред населението и туристите 

 липса на единна информационна система за НКЦ;  

 липса на информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за изискванията 

за опазването им,  

 липса на управленски механизми за финансиране на дейности за експониране и 

експлоатация и адаптация на обектите 

В тази връзка за обектите, които представляват недвижими културни ценности е 

необходимо: 

 Съхраняване на урбанистичната автентичност на културната среда; 
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 Развитие на юридическата защита и висока степен на физическа съхраненост на 

КИН; 

 Опазване на териториалния и темпорален интегритет на КИН, чрез изява на 

териториална цялост на историческите пластове и цялост на тяхната 

стратификация. 

 Изява на КИН като ресурс-стимулатор за общото териториално развитие и за 

развитието на отделните функционални подсистеми. Изява на ролята на 

културния туризъм за териториалното развитие. 

 Синтез на културни и природни ценности в единно работеща система; 

повишаване на традиционната роля на природните територии; интегриране на 

културен и екотуризъм. 

 Развитие на геокултурния потенциал на КИН: локален, регионален и национален; 

включване на територията в националните и регионалните културни коридори и 

маршрути. 

 Развитие на инструментариум за териториално управление, чрез параметрите на 

 Подкрепа на тези действия от адекватна система за управление на КИН като 

единна система, базирана върху принципите на интегрираната консервация и 

осигурена със специфични планове за опазване. 

 

 

7.5. ВЗАИМОВРЪЗКА С ДВИЖИМОТО И НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

В община Враца действат държавни и общински културни институти.  

Културните институти в Община Враца са Държавната филхармония, Драматично-

кукленият театър, Регионалният исторически музей с художествена галерия, Регионална 

библиотека “Христо Ботев”. Със самостоятелна база разполагат Читалище "Развитие", 

Регионална библиотека “Христо Ботев”. Центърът за работа с деца и Общинският 

младежки дом работят с децата и младежта. 

Читалищата в Община Враца са 21 и в голямата си част разполагат с добра материална 

база. Седем от читалищата в Община Враца участват в програмата „Глобални 

библиотеки”. 

В общината функционират и 22 библиотеки – Регионална библиотека в гр. Враца и по 

една към всяко от читалищата. 

 



 

124 

Таблица 55. Културна инфраструктура в Община Враца 

Читалища Местоположение 

Държавната филхармония гр. Враца 

Регионалният исторически музей с художествена галерия гр. Враца 

НЧ „Развитие -1869” гр. Враца 

НЧ „Светлина -1910” с. Баница 

НЧ „Бъдеще -1926” с. Бели извор 

НЧ „Пробуда - 1931” гр. Враца, кв. Бистрец 

НЧ „Просвета -1927” с. Вировско 

НЧ „Пробуда -1927” с. Върбица 

НЧ „Пробуда -1926” с. Голямо Пещене 

НЧ „Селска пробуда - 1925” с. Горно Пещене 

НЧ „Съзнание” с. Девене 

НЧ „Пробуда -1926” с. Згориград 

НЧ „Отец Паисий - 1926” с. Косталево 

НЧ „Отец Паисий - 2008” кв. Кулата 

НЧ „Просвета -1927 - Лиляче” с. Лиляче 

НЧ „Милин камък - 1927” с. Мраморен 

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий - 2007” с. Нефела 

НЧ „Пробуда -2012” с. Оходен 

НЧ „Фар - 1930” с. Паволче 

НЧ „Пробуда - 1907” с. Тишевица 

НЧ „Отец Паисий - 1927” с. Три Кладенци 

НЧ „Огнище ” с. Челопек 

НЧ „Пробуждане -1906” с. Чирен 

Библиотека при НЧ „Фар - 1930” с. Паволче 

Библиотека при НЧ „Просвета -1927” с. Вировско 

Библиотека при НЧ „Отец Паисий - 1927” с. Три Кладенци 

Библиотека при НЧ „Развитие -1869” гр. Враца 

Библиотека при НЧ „Милин камък - 1927” с. Мраморен 

Библиотека при НЧ „Пробуда -1926” с. Згориград 

Библиотека при НЧ „Селска пробуда - 1925” с. Горно Пещене 

Библиотека при НЧ „Пробуда -1926” с. Голямо Пещене 

Библиотека при НЧ „Пробуда - 1931” гр. Враца, кв. Бистрец 

Библиотека при НЧ „Съзнание” с. Девене 

Регионална библиотека „Христо Ботев“ гр. Враца 

Библиотека при НЧ „Отец Паисий - 1926” с. Косталево 

Библиотека при НЧ „Пробуда - 1907” с. Тишевица 

Библиотека при НЧ „Пробуждане -1906” с. Чирен 
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Библиотека при НЧ „Светлина -1910” с. Баница 

Библиотека при НЧ „Отец Паисий - 2008” гр. Враца, кв. Кулата 

Библиотека при НЧ „Пробуда -1927” с. Върбица 

Библиотека при НЧ „Пробуда -2012” с. Оходен 

Библиотека при НЧ „Огнище ” с. Челопек 

Библиотека при НЧ „Св.Св.Кирил и Методий - 2007” с. Нефела 

Библиотека при НЧ „Просвета -1927 - Лиляче” с. Лиляче 

Библиотека при НЧ „Бъдеще -1926” с. Бели извор 

Център за работа с деца гр. Враца 

Общинският младежки дом гр. Враца 

 

В общината ежегодно се актуализира Културен календар. По подходящ начин се 

отбелязват годишнини и събития с общонационално и местно значение, фестивали, 

конкурси, събори и другипразници по значимите от които : 

 Ботеви дни – посветени на подвига на Христо Ботев и неговата чета. От 2004 

година се провеждат под патронажа на Президента на Република България. 

 Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” - Провежда се от 28 

април до 1 май всяка година 

 Празник на баницата 

 Празник на старата градска песен “Мара Врачанка” - Целта на този празник 

е да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, 

да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие 

на ценителите на песента 

 Национален фестивал на малките театрални форми - Организира се от 

Министерството на културата, Община Враца и Драматично-куклен театър - 

Враца. Провежда се всяка година в средата на м. май 

 Младежки музикален форум и форум на младия слушател - организира се от 

Община Враца и Врачанска филхармония всяка година през месеците октомври и 

ноември 

 Национален конкурс за млади изпълнители “Дико Илиев” - Провежда се през 

година от 2006 година 

 Пролетен фолклорен празник – Провежда се от читалищата на Община Враца 

като се показва най-доброто от продукцията на самодейните състави 

 Международен младежки театрален фестивал “ВРЕМЕ” - Създаден през 1987 

година от Театрална група “ТЕМП” и Младежки дом – Враца със съдействието на 
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Община Враца.  От І-то до ІV-то си издание Фестивалът е само с български групи. 

1991 година на сесия на Община Враца се взима решение за ежегодно провеждане 

на ММТФ “ВРЕМЕ”, а впоследствие на всеки две години. От V си издание /1992 

год./ фестивалът е международен и се организира с приятелската помощ на 

Българската асоциация на аматьорските театри БААТ - официален представител 

на AITA/IATA за България и СЕС - европейски център на AITA/IATA. В 

международните издания на Фестивала взимат участие ежегодно над 10 

чуждестранни групи и над 5 български групи 

 Национален фолклорен събор "Леденика", който сели съхраняване и 

популяризиране на традициите и културните ценности на различни етнически и 

етнографски групи в страната и осигуряване на приемственост за следващите 

поколения, популяризиране на Врачанския край като място на дълголетна 

история и богати културни традиции 
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8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

8.1. ТРАСЕТА И СЪОРЪЖЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

8.1.1. ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА 

Доставчик на ел. енергия в общината е “ЧЕЗ-Разпределение България”- АД. 

На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя трансформаторни 

постове със средна инсталирана мощност 300 КW. Ел. проводите, средно напрежение са 

с дължина 198 км. Мрежата за ниско напрежение включва въздушна мрежа с дължина 

185 км и кабелна мрежа с дължина 235 км. 

На територията на общината са изградени два фотоволтаични парка северно от гр.Враца 

(в близост до бившето ДЗС) с мощности съответно 2 МW (работещ) и 25 МW 

Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява достатъчна 

сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е 

оразмерявана за по-големи товари от сегашното потребление и повечето подстанции 

работят с около 50 - 60 % от капацитета си. 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД разполага на територията на община Враца със 

следните собствени електрически съоръжения: 

• Въздушни електропроводи СрН с приблизителна обща дължина 578 км; 

• Кабелни електропроводи СрН с приблизителна обща дължина 151 км; 

• 383 бр. трансформаторни постове с обща инсталирана мощност 185 KVA; 

• Въведени в експлоатация производители на ел.енергия от ВЕИ - 1 550 

KW. 

Електропроводите високо напрежение – съоръжения на ЕСО ЕАД на територията на 

Община Враца са: 220 kV "Заря"; ВЛ 110 kV "Амоняк-Карбамит"; ВЛ 110 kV "Милин 

камък-Леденика"; ВЛ 110kV "Милин камък"; ВЛ 110kV "Околчица"; ВE 110kV 

"Амоняк"; ВE 110kV "Леденика"; ВE 110kV "Карбамит"; ВЛ 110kV "Лакатник"; ВЛ 

110kV "Пролом". 

Съгласно НАРЕДБА №16 от 09.06.2004г., за сервитутите на енергийните обекти, 

публикувана в ДВ, бр.88 от 08.10.2004г., изм. и доп. бр. 39 от 28.04.2020 г. , сервитутните 

зони са както следва: 

При трасета през населени места и селища: 

220 кV „Заря“ – по 26 м от оста на ВЛ; 

110 kV "Амоняк-Карбамит" – по 14м от оста на ВЛ; 

110 kV "Милин камък-Леденика" – по 14м от оста на ВЛ; 
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110kV "Милин камък" – по 14м от оста на ВЛ; 

110kV "Околчица" – по 14м от оста на ВЛ; 

110kV "Лакатник" – по 14м от оста на ВЛ; 

110kV "Пролом" – по 14м от оста на ВЛ. 

110kV "Амоняк" – по 14м от оста на ВЕ; 

110kV "Леденика" - по 14м от оста на ВЕ; 

110kV "Карбамит" - по 14м от оста на ВЕ. 

При трасета извън населени места и селищни образования-земеделски земи 

220 кV „Заря“ – по 30 м от оста на ВЛ; 

110 kV "Амоняк-Карбамит" – по 24м от оста на ВЛ; 

110 kV "Милин камък-Леденика" – по 24м от оста на ВЛ; 

110kV "Милин камък" – по 24м от оста на ВЛ; 

110kV "Околчица" – по 24м от оста на ВЛ; 

110kV "Лакатник" – по 24м от оста на ВЛ; 

110kV "Пролом" – по 24м от оста на ВЛ. 

110kV "Амоняк" – по 24м от оста на ВЕ; 

110kV "Леденика" - по 24м от оста на ВЕ; 

110kV "Карбамит" - по 24м от оста на ВЕ. 

При трасета в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина: 

220 кV „Заря“ – по 20 м от оста на ВЛ; 

110 kV "Амоняк-Карбамит" – по 18м от оста на ВЛ; 

110 kV "Милин камък-Леденика" – по 18м от оста на ВЛ; 

110kV "Милин камък" – по 18м от оста на ВЛ; 

110kV "Околчица" – по 18м от оста на ВЛ; 

110kV "Лакатник" – по 18м от оста на ВЛ; 

110kV "Пролом" – по 18м от оста на ВЛ. 

110kV "Амоняк" – по 18м от оста на ВЕ; 

110kV "Леденика" - по 18м от оста на ВЕ; 

110kV "Карбамит" - по 18м от оста на ВЕ. 

В сервитутната зона на електропровода се забранява всякакво строителство, 

включително подземни гаражи, засаждане на дървета, палене на огън, складиране на 

материали и отпадъци, образуване на паркоместа и всичко останало съгласно 
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изискванията на Наредба №3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии и Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти. 

Всички инвестиционни намерения в близост до електропроводи високо напрежение да 

се съгласуват с ЕСО ЕАД. 

8.1.2. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

Водоизточниците на територията на община Враца са 36, в т.ч. 29 каптажа, един шахтов 

кладенец и 6 тръбни кладенеца. Каптираните извори, които се използват за питейно-

битово водоснабдяване на селата от общината и гр.Враца, са четиринадесет с дебит от 

110-450 л/сек.  

Язовир „Среченска бара”, разположен в община Берковица е с обем 16,5 млн. м3 и 

захранва двадесет и две селища в областите Враца и Монтана. Хидротехническото 

съоръжение се стопанисва от друг ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Монтана. В с. Баница има минерален извор, чиито води се използват за пиене и водни 

процедури в банята в селото. 

„ВиК” ООД Враца е дружество за водоснабдяване и канализация, в което собствеността 

е разпределена между държавата - 51% и общините - 49%, от които Община Враца е 

собственик на 20% от дяловото участие.  

Водопроводната мрежа, изградена на територията на община Враца е: 

•  Външна - с дължина 258 км, от която за водоподаване за гр.Враца се използват 

121 км; 

•  Вътрешна - с обща дължина 396 км, от които само за гр.Враца - 154 км. 

Водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от местни водоизточници, от 

яз.”Дъбника” и от главната водопроводна мрежа. Около 35% от подадената вода с 

питейни качества се използва за промишлени нужди. Отпадъчните води се заустват в по-

голямата си част в канализационната система на града, като само малка част от 

промишлените предприятия осъществяват заустване в канализационната мрежа на 

населеното място след локално пречиствателно съоръжение. 

 

Таблица 56: Водопроводна мрежа и източници на водоснабдяване в Община Враца 

№  Населено място  Водопроводи км  Водоеми куб. м. 

1  Баница  18.8  300  

2  Бели Извор  15.4  500  

3  Веслец  3.5  140  

4  Вировско  16.3  500  
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5  Власатица  5.0  100  

6  Върбица  11.6  100  

7  Голямо Пещене  21.8  300  

8  Горно Пещене  13.6   

9  Девене  18.1  400  

10  Згориград  7.4  260  

11  Косталево  8.4  270  

12  Лиляче  16.4  500  

13  Лютаджик  2.5  140  

14  Мало Пещене  3.6  100  

15  Мраморен  10.4  280  

16  Нефела  6.1   

17  Оходен  9.7  230  

18  Паволче  5.9  120  

19  Тишевица  20.7  320  

20  Три кладенци  13.0  200  

21  Челопек  5.9  140  

22  Чирен  15.2  500  

23  гр.Враца  146.7  30 000  

24  Общо  396.0  35 40  

 

За водоснабдяване на гр.Враца и селата от Общината са изградени и въведени в 

експлоатация следните водоснабдителни групи :  

 Група ”Бързия – Враца - Това е най-голямата водоснабдителна група за Общината 

и главно за водоснабдяване на гр.Враца и води началото си от язовир ”Среченска 

бара” с обем 15.5 мил.м3.От язовира пречистената в ПСПВ”Слатина” вода 

посредством два водопровода - стоманен ф 900 мм и азбестоциментов ф 546 мм с 

обща дължина около 70 км постъпва във водоемите на гр.Враца ,които са с обем 

30 хил.м3.От тази група са водоснабдени освен Враца, Мездра, Лиляче, 

Власатица, Бели Извор и 3 села от област Монтана. Местни водоизточници,които 

се използуват за водоснабдяване на гр.Враца са :  

- извор ”Езерото” – кв.Бистрец с дебит от 30 – 200 л/ сек.  

- извор ”Лудо езеро”, находящ се при прохода „Вратцата” с дебит от 3 -200 л / 

сек. ,водата от който се използува за водоснабдяване на кв.Кемера и Художник.  

 Група Баница - Тишевица - За тази група се осигурява вода от 2 кладенеца , 

изградени в терасата на р.Скът в близост до с.Бъркачево и са водоснабдени селата 
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Вировско,Тишевица и Горно Пещене.Дебитът на тези кладенци е силно намалял 

и през летния сезон в тези села се въвежда режимно водоснабдяване.  

 Група Кобиляк - Това е една от най-старите водоснабдителни 

групи,водоизточникът на която се намира на територията на област Монтана.От 

нея се водоснабдява с.Чирен от община Враца. 

 

Водоснабдяването на останалите селата от община Враца се осъществява от местни 

водоизточници: 

 с. Баница - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

с дебит от 3-5 л/сек.  

 с. Веслец - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Речка” с дебит от 1.5 л/сек.  

 с. Върбица - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Бриша” с дебит от 3 л/сек.  

 с. Голямо Пещене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен 

водоизточник –тръбен кладенец с дебит от 4-6 л/сек.  

 с. Девене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни водоизточници 

с дебит от 6-8 л/сек.  

 с. Згориград - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни 

водоизточници с дебит от 5-8 л/сек.  

 с. Косталево - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен 

водоизточник „Езерото” с дебит от 7 л/сек.  

 с. Лютаджик - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен 

водоизточник „Ракьовица” с дебит от 10-12 л/сек.  

 с. Мало Пещене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен 

водоизточник с дебит от 1-1.5 л/сек.  

 с. Мраморен - Водоснабдяването на селото се осъществява от 2 местни 

водоизточници с общ дебит от 5-8 л/  

 кв. Кулата, кв. Бистрец и с. Нефела - Водоснабдяването на тези квартали и селото 

се осъществява от водопроводната мрежа на гр.Враца.  

 с. Оходен - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни водоизточници 

с общ дебит от 5-8 л/  
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 с. Паволче и с. Челопек - Водоснабдяването на селата се осъществява от местни 

водоизточници „Езерото” в с.Паволче и „Крушовица” под връх Оолчица с общ 

дебит от 8 - 10 л/сек.  

 с. Чирен - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник с 

дебит от 3 л/сек. и от група „Кобиляк” 

Въведена е в експлоатация и реконструираната ПСОВ Враца. 

 
Таблица 57: Водоизточници за селищната система на  Община Враца 

№  Водоизточник Тип на водовземното съоръжение Населено място 

1 Каптаж"Манастирски дол" КИ гр.Враца 

2 Каптаж"Лудо езеро" КИ гр.Враца 

3 Каптаж"Бистрец-езерото" КИ гр.Враца 

4 Каптаж"Медковец" КИ гр.Враца 

5 Каптаж"Ракьовица"№1 КИ с.Лютаджик 

6 Каптаж"Ракьовица"№2 КИ с.Лютаджик 

7 Каптаж"Езерото" КИ с.Паволче 

8 Каптаж"Крушовица" КИ с.Челопек 

9 Каптаж"Езерото" КИ с.Мраморен 

10 Каптаж"Мраморен" ТК с.Мраморен 

11 Каптаж"Шоя" КИ с.Косталево 

12 Каптаж"Езерото" КИ с.Косталево 

13 Каптаж"Речка" КИ с.Веслец 

14 Каптаж"Смърдащец" КИ с.Мало Пещене 

15 Каптаж"Голяма чешма" КИ с.Три кладенци 

16 Каптаж"Три чешми" КИ с.Баница 

17 Каптаж"Банята" КИ с.Баница 

18 Каптаж"ТКЗС-ПС" КИ с.Баница 

19 ТК"Тръбен кладенец"№1 ТК с.Оходен 

20 Каптаж"Иньовец" КИ с.Тишевица 

21 Каптаж"Варовитица" КИ с.Тишевица 

22 Каптаж"Печовец" КИ с.Вировско 

23 Каптаж"Чутурата" КИ с.Вировско 

24 ТК"Тръбен кладенец"№1 ТК с.Голямо Пещене 

25 Каптаж"Белчовец"№1 КИ с.Девене 

26 Каптаж"Белчовец"№2 КИ с.Девене 

27 ТК"Белчовец" ТК с.Девене 

28 ШК"Кръкижов дол" ШК с.Девене 

29 ТК"Тръбен кладенец" ТК с.Чирен 

30 Каптаж"Извора КИ с.Згориград 

31 Каптаж"Бигора" КИ с.Згориград 

32 Каптаж"Лагера" КИ с.Згориград 
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33 Каптаж"Медна" КИ к-с "Леденика" 

34 Каптаж "Бриша" КИ с.Върбица 

35 Дренаж "Галерията" Д с.Згориград 

Източник: :ВИК“ ООД гр. Враца, 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Графика 13: Подадени водни количества в Община Враца за периода 2011-2015 г. 
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Таблица 58: Подавани водни количества към населените места 

№ 
Населено 

място 

Период- година 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Враца 20 216 554 21 087 928 21 782 653 21 715 424 21 707 413 19 977 286 18 968 125 19 246 745 19 906 803 19 440 296 18 354 153 

2 кв.Бистрец 139 087 84 783 147 665 140 821 149 785 140 825 144 615 142 343 135 621 141 917 126 163 

3 кв.Кулата 303 132 310 751 217125 220 500 212 520 210 440 200 300 208 781 200366 200 656 121 934 

4 Баница 30 800 30 245 38 970 41879 40 538 34 265 47 500 32 254 37 590 36 860 36 341 

5 Бели извор 235 802 238 600 132 580 104 730 157 920 152 000 152 000 151 231 147 623 153 856 158 406 

6 Веслец 5 911 4 819 5 241 6 963 5 367 5 505 7 010 6 137 4 352 5 770 6 118 

7 Вировско 35 350 31840 24 200 11550 12 350 10 560 14 320 10 443 9 603 9 872 10 597 

8 Власатица 61819 29 722 150 560 126499 121 455 130150 91 740 92 495 95 320 102 916 110539 

9 Върбица 17 036 24 421 47 780 15 342 22 993 13 640 16 560 14 485 12 603 12 326 12 138 

10 
Голямо 

Пещене 
25 160 20 660 49 990 17 585 33 640 13 215 16 050 14 172 11655 12 702 12 604 

11 
Горно 

Пещене 
27 830 27 073 16 622 14 704 22 965 13 006 14 320 13 357 10 481 11322 11590 

12 Девене 118 900 121 895 89 668 39 149 39 148 38 755 44 450 36 497 28 704 37 814 36 663 

13 Згориград 57 284 49 262 41 416 56 805 54 701 54 370 59 130 58 296 48 600 52 907 52 158 

14 Костелево 26 273 26 073 26 364 24 245 25 775 22 215 25 100 23 674 22 516 25 374 27 430 

15 Лиляче 108 900 43 700 37450 35 720 37993 33 220 34 400 30310 26 780 30293 31 619 
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16 Лютаджик 4 461 4 241 4 685 5 859 6 335 4 365 6 400 4 796 5 455 4 990 5 124 

17 
Мало 

Пещене 
5 950 5 585 7 767 3 186 4 788 3 715 5 700 3 457 2 204 2 959 2 538 

18 Мраморен 62 700 68 875 45 073 27 590 25 770 25 575 31120 26 764 21325 28 777 26 330 

19 Нефела 303 132 310 751 217425 220 650 212 920 . 210 050 200120 208 169 200 739 200385 121 571 

20 Оходен 11262 11219 14 208 12 115 13 514 11190 14 740 10 941 8 599 10 705 10 825 

21 Паволче 34 221 34 134 36 220 29 894 27 228 28 160 33 090 30 996 25 097 31284 30 756 

22 Тишевица 13 913 13 536 14 405 12 358 12 835 12 115 17 320 18 237 13 776 15 275 16 334 

23 Три 

кладенци 

57 640 53 170 43 390 28 350 26 310 27 820 33 450 25 880 22 178 25 272 25 201 

24 Челопек 17 947 20 642 25 241 20 439 23 914 20 565 23 400 20 656 17 631 19 401 18 628 

25 Чирен 145 388 202 426 126 551 37 876 38 656 37 385 42 740 37 193 26 446 31854 30 820 

26 
к-с 

Леденика 
67 975 64 734 57 245 61 124 49 844 51545 46 630 39 985 46 924 56 316 76 044 

Източник: :ВИК“ ООД гр. Враца, 2018 г. 
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Канализационната мрежа в гр.Враца за отпадъчни битова и повърхността води е с обща 

дължина 92,9 километра канализация, което педставлява 88,5 % изграденост. 

8.1.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

В гр.Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ), въведена в експлоатация през 1982 г., разположена в местност „Занкиното“ в 

землището на гр. Враца. Оператор на ПСОВ е ВиК ООД гр. Враца.  

Прогнозното количество депонирани утайки е 550 тона/годишно (съгласно решение на 

ОС на РСУО от 20.05.2015 г.). Утайките се депонират в клетка 2.1. на РДНО, като 

количествата са сравнително малки. 

Предстои приключване изпълнението и въвеждане в експлоатация на обект: 

„Инженеринг и реконструкция на ПСОВ, гр. Враца“, част от “Интегриран проект за 

водния цикъл на гр. Враца“. Проектният капацитет на ПСОВ-Враца е 94 000 е.ж. 

8.1.4. ГАЗОПРОВОДНА МРЕЖА 

Газопреносна мрежа има прокарана през Източна промишлена зона, част 2, но в Източна 

Промишлена зона, част 1 изцяло липсва като е планирана за изграждане далеч напред 

във времето поради липса на финансиране. 

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и 

много добре развита промишлена такава /близост на газопроводи от националната 

газопреносна мрежа до предприятията в промишлената зона, изградени 

газоразпределителни станции (ГРС) и арматурни пунктове/. 

Враца е център на един от 8-те региона, на които е разделена националната газопреносна 

мрежа, а именно - регион “ЗАПАД”. Той обхваща територии на общините Враца, 

Криводол, Роман, Бойчиновци, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Правец и 

Горна Малина, Перник и Радомир. През територията на региона преминават северния и 

южния полупръстени на газопреносната мрежа, като до повечето от по- големите градове 

има изградени газопроводни отклонения високо налягане и ГРС, които са собственост на 

“Булгаргаз” ЕАД. 

В едно от населените места на Общината — с. Чирен, на 15 км от град Враца, се намира 

единственото в страната хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на база 

изтощено газово находище. Недостатъчния брой на газохранилища в югоизточна Европа 

и прогнозираното възходящо развитие на газовия пазар в България и съседните й страни 

са основните причини, които очертават добрата перспектива за подземното съхранение 

на природен газ в България и в частност в ПГХ Чирен. При рязък спад на температурите 
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съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват за регулиране 

на налягането в националната и транзитната газотранспортни системи на "Булгаргаз". 

„РИЛА ГАЗ” е компанията, която осъществява разпределението на природен газ на 

територията на гр.Враца и снабдяването с природен газ на крайните потребители.  

Към края на програмен период 2007 - 2013 г. е изграден захранващия газопровод от 5 300 

м, 40 000 м от 1-ви етап и 12 000 м от II- ри етап - общо 57,3 км. Положените отклонения 

към потребители са 10,1 км - 1200 броя. Общия размер на инвестицията е 28 млн.лв. 

Потенциалните потребители за изградената мрежа са 6 000. Броят на реално 

присъединените потребители е 5 индустриални, 13 административни и 90 битови 

абоната. Цялата построена мрежа от 67,4 км е пусната в експлоатация на 23.01.2012 г. 

8.1.5. ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА 

Централното отопление е с големи предимства и следва да се внедрява винаги, когато е 

икономически осъществимо. Тези видове доставки на топлина са особено подходящи за 

снабдяване на жилищни блокове и многофамилни къщи, както и на обществени сгради 

като болници, училища и административни сгради. 

В гр. Враца е изпълнена отоплителна мрежа, захранваща 15 650 апартамента и 5 296 

обекта, приведени към апартаменти - общо захранени 20648 апартамента. 

Топлофицираните сгради са 632. На база статистическа информация на територията на 

града има изградени 9202 жилищни сгради с 33 275 жилища. 68.88% са жилищата в три 

до 10 и повече етажни сгради. 47 % от тях са топлофицирани. Заедно с приведените към 

апартаменти обекти, процентът на топлофициране нараства на 62 %.  

В края на програмен период 2007-2013г. е изградена и се експлоатира 57 км 

топлопреносна мрежа. Захранени са 12 000 битови абоната и 6 000 приведени ап. 

Стопански и бюджетни абонати. 

Произведената топлоенергия се транспортира до консуматорите по топлопреносна 

мрежа с обща дължина 57.3 км и чрез 549 абонатни станции (АС) се доставя до 

консуматорите. Бъдещото развитие е насочено към повишаване на енергийната 

ефективност и качеството на топдоснабдяването.  

8.1.6. ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ И ДРУГИ МРЕЖИ 

На територията на Община Враца са разположени участъци от следните оптични 

кабелни линии (ОКЛ) на ДАЕУ, изградени при спазване на нормативните изисквания: 

 1.Участък от ОКЛ с направление Областна администрация (ОА) Монтана - О А 

Враца - Министерски съвет София. Трасето на кабелната линия се намира в обхвата 

на републикански пътища I-1 (Монтана - Враца - Мездра) и III-1004 (Враца - Паволче - 
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Челопек) и общински път (Челопек - Лютиброд), като преминава през землищата на с. 

Бели извор, гр. Враца, с. Паволче и с. Челопек и териториите на гр. Враца, с. Паволче и 

с. Челопек. 

 2.Участък от ОКЛ с направление ОА Плевен - ОА Монтана. Трасето на линията се 

намира в обхвата на път II-13 (Криводол - Борован), преминавайки през землището и 

територията на с. Девене. 

Линиите по тЛ и т.2 са изградени с оптичен кабел (ОК) с 24 оптични влакна в защитни 

НОРЕ тръби, положени в изкоп. Защитните НОРЕ тръби са част от подземна тръбна 

мрежа от пет НОРЕ тръби, изградена през 2004 г. с изпълнение на строеж „Подземна 

тръбна мрежа за оптична свързаност с изтегляне на оптичен кабел на Мобилтел АД" и 

въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-159/28.03.2005 г. на 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). ОК е изтеглен през 2010 г. с 

изпълнение на строеж "Оптично кабелно трасе на Националната мрежа на държавната 

администрация (Администрацията на Министерския съвет на Република България) 

между градовете Нови Пазар - Шумен - Търговище - Разград - Русе - Велико Търново - 

Севлиево - Ловеч - Плевен - Монтана - Враца" и въведен в експлоатация след издадено 

Разрешение за ползване № СТ-05-528/04.05.2010 г. на ДНСК. 

3. Участък от ОКЛ с трасе: гр. Враца - гр. Роман, изградена по проект ,,Развитие на 

високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на 

критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“' 

Трасето на кабелната линия започва в гр. Враца и в обхвата на път 1-1 (Враца - Мездра) 

достига границата с Община Мездра. ОКЛ е изградена от две защитни ЕГОРЕ тръби 

ф40, положени в изкоп или съществуваща канална мрежа (в гр. Враца), като в едната 

тръба е изтеглен ОК в изпълнение на строеж „Оптично кабелно трасе Враца - Мездра - 

Роман'*, който е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-

1875/27.10.2015 г. на ДНСК. 

 4.Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) на територията на гр. Враца - изградени 

са пет ОКЛ, свързващи технологично помещение в сградата на Областната 

администрация със сгради на различни общински и държавни институции. ЕГОРЕ 

тръбите ф32, с различен капацитет ОК в тях, са положени предимно в канална мрежа. 

ЕСМ е изградена в изпълнение на обект "Изграждане на кабелна среда на опорни 

мрежи на държавната администрация в областните центрове" и за строежа от Община 

Враца е издадено Удостоверение №2625/28.11.2002 г. за ползване на строеж по 

предназначение. 



 

140 



 

141 

8.1.7. ПЪТНА (КЛАСИФИКАЦИЯ И СЪСТОЯНИЕ) 

През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с 

национално и международно значение. Електрифицирана линия свързва град Враца с 

Мездра – София – Роман – Червен бряг, Видин – Лом. Връзката със съседните райони 

се осъществява и чрез второкласни и третокласни пътища. Град Враца е пресечна 

точка на два от най-големите европейски транспортни коридора – коридор № 4 

(Дрезден/ Нюрнберг – Прага – Виена/ Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – 

Видин – Враца – София – Солун / Пловдив – Истанбул) и коридор № 7 – (Рейн – Майн 

– Дунав (Дунавският воден път). През община Враца минава път II-15, който е гръбнак 

на пътната инфраструктура във Врачанска област. Чрез него се осъществява връзка с 

най-натоварения в момента български ферибот в гр. Оряхово както и с коридор 7. 

Към 02.2021г. има подадено искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ съвместно с 

общините Враца и Мездра за промяна на собствеността на общински път VRC1089 /11-

16, Ребърково - Зверино/ Лютиброд - Граница общ.(Мездра - Враца) - Челопек /III-1004/, 

като трасето в цялата си дължина на територията на община Враца се предвижда да бъде 

част от републиканската пътна мрежа.  

На територията на Община Враца се намират републикански пътища първи, втори и 

трети клас с обща дължина 50.253 км.: 

•  Път I- 1 от км 133.550 до км 153.350- обща дължина 19.800 км; 

•  Път II -13 от км 28.050 до км 36.000 - обща дължина 7.950 км; 

•  Път II - 15 от км 0.000 до км 25.900- обща дължина 25.900 км; 

•  Път III-101 от км 0.000 до км 13.570-обща дължина 13.570 км; 

•  Път III -162 от км 36.606 до км 41.654— обща дължина 5.048 км; 

• Път III-1602 - Ребърково–Зверино–Лютиброд–Челопек - обща дължина 4.515 км; 

•  Път III - 1002 от км 0.000 до км 17.608- обща дължина 17.608 км; 

•  Път III - 1004 от км 0.000 до км 16.000- обща дължина 16.000 км; 

•  Път III - 1306 от км 46.700 до км 66.294-обща дължина 19.594 км; 

• Обходен път на гр. Враца - III-1003 (изграден кто дублиращ на Е79) - 14.996 км; 

Габаритът и състоянието на пътката настилка са представени в следващите таблици. 

 Път I-1 /Е 79/ 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина от р. н. до р. н. (м) 

1 133.550 135.300 8.0 

2 135.300 135.700 12.0 
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3 135.700 140.008 8.0 

4 140.008 143.938 2*8.0 с разд.ивица 

5 143.938 146.648 10.0 

6 146.648 151.602 2*8.0 

7 151.602 153.350 2*8.0 с разд.ивица 

Състояние на настилката - лошо и добро 

 

 Път II -13 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина от р. н. до р. н. (м) 

12 28.050 29.900 7.5 

13 29.900 30.150 8.0 

14 31.150 36.000 7.0 

Състояние на настилката - лошо и добро 

 Път II -15 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина от р. н. до р. н. (м) 

1 0.000 5.250 17.0 с разд.ивида 

2 5.250 8.300 14.5 

3 8.300 8.750 17.0 

4 8.750 18.765 7.5 

5 18.765 20.490 9.0 

6 20.490 25.900 7.5 

Състояние на настилката -добро и средно 

 Път III -101 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина (м) 

1 0.000 0.640 10.0 

2 0.640 13.570 6.0 

Състояние на настилката - добро и лошо  

 Път III -162 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина (м) 

1 36.606 41.654 6.0 

Състояние на настилката - лошо  

 Път III - 1002 

№ по ред Ленти за движение 
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от км до км ширина (м) 

1 0.000 0.760 10.5 

2 0.760 1.238 11.1 

3 1.238 2.334 14.0/2*2 с разд.ивица 

4 2.334 4.539 7.0 

5 4.539 9.000 6.5 

6 9.000 17.608 7.0 

Пътят е в реконструкция по ЛОТ 10 

 Път III - 1004 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина (м) 

1 0.000 16.000 6.5 

Състояние на настилката - средно и лошо  

 Път III - 1306 

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина (м) 

1 46.700 66.294 6.5 

Състояние на настилката - лошо  

 Обходен път на гр. Враца III-1003   

№ по ред 
Ленти за движение 

от км до км ширина (м) 

1 0.000 8.179 7.5 

2 0.000 6.816 7.5 

Състояние на настилката -добро и средно  

 

Таблица 59: Преминаване на РПМ праз населени места в Община Враца  

РПМ Преминаване през населени места 

Път I-1 /Е 79/ гр.Враца откм 143+164 до км 151+01 

Път II -13 село Девене 

Път II- 15 гр. Враца, село Баница 

Път III- 101 гр. Враца 

Път III -162  Не преминава през населени места 

Път III-1002 гр. Враца 

Път III -1004 село Паволче, село Челопек 

Път III - 1306 село Горно Пещене, село Тишевица, село Вировско, село Върбица 

Източник: АПИ, 2017 г. 

Таблица 60: Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение през 2015 г. и 

прогноза до 2035 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2016 1 А 2025 129.290 128.640 133.860 4027 83 532 236 6З 1650 2481 6591 11672 2939 

2020       4188 90 553 260 71 1848 2732 7010 12649 3290 

2025       4502 99 594 293 80 2079 3046 7647 13960 3700 

2030       4840 109 639 322 88 2287 3336 8285 15215 4071 

2035       5324 120 703 354 97 2516 3670 9114 16738 4478 

2016 1 А 4006 135.600 133.860 141.200 4725 74 633 249 54 1611 2547 7346 12421 2862 

2020       4914 80 658 274 60 1804 2796 7790 13412 3202 

2025       5283 88 707 308 68 2030 3113 8484 14774 3603 

2030       5679 97 760 339 75 2233 3407 9183 16085 3963 

2035       6247 107 836 373 83 2456 3748 10102 17695 4359 

2016 

Обходен 

път на 

Враца 

А 2661 4.900 0.000 8.700 4046 59 473 231 56 1766 2526 6631 11895 3119 

2020      4208 61 501 240 58 1978 2777 7046 12882 3486 

2025      4524 66 539 258 62 2225 3084 7674 14195 3917 

2030      4863 71 579 277 67 2448 3371 8305 15455 4307 

2035      5349 78 637 305 74 2693 3709 9136 17002 4738 

2016 

Обходен 

път на 

Враца 

А 2056 11.350 8.700 11.550 2308 65 394 190 42 1594 2220 4593 9302 2814 

2020      2400 68 426 209 44 1785 2464 4932 10176 3146 

2025      2580 73 469 230 47 2008 2754 5407 11283 3535 

2030      2774 78 516 253 51 2209 3029 5881 12341 3887 

2035      3051 86 568 272 56 2430 3326 6463 13563 4275 
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2016 

Обходен 

път на 

Враца 

А 2057 13.550 11.550 14.995 2317 61 380 188 42 1604 2214 4592 9304 2829 

2020      2410 63 410 207 44 1796 2457 4930 10176 3162 

2025      2591 68 451 228 47 2021 2747 5406 11287 3554 

2030      2785 73 496 251 51 2223 3021 5879 12344 3908 

2035      3064 80 546 270 56 2445 3317 6461 13566 4298 

2016 13 Д 556 37.000 30.948 44.020 459 10 123 42 37 75 277 746 11511 166 

2020       482 11 129 44 40 81 294 787 1219 179 

2025       518 12 139 47 44 89 319 8491 1320 196 

2030       570 13 153 52 56 100 355 938 1463 221 

2035       641 15 172 59 56 113 400 1056 1648 249 

2015 15 Д 538 6.850 3.365 6.960 4818 68 472 103 94 369 1038 5924 7618 750 

2020       5541 71 496 108 99 387 1090 6702 8479 787 

2025       6234 76 533 116 106 416 1171 7481 9390 846 

2030       6857 84 586 128 117 1458 1289 8230 10332 931 

2035       7643 92 645 141 129 504 1419 9054 11367 1025 

2015 15 А 3008 7.779 6.960 8.538 5064 51 449 146 35 262 892 6007 7369 514 

2020       5824 54 471 153 37 275 936 6814 8244 540 

2025       6552 58 506 164 40 296 1006 7616 9153 582 

2030       7207 64 557 180 44 326 1107 8378 10070 641 

2035       7928 70 613 198 48 359 1218 9216 11078 705 

2015 15 Д 539 13.071 8.538 14.215 1791 128 496 224 217 464 1401 3320 5609 1047 

2020       1925 134 521 235 228 487 1471 3530 5933 1099 

2025       2118 144 560 253 245 524 1582 3844 6428 1183 

2030       2330 158 616 278 270 576 1740 4228 7069 1300 

2035       2563 174 678 306 297 634 1915 4652 7779 1431 

2015 15 Д 541 18.941 14.215 19.842 2531 72 469 103 106 277 955 3558 5037 604 

2020       2721 76 492 108 111 291 1002 3799 5352 634 

2025       2993 82 529 116 119 313 1077 4152 5822 682 

2030       3292 90 582 128 131 344 1185 4567 6403 750 

2035       3621 99 640 141 144 378 1303 5023 7042 824 
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2015 15 Д 542 20.500 19.842 31.323 2672 113 471 109 82 453 1115 3900 5864 910 

2020       2872 119 495 114 86 476 1171 4162 6226 956 

2025       3159 128 532 123 92 512 1259 4546 6765 1028 

2030       3475 141 585 135 101 563 1384 5000 7440 1130 

2035       3823 155 644 149 111 619 1523 5501 8185 1243 

2015 101 Д 1353 2.621 0.000 12.857 2486 20 277 61 12 11 361 2867 3275 60 

2020       2735 23 291 64 13 12 380 3138 3571 65 

2025       3077 26 313 69 14 13 409 3512 3980 71 

2030       3539 30 344 76 15 14 449 4018 4533 79 

2035       4158 35 387 86 17 16 506 4699 5282 90 

2015 101 Д 1354 13.432 12.857 18.732 1449 15 179 76 49 28 332 1796 2193 110 

2020       1594 17 188 80 51 29 348 1959 2376 115 

2025       1793 19 202 86 55 31 374 2186 2635 124 

2030       2062 22 222 95 61 34 412 2496 2992 138 

2035       2423 25 250 107 69 38 464 2912 3471 156 

2015 1306 Д 2212 38.916 35.310 47.563 246 11 79 22 4 2 107 364 491 22 

2020       264 12 3 23 4 2 112 388 521 23 

2025       284 13 87 24 4 2 117 414 554 24 

2030       312 14 94 26 4 2 126 452 602 25 

2035       343 15 101 28 4 2 135 493 654 27 

2015 1306 Д 2211 48.643 47.563 53.948 482 24 111 27 4 12 154 660 668 44 

2020       518 25 117 28 4 13 162 705 924 46 

2025       557 26 123 29 4 14 170 753 983 48 

2030       613 28 132 31 4 15 182 823 1070 52 

2035       674 Зо 142 33 4 16 195 899 1163 55 

2015 1306 Д 2210 63.975 53.948 66.283 536 22 99 25 3 10 137 695 880 39 

2020       576 23 104 26 3 11 144 743 938 41 

2025       619 24 109 27 3 12 151 794 999 43 

2030       681 26 117 29 3 13 162 869 1090 46 

2035       749 28 126 31 3 14 174 951 1188 49 
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Общинската пътната мрежа е 108,85 км. 

Таблица 61: Общинска пътна мрежа. 

№ 
Път № Направление 

От  

(км.) 

До 

(км.) 

Дължина 

(км.) 

1. MON1090 

/ III - 162, Долна Бела речка - Стояново / 

Долно Озирово - Горно Озирово - Граница 

общ.( Вършец - Враца  ) - Лютаджик 
7,000 8,400 1,400 

2. VRC1014 

/ ІІ -13, Бяла Слатина - Борован / - Соколаре - 

Комарево - Тлачене  - Граница общ.( Бяла 

Слатина - Враца ) - Вировско / ІІІ - 1306 / 
15,800 21,000 5,200 

3. VRC1028 / ІІІ - 101 / Враца - кв.Кулата - Нефела 0,000 4,250 4,250 

4. VRC1029 / ІІІ-101, Враца-Криводол /-Лиляче - / ІІ -15 / 0,000 12,700 12,700 

5. VRC1030 
/ І - 1, Монтана - Враца / - Бели Извор - 

Власатица / ІІІ - 101 / 
0,000 7,700 7,700 

6. VRC1032 

/ І - 1, Враца - Мездра /  - Граница общ.( 

Враца - Мездра ) -  Върбешница - Горна 

Кремена / ІІІ - 103 / 

0,000 3,200 3,200 

7. VRC1033 / VRC1032, Враца -Върбешница /- Костелево 0,000 2,450 2,450 

8. VRC1035 

/ ІІ -13, Криводол - Борован / Девене - Три 

кладенци-Граница общ.(Враца - Криводол ) -  

Лесура / ІІІ - 1301 / 

0,000 6,400 6,400 

9. VRC1036 
/ ІІ - 13, Криводол - Борован / Девене - Чирен 

- / ІІ - 15 / 
0,000 17,550 17,550 

10. VRC1037 

/ ІІ -13,  Девене - Борован / - Граница общ. 

( Враца Борован )-Малорад-Граница общ. 

( Борован - Хайредин )-Рогозен-Бързина 

 / ІІІ -133 / 

0,000 3,600 3,600 

11. VRC1038 
/ ІІ - 15, Враца - Борован / Мраморен - 

Голямо Пещене / VRC3027 / 
0,000 7,700 7,700 

12. VRC1042 / ІІІ - 1002, Враца - Леденика / - Згориград 0,000 1,500 1,500 

13. VRC1089 

/ ІІ - 16, Ребърково - Зверино / Лютиброд - 

Граница общ.( Мездра - Враца ) - Челопек / 

ІІІ - 1004 / 

2,100 6,615 4,515 

14. VRC2031 

/ VRC1030, Бели извор - Власатица / - 

Граница общ. ( Враца - Криводол ) - 

Краводер - / ІІІ - 1302 / 

0,000 4,440 4,440 

15. VRC2034 
/ ІІІ - 1306, Горно пещене  - п.к.ІІ - 15 / - 

Веслец 
0,000 4,440 4,440 

16. VRC2040 
/ ІІ - 15, Мраморен - Борован / Баница - Мало 

Пещене 
0,000 5,500 5,500 

17. VRC2041 / ІІ - 15, Баница - Борован / - Оходен - / ІІ - 15/ 0,000 3,050 3,050 
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18. VRC2085 
/ III - 103 / - Граница общ. ( Мездра - Враца ) 

- Тишевица / ІІІ - 1306 /                       
9,580 11,880 2,300 

19. VRC3027 
/ VRC1038 / Голямо Пещене - Граница общ. 

( Враца - Борован ) - Нивянин / VRC1015 / 
0,000 2,100 2,100 

20. VRC3039 
/ ІІ - 15, Мраморен - Борован / Баница - 

Голямо Пещене / VRC1038 / 
0,000 6,000 6,000 

21. VRC3069 

/ ІІІ - 1301, Галатин - Лесура /  - Граница 

общ.( Криводол - Враца ) - Три кладенци - / 

VRC1035 / 

1,570 4,470 2,900 

Общо:   108,85 

 

Железопътният транспорт също играе важна роля за транспортните комуникации в 

община Враца и в самия град.  

Железопътната линия на територията на община Враца е част от VII - ма главна жп 

линия. 

Категоризацията на жп линията преминаваща през територията на общината съгласно 

„Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в 

железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии“ 

е железопътна магистрала. 

Класификация на жп линията съгласно Нормативната уредба на ДП „НК ЖИ” по 

товаронапражение е V ™ клас. 

Дължина на железопътната мрежа на територията на община Враца е 24.996 км; 

Габаритът на натоварване съгласно инструкция за натоварване и превозване на 

негабаритни и тежки товари е „GС“ на жп линията, преминаваща през територията на 

община Враца. 

Техническото състояние на релсо-траверсовата скара е добро и гарантира заложените в 

графика за движение на влаковете скорости. 

Основната железопътна гара в града е една ЖП - гара Враца - за пътници и товари.  

Основни ЖП - линии, преминаващи през града, са:  

 Железопътна линия Враца – Мездра  

 Железопътна линия София - Враца – Видин  

 Железопътна линия София - Враца – Лом  

 Железопътна линия София - Враца – Монтана  
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8.1.8. СМЕТОСЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ДЕПА ЗА 

ОТПАДЪЦИ  

 

Таблица 62: Количества отпадъци 

Количество отпадъци 2007 2008 2009 2010  2011  2012  2013 2014 

Смесени битови отпадъци /т/    17882 17415 16767 16337 16410 

Количество на разделно събрани 

отпадъци  

   
 135 154 151 274 

Общо количество генерирани 

отпадъци - т  

15956,3 16703,2 17515,8 17882 17551 16921 16488 16684 

Източник: РИОСВ Враца, НСИ 

 

Община Враца е осигурила 3 действащи площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, спазвайки изискванията на чл.19, 

ал.3, т. 11 от ЗУО. Чрез осигурените площадки общината е обхванала разделното 

събиране на едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, хартия и картон, стъкло 

и пластмаси. На площадките могат да се предават и някои видове масово разпространени 

отпадъци (без отпадъци от опаковки, които са предмет на разделно събиране от страна 

на организацията за оползотворяване).  

1. Площадка на ул. "Христо Смирненски" № 7, гр. Враца - база на "Ровотел Стийл"  

2. Площадка на ул. "Шипка" № 2, гр. Враца - база на "Чистота Балкани" ЕООД  

3. Площадка на Регионално депо за неопасни отпадъци, м. Шумака 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки функционира на територията 

на гр. Враца и селата Згориград, Паволче, Челопек и Косталево и покрива 84% от 

населението на общината. 

Всички събрани смесени битови отпадъци се транспортират до регионалното депо за 

неопасни отпадъци, където се третират предварително преди депониране в сепарираща 

инсталация, разположена на територията на регионалното депо. Инсталацията е 

изградена с безвъзмездно финансиране от държавния бюджет чрез ПУДООС и е пусната 

в експлоатация на 06.03.2014 г. Инсталацията е разположена в п.и.12259.788.1, местност 

„Шумака”, землище на гр. Враца, със застроена площ 1921,05 кв.м. и навес за временно 

съхранение на балирани отпадъци – 218,46 кв. м. Дневният капацитет за прием на битови 

отпадъци за преработка е 74 тона и е достатъчен за постъпващите смесени битови 

отпадъци от двете общини Враца и Мездра. Отсортираните материали се предават от 

оператора на инсталацията:  
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 на рециклиращи предприятия,  

 за термично оползотворяване в „Холсим България“ АД - циментовия завод на 

фирмата в с. Бели извор, община Враца. За площадката има издадено комплаксно 

разрешително № КР-00000075 от 2012 г. по реда на ЗООС за термично третиране 

на отпадъци.  

 

Както в повечето общини, в община Враца няма изградено съоръжение за третиране на 

биоразградими битови отпадъци. Такова не е изградено и на територията на община 

Мездра - другата община членка на РСУО.  

Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Враца, след предварително 

сепариране и отделяне на полезните компоненти се депонират на регионално депо за 

неопасни отпадъци /РДНО/ за общините Враца и Мездра, разположено в местността 

“Пискавец” в землището на гр. Враца. За РДНО има издадено Комплексно разрешително № 

5-Н1/2010г., актуализирано с Решение № 5-Н1-И0-АО-ТГ/2013г. 

Депото се състои от четири клетки с общ капацитет 491 491 тона и капацитет на 

отделните клетки както следва:  

- Клетка 1.1. – 45 896 т  

- Клетка 1.2. – 114 971 т  

- Клетка 2.1. - 165 312 т  

- Клетка 2.2. – 165 312 т.  

Клетки 1.1. и 1.2. са запълнени, закрити и предстои тяхната рекултивация.  

По ПУДООС е финансирано изграждането на клетка 2.1., която е пусната в експлоатация 

през 2012 г. 

Проектният експлоатационен срок на клетка 2.1. е 6 години, а проектният капацитет е 

средно 27 555 тона/годишно. Отчетните данни показват, че депонираните количества в 

клетка 2.1. в периода от влизането й в експлоатация през октомври 2012 г. до 31.12.2014 

г. са 43 312,718 тона, което прави средно 19 250,1 тона годишно. 

Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, 

търговски обекти, административни сгради и други, се транспортират до 

съществуващото разтоварище за строителни отпадъци и земни маси в местността 

„Умарски бряг“ в близост до кв. Бистрец в град Враца. Разтоварището е с изчерпан 

капацитет. Община Враца е идентифицирала ново място – бивша кариера (поземлени 

имоти № 036023 и 036024) в землището на с. Косталево, община Враца, за разполагане 



 

151 

на площадка за рециклиране на строителните отпадъци и за оползотворяване на 

строителните отпадъци за запълване и техническа рекултивация на кариерата.  
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9. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

9.1. ОБЕКТИ, ЗНАЧИМОСТ И СОБСТВЕНОСТ 

Община Враца разполага с разнообразни природни ресурси за развитие на туризма: 

множество пещери, водопади и интересни скални образувания. Най-известни сред тях са 

пещерата „Леденика”, прохода „Вратцата”, водопада „Скакля”, водопада „Боров камък”, 

Божият мост край село Лиляче и ПП „Врачански Балкан”. 

 Пещерата „Леденика” е част от развлекателния парк „Леденика” и е една от най-

посещаваните пещери в България. Отворена е за посещение през цялата година. 

Намира се на 16 км. от град Враца. Дълга е 320 метра и има 10 зали. В нея се 

провеждат посещения както от туристи, така също и различни културни 

мероприятия – концерти, сватби, рекламни клипове и други занимания. Най-

голямата атракция в пещерата е излъчване на светлинно лазерно шоу в звук и 

картини, съпроводено с беседа. В посетителския център „Прилепа” има 

киносалон за прожектиране на 5 D кино и вендинг автомат за сувенири. 

 Проходът „Вратцата” - отвесните скали на прохода са най-високите на 

Балканския полуостров - над 400 метра. Ежегодно там се провеждат 

републикански алпиниади и международни състезания по скално катерене. На 

скалите са прокарани около 70 алпийски маршрута от всички категории на 

трудност. В близост се намира комплекс „Чайка”, където има езеро с водни 

колела. 

 Водопадът „Скакля” е сред най-високите водопади в България - водата се спуска 

от 141 метра височина. 

 Водопадът „Боров камък” е с височина 63 метра и се намира на територията на 

Природен парк „Врачански Балкан”. До него се стига по изградена екопътека, 

която започва от края на село Згориград. 

 Божият мост – природен феномен, който се намира край село Лиляче - на около 

15 км. северно от гр. Враца. Висок е около 20 метра, широк — около 25 метра, а 

по главната си ос тунелът, образуван от Лиляшка бара е с дължина около 100 

метра. Тук се намира и водната пещера „Понора”, в която тече подземна река с 

малки водопади и се влиза само със специална екипировка и професионален 

водач. 

 Природен парк „Врачански Балкан” е вторият по големина природен парк, 

обявен през 1989 г. с територия 28 844,8 ха. Територията на парка е най-богатия 

на пещери район в България - над 600, които са уникални със своята красота и 
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наличие на редки пещерни организми. През територията на парка минават много 

туристически маршрути и екопътеки. Географското местоположение, богатата 

флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните транспортни връзки, 

са предпоставка за устойчивото развитие на алтернативнии форми на туризъм - 

планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, екологичен, с 

елементи от селски туризъм.  

Във ПП Врачански Балкан са разработени 16 екопътеки, 8 опознавателни маршрута и 3 

веломаршрута. През 2012 г. е открита еко-пътека „Г орска пътека на здравето”. Пътеката 

свързва вилата на АЕЦ - Козлодуй с Горския дом във Врачанския Балкан. По трасето са 

монтирани 5 спортни площадки с различна степен на натовареност. Предназначена за 

всички възрасти. 

Във Врачанския Балкан съществуват обособени зони за отдих с три хижи, стопанисвани 

от туристическо дружество Веслец - хижа Околчица, свързана с паметника на Христо 

Ботев, хижа Пършевица и хижа Леденика. Последните две хижи и множеството 

ведомствени бази в зоната за отдих Врачански балкан, в местността Горски дом и 

пещерата Леденика може да се свържат в обща урбанизирана зона за отдих и туризъм. 

Дължината й е близо 9 км. В северният край е пещерата Леденика. В центъра на зоната 

са разположени множество ведомствени почивни бази, а в южния край - хижа 

“Пършевица” и ски-писта с влекове за възрастни и деца. По този начин в удобна връзка 

с града се очертават три центъра за отдих и туризъм. 

Комплекс Леденика е един от стоте национални туристически обекти. Трите 

ведомствени бази към него имат общо 139 легла и 200 места за хранене. Туристическата 

хижа е с 85 легла; 

Център за отдих Врачански балкан е основен за почивка с няколко ведомствени почивни 

бази с общо 488 легла и 420 места за хранене, профилакториум на АЕЦ ’’Козлодуй” със 

150 места за хранене и 100 легла, множество бунгала, ски - база с две писти. 

Местност Пършевица с перспектива за развитие като локален център за зимен спорт и 

туризъм.  

Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски къщи 

за развитие на селски туризъм.  

Възможностите за развитие на туризма в общината включват: 

 Пешеходен туризъм - подходящи за пешеходен туризъм са няколко основни 

маркирани маршрута - до пещерата Леденика по стръмни пътеки южно от Враца; до 

Бутов дол - Замбина могила - п. “Леденика“; до Г арванец - Кравя - Леденика; от 
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Згориград до Леденика; Враца - Скакля - Мандрата - Селището - Йолковица; х. 

Леденика - х. Пършевица; х. Околчица - х. Пършевица; Ботева алея от “Химко“ до 

Избата; Лакатник - Миланова скала - Пършевица; маркирани пътища и пътеки до 

Лютаджик, Бялата вода, Вършец, сп. Оплетня, Елисейна и др.  

 Познавателен туризъм - изградени маршрути от ДПП ’’Врачански балкан” : 

- Врачанска екопътека от Згориград да водопада “Боров камък“; 

- Познавателен маршрут “Карст и растителност “ в к-с “Леденика“; 

- Горска пътека на приказките край Горския дом ( Пършевица ); 

- Познавателен маршрут “ Ботев път “ от Милин камък до Околчица 

- Спелеология - основни обекти за спелеология са пещерите, разположени във 

Врачанския карст “ и в планината - около 500 на брой 

- Алпинизъм - използват се основно вертикалните скали в района на “Вратцата“ 

край Алпийския дом. Катерачните турове са над 150, с трудност от I до VIII 

категория. Целогодишно тук се провеждат тренировъчни лагери, клубни, 

републикански и международни състезания. 

- Воден туризъм - използваеми са яз. “Дъбника”, басейна “Чайка” и най – близките 

реки Огоста и Дунав; 

- Селски и еко - туризъм. Организация и прилагане на този вид туризъм е 

извършена от ДПП “Врачански Балкан“. Използват се 20 места за настаняване в с. 

Паволче и с. Згориград. През 1999 - 2001 г. са били използвани от 1000 

чуждестранни туристи като еднодневни почивки и походи по Врачанскит 

екопътеки 

Предлаганите туристически продукти до момента са на пещера „Леденика”, хотел 

„Чайка”, атракционен парк „Приказката“ и „Средновековие”. Освен посещение в 

пещерата, в Туристически комплекс ”Леденика” се предлагат уроци по конна езда, като 

част от комплексен туристически продукт. Хотел „Чайка” предлага комплексен пакет, 

включващ хотелско обслужване, храна и допълнителни атракции - пикник сред 

природата. 

Атракционен парк „Приказката” е разположен на площ от 17 дка. Паркът предлага пълен 

набор от съоръжения, които позволяват не само развлекателни игри и забавления, а и 

сериозни състезателни предизвикателства със силови елементи за деца и възрастни. 

В Атракционен парк „Средновековие” са изградени три басейна, единият от които е с 

пързалка, открит бар и ресторант с 80 места за посетители. 

За туристите са на разположение и атракционни влакчета по два маршрута. 
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По данни на Министерство на туризма общината разполага с 13 обекта на туристическата 

инфраструктура. 

 

Таблица 63. Категоризирани обекти на туристическа инфраструктура в Община Враца 

Наименование на обекта Категория Капацитет Местоположение 

Мотел ”Чайка” 3 звезди 60 гр. Враца, м.„Вратцата” 

Къща за гости ”Тони” 2 звезди 9 с. Згориград 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

„Вяра” 
2 звезди 4 гр. Враца 

Семеен хотел ”Момина сълза” 1 звездa 26 гр. Враца, м. „Клисурата” 

Семеен хотел ”Класик” 2 звезди 12 гр. Враца 

Места за настаняване Почивна станция „Горски 

дом” 
2 звезди 26 

гр.Враца, м„Врачански 

Балкан” 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

„Игрис - Палаз” 
2 звезди 4 гр. Враца 

Места за настаняване самостоятелни стаи в 

комплекс „Дива” 
3 звезди 12 

Преди с. Бели извор, м. 

Краище, гл. Път Е 79 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

„Лозница” 
2 звезди 6 гр. Враца 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

”Бояна” 
2 звезди 4 с. Паволче 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

„Йорданови” 
2 звезди 4 с. Паволче 

Места за настаняване самостоятелни стаи 

„Лозанов” 
2 звезди 6 гр. Враца 

Семеен хотел „Мира 2” 2 звезди 14 гр. Враца 

Семеен хотел ”ЕОС БГ” 2 звезди 20 гр. Враца 3000 

Места за настаняване стаи за гости ”Раде” 2 звезди 13 гр. Враца 

Хотел „Боди – М” 2 звезди 44 гр. Враца 

Семеен хотел „Мира” 2 звезди 21 гр. Враца 

Семеен хотел ”Фламинго” 2 звезди 15 гр. Враца 

Места за настаняване стаи за гости „Бялата 

къща” 
2 звезди; 8 гр. Враца 

Семеен хотел „Зора” 2 звезди 24 гр. Враца 

Места за настаняване стаи за гости „Мария” 2 звезди 14 гр. Враца 

Места за настаняване стаи за гости „Раде 2” 2 звезди 4 гр. Враца 

Места за настаняване стаи за гости ”Младежки 

център” 
2 звезди 40 гр. Враца 
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Източник: Извадка от Национален туристически регистър с данни за местата за настаняване с валидни 

удостоверения издадни след 01.01.2010 г., Министерство на туризма, 2017 г. 

 

Таблица 64. Обекти на туристическата инфраструктура, които са в процедура по 

прекатегоризация 

Наименование на обекта Категория Капацитет Местоположение 

Семеен хотел „Кипарис” 3 звезди 40 

гр. Враца, Врачански 

Балкан, м. „Учителски 

колони” 

Хотел „Хемус” 3 звезди 100 гр. Враца 3000 

Хотел „Хъшове” 2 звезди 44 

гр. Враца, разклона за с. 

Паволче - 3 км. от града; 

местност „Копана 

могила” 

Хотел „Олимпийски надежди” 1 звезда 55 гр. Враца 3000 

Къща за гости „Руми” 2 звезди 10 с. Згориград 

Къща за гости ”Марчела” 2 звезди 4 с. Згориград 

Къща за гости „Баба Илийца” 2 звезди; 11 с. Челопек 

Места за настаняване Почивна станция АЕЦ 

„Козлодуй” 
2 звезди 72 

гр.Враца, м.„Врачански 

Балкан” 

Места за настаняване Бунгала “Оазис” 1 звезда 10 
гр. Враца, Врачански 

балкан, м. “Църквище” 

Туристически комплекс ”Леденика”* 1 еделвайс 52 
гр. Враца, Врачански 

балкан 

Източник: Община Враца, 2018 г.; * туристическа хижа  

 

Таблица 65. Спортни обекти общинска собственост в Община Враца 

№ Обект Местонахождение 
Вид и предназначение 

на имота  
ЗП и РЗП 

1 Стадион 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.18.1, 

Кв. 234,парцел ІІІ 

Трайно предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

Застроена площ – 301 

кв.м.; Обща площ – 

51232 кв.м.; Трибуна - 

6000 кв.м. 

2 
Покрит 

плувен басейн 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.7, 

Кв.234,парцел ІІІ 

Трайно предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

Застроена площ – 

1052 кв.м. 

3 
Покрит детски 

басейн 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

Трайно 

предназначение, 

Застроена площ -  512 

кв.м. 
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идентификатор №12259.1027.4.2, 

Кв.234,парцел ІІІ 

урбанизирана, спортно 

игрище 

4 Открит басейн 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.9, 

Кв.234,парцелІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

Застроена площ – 950 

кв.м. 

5 

Покрито 

стрелбище за 

пневматично 

оръжие 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.4, 

Кв.234, парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

Застроена площ – 378 

кв.м. 

6 

Покрито 

стрелбище за 

малокалибрен

о оръжие 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.5.2 

Кв.234, парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, 

Обществен обект 

Застроена площ – 674 

кв.м. 

7 

Покрита 

лекоатлетичес

ка писта 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.5.3, 

Кв.234,парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, 

Обществен обект 

Застроена площ – 

2379 кв.м. 

8 
Зала за 

спортни игри 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12258.1027.5, 

Кв.234,парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, 

Обществен обект 

Застроена площ -  865 

кв.м. 

9 Тенис зала 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.14, 

Кв. 234, парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

Застроена площ – 111 

кв.м. 

10 
Открити тенис 

кортове 7 броя 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.14, 

Кв. 234, парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

ТК № 1 с трибуна – 

1052 кв.м. 

ТК № 2 – 840 кв.м. 

ТК № 3 и 4 – 1596 

кв.м. 

ТК № 5 с трибуна – 

1042 кв.м. 

ТК № 6 и 7 – 1428 

кв.м. 

11 
Спортна зала 

„Вестител” 

Бул.”2-ри юни”, община Враца, 

област Враца, идентификатор № 

12259.1016.103, Кв. 424, УПИ, 

парцел VІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, 

Застроена площ -  945 

кв.м. 
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За друг обществен 

обект - комплекс 

12 

Тренировъчни 

футболни 

игрища – 3 

броя и 

открита писта 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

идентификатор №12259.1027.18, 

Кв. 234, парцел ІІІ 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

-Официално 

тренир.игрище – 7350 

кв.м.; 

- тренировъчно 

футб.игр. – 7350 

кв.м.; 

- тренировъчно 

футб.игр. – 6300 

кв.м.; 

- открита 

лекоатлетическа 

писта с шамотно 

покритие 

13 Картинг писта 

Спортен комплекс „Хр.Ботев”, 

община Враца, област Враца, 

кв.234, УПИ ІІІ; 

Трайно 

предназначение, 

урбанизирана, спортно 

игрище 

 

Източник: Община Враца, 2018 г. 

 

9.2. ВЛИЯНИЕ В ОБЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

Таблица 66. Дейност на категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, за периода 2010-

2015 г. в Община Враца 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Места за настаняване с 10 и повече легла 

/брой/ 
15 16 12 14 15 14 

Легла /брой/ 444 469 522 544 561 504 

Легладенонощия /брой/ 154912 169717 180621 195355 188807 183444 

Стаи /брой/ 238 305 313 318 316 283 

Реализирани нощувки /брой/ 16836 29296 44160 45072 48156 51042 

Пренощували лица /брой/ 10700 16147 20743 23022 24035 25397 

Приходи от нощувки /лв./ 710395 1202994 1203140 1317347 1329105 1411258 
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II. ПРОГНОЗА 

 

1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

1.1. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 

Развитието на населението се базира на естественото възпроизводство на населението 

(фертилни контингенти, очаквана фертилност, смъртност, средна продължителност на 

живота) и механичния прираст. 

Прогнозата за демографското развитие на Община Враца за периода до 2035 г. е 

направена посредством екстраполационен метод – на база тенденции в развитието на 

населението за последните 20 г., тъй като се очаква темпът на намаляване на населението 

да се запази и в перспектива. 

Прогнозата е разработена в три варианта - песимистичен, реалистичен и оптимистичен, 

като в таблица 63 е представено очакваното демографско развитие при трите варианта за 

2015, 2020, 2025, 2030 и 2035 г. 

И в трите варианта на развитие се очаква намаляване на населението на Община Враца 

като цяло, така и по отделните населени места, но с различни темпове. 

 

Таблица 67. Прогнозно демографско развитие на Община Враца – песимистичен, реалистичен и 

оптимистичен вариант 

Песимистичен вариант 2020 2025 2030 2035 

Население Община Враца 69344 67455 65648 63925 

Под трудоспособна възраст 9006 8511 8038 7587 

В трудоспособна възраст 43060 41948 40884 39870 

Над трудоспособна възраст 17391 17578 17757 17928 

град Враца 57393 56435 55518 54644 

с. Баница 1032 995 959 925 

с. Бели извор 645 624 603 583 

с. Веслец 164 164 163 162 

с. Вировско 309 303 297 292 

с. Власатица 340 334 330 325 

с. Върбица 414 396 378 360 
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с. Голямо Пещене 463 435 408 382 

с. Горно Пещене 274 239 206 174 

с. Девене 919 874 830 789 

с. Згориград 1558 1517 1477 1439 

с. Костелево 737 722 706 690 

с. Лиляче 647 566 489 415 

с. Лютаджик 115 107 100 93 

с. Мало Пещене 40 36 33 30 

с. Мраморен 483 413 347 284 

с. Нефела 523 518 512 506 

с. Оходен 195 184 173 161 

с. Паволче 635 613 591 570 

с. Тишевица 475 461 447 434 

с. Три кладенци 743 717 692 669 

с. Челопек 504 493 483 472 

с. Чирен 618 575 533 493 

Реалистичен вариант 2020 2025 2030 2035 

Население Община Враца 69374 67561 65866 64259 

Под трудоспособна възраст 9014 8539 8095 7674 

В трудоспособна възраст 43078 42011 41013 40066 

Над трудоспособна възраст 17388 17568 17736 17895 

град Враца 57408 56489 55629 54814 

с. Баница 1033 997 963 931 

с. Бели извор 646 625 605 587 

с. Веслец 165 165 164 163 

с. Вировско 310 304 298 293 

с. Власатица 341 335 331 326 
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с. Върбица 415 397 380 364 

с. Голямо Пещене 464 437 411 387 

с. Горно Пещене 275 241 210 180 

с. Девене 920 876 836 797 

с. Згориград 1559 1519 1481 1446 

с. Костелево 738 723 708 693 

с. Лиляче 648 570 498 429 

с. Лютаджик 116 108 101 93 

с. Мало Пещене 41 37 34 31 

с. Мраморен 484 417 355 296 

с. Нефела 524 519 513 507 

с. Оходен 196 185 174 164 

с. Паволче 636 614 594 574 

с. Тишевица 476 462 449 436 

с. Три кладенци 744 719 695 673 

с. Челопек 505 494 484 474 

с. Чирен 619 578 538 501 

Оптимистичен вариант 2020 2025 2030 2035 

Население Община Враца 69434 67792 66317 64956 

Под трудоспособна възраст 9030 8600 8213 7857 

В трудоспособна възраст 43113 42146 41278 40477 

Над трудоспособна възраст 17382 17545 17691 17826 

град Враца 57438 56605 55858 55167 

с. Баница 1034 1002 972 945 

с. Бели извор 646 627 610 595 

с. Веслец 166 166 165 165 

с. Вировско 311 305 299 295 
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с. Власатица 342 337 332 328 

с. Върбица 416 399 385 371 

с. Голямо Пещене 465 440 418 398 

с. Горно Пещене 276 245 218 193 

с. Девене 921 882 846 814 

с. Згориград 1560 1524 1491 1461 

с. Костелево 739 725 712 700 

с. Лиляче 650 580 517 459 

с. Лютаджик 117 109 103 96 

с. Мало Пещене 42 38 35 32 

с. Мраморен 486 426 372 322 

с. Нефела 525 519 513 507 

с. Оходен 197 186 177 168 

с. Паволче 637 617 599 583 

с. Тишевица 477 464 452 442 

с. Три кладенци 745 722 702 683 

с. Челопек 506 496 487 478 

с. Чирен 621 583 549 517 

 

Според песимистичния вариант, при запазване на параметрите на естественото 

възпроизводство, към края на прогнозния период населението на община Враца ще 

достигне 63925 души. При този вариант на относително забавяне развитието на 

населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 

процеси в страната. 

Според реалистичния вариант, като най-вероятен за сбъдване, формиралите се 

възрастови структури, в съчетание с миграционните процеси ще имат определящо 

значение за развитието на населението в перспектива. Предвижда се към края на 

прогнозния период населението на общината да бъде 64259 души. Реалистичният 

вариант (при хипотеза за конвергентност) е съобразен с нормативните изисквания на 
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Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните 

членки. 

Оптимистичният вариант се базира на възприетите хипотези за развитие на основните 

демографски процеси, които в началото на прогнозния период са близки до тези на 

останалите варианти, като се предвижда постепенно нарастване на населението, което 

към 2035 г. да достигне 64956 души. При този вариант на относително ускоряване се 

предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-

икономически процеси в страната. 

 

2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ  

Общият устройствен план на Община Враца очертава пространственото развитие на 

общината за период от 20 г. чрез определяне на основното и преобладаващото 

предназначение, режимите на устройство, правилата и нормативите за прилагането на 

плана, изискванията към подробните устройствени планове и планирането на мрежите и 

съоръженията на техническата инфраструктура. 

Община Враца включва 23 бр. населени места – с. Нефела, с. Згориград, с. Паволче, с. 

Костелево, с. Бели извор, с. Чирен, с. Челопек, с. Веслец, с. Лиляче, с. Лютарджик, с. 

Мраморен, с. Баница, с. Власатица, с. Горно Пещене, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. 

Тишевица, с. Оходен, с. Девене, с. Мало Пещене, с. Вировско и с. Три кладенци. 

 

2.1. МОДЕЛ НА УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ 

В пространствената структура на Община Враца в пространствено и функционално 

отношение се очертава един център – град Враца, около който се обединяват останалите 

населени места, като могат да се очертаят две групи от населени места – близко 

разположени, т. нар. „привилегировани“ населени места, разположени в границите на 15 

мин. изохрон, както и по-отдалечените, т. нар. „дискриминирани“ населени места, 

разположени в границата на 35 мин. изохрон.  

В първата група попадат населените места: с. Нефела, с. Згориград, с. Паволче, с. 

Костелево, с. Бели извор, с. Чирен, с. Челопек, с. Веслец, с. Лиляче, които образуват т. 

нар. „централна зона“. Към тази зона следва да се присъедини и с. Лютарджик, което 

географски е разположено в близост до гр. Враца, въпреки че траспортния изохрон е по-

голям поради заобиколния достъп и ограничителя „Врачански Балкан“. 
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Във втората група попадат населените места: с. Мраморен, с. Баница, с. Власатица, с. 

Горно Пещене, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Тишевица, с. Оходен, с. Девене, с. Мало 

Пещене, с. Вировско и с. Три кладенци, които образуват т. нар. „периферна зона“. 

При извършен анализ на отделните населени места и доколко те отговарят на избрани 

критерии се очертават четири вида населени места: 

 Първа група - населени места, които не отговарят на нито един критерий: с. 

Веслец, с. Мало Пещене, с. Лютаджик 

 Втора група – населени места, отговарящи само на един критерий – с. Власатица, 

с. Горно Пещене, с. Чирен, с. Голямо Пещене, с. Оходен, с. Три кладенци. 

 Трета група – населени места, отговарящи на 2-3 критерия - с. Мраморен, с. 

Върбица, с. Вировско 

 Четвърта група - населени места, отговарящи на всички критерии – с. Баница, с. 

Тишевица, с. Девене. Тези три населени места имат достъп до републиканска 

пътна мрежа. Във всяко от тях има лекарска практика, функционира детска 

градина и обединено училище, като в с. Девене и с. Баница уилищета са защитени. 

Населените места, които отговарят на най-много критерии следователно имат и най-

голям потенциал да се развият като вторични центрове са с. Баница, с. Тишевица и с. 

Девене. 

Ето защо урбанистичният модел за развитие на общината има полицентрична 

структура. 

 

Таблица 68: Транспортни и пешеходни изохрони от общинския център до останалите населени 

места 

От общинския център до 

останалите населени 

места 

Растояние с 

автомобил /км/ 

Транспортен 

изохрон 

Пешеходно 

растояние 

/км/ 

Пешеходен 

изохрон 

Населени места около главния център гр. Враца 

с. Нефела 8.31 км 10 мин. 6.02 км 1 ч. 18 мин. 

с. Згориград 5.20 км 11 мин. 5.22 км 1 ч. 1 мин. 

с. Паволче 8.62 км 11 мин. 8.68 км 1 ч. 45 мин. 

с. Костелево 9.24 км 12 мин. 6.26 км 1 ч. 21 мин. 

с. Бели извор 12.68 км 13 мин. 12.02 км 2 ч. 34 мин. 

с. Чирен 13.71 км 13 мин. 15.90 км 3 ч. 17 мин. 

с. Челопек 11.33 км 15 мин. 11.37 км 2 ч. 17 мин. 

с. Веслец 12.83 км 15 мин. 14.13 км 3 ч. 0 мин. 
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с. Лиляче 14.41 км 15 мин. 14.19 км 3 ч. 1 мин. 

с. Мраморен 16.25 км 17 мин. 15.29 км 3 ч. 11 мин. 

с. Баница 20.43 км 18 мин. 19.80 км 4 ч. 8 мин. 

с. Власатица 15.59 км 18 мин. 15.13 км 3 ч. 13 мин. 

с. Горно Пещене 17.90 км 18 мин. 17.25 км 3 ч. 35 мин. 

с. Върбица 31.89 км 32 мин. 31.24 км 6 ч. 27 мин. 

с. Голямо Пещене 21.55 км 22 мин. 20.90 км 4 ч. 21 мин. 

с. Тишевица 22.13 км 22 мин. 21.48 км 4 ч. 26 мин. 

с. Оходен 24.41 км 23 мин. 23.78 км 4 ч. 57 мин. 

с. Девене 25.27 км 25 мин. 24.65 км 5 ч. 7 мин. 

с. Мало Пещене 25.64 км 27 мин. 25.02 км 5 ч. 13 мин. 

с. Вировско 27.47 км 27 мин. 26.82 км 5 ч. 34 мин. 

с. Три кладенци 30.27 км 32 мин. 29.65 км 6 ч. 10 мин. 

с. Лютаджик 33.92 км 34 мин. 24.58 км 6 ч. 13 мин. 

 

Таблица 69: Оценка на населените места по избрани критерии с оглед избор на вторичен център 

Населени места в 

периферия 
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с. Мраморен X 2 X    

с. Баница X 3 X X X  

с. Власатица   X    

с. Горно Пещене      X 

с. Чирен   X    

с. Върбица   X   X 

с. Голямо Пещене   X    

с. Веслец       

с. Тишевица X 1 X X  X 

с. Оходен     X  

с. Девене X 2 X X X  

с. Мало Пещене       
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с. Вировско X 3    X 

с. Три кладенци   X    

с. Лютаджик       
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Графика 14: Урбанистичен модел на развитие на Община Враца 
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2.2. ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, РЕЖИМИ НА 

УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ ЗА НАТОВАРВАНЕ  

Според основното им предназначение, определено общият устройствен план, 

териториите в страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни 

образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени 

територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти и територии на 

транспорта. 

 

2.2.1. НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Урбанизираните територии са структурирани като населени места, най-голямото от 

които е град Враца с площ от 1924,6 ха. Град Враца е единствен град и административен 

център на община Враца. Локализиран е в в южната част на общината. През него 

преминават Републикански пътища I-1, II-15, III-101 и общински път VRC1028.  

Останалите населени места в общината са: 

 с. Баница – площ от 188,8 ха, разположено на север от общинския център. През 

селото преминават републикански път II-15 и общински пътища VRC2039 и 

VRC2040. 

 с. Бели извор - площ от 156 ха, разположено на северозапад от гр. Враца.. През 

селото преминава общински път VRC1030. 

 с. Веслец - площ от 38,5 ха, разположено в източната част на общината на 

североизток от гр. Враца. През селото преминава общински път VRC2034.  

 с. Вировско – площ от 132,7 ха, разположено в североизточната част на общината. 

През селото преминават Републикански път III-1306 и общински път VRC1014. 

 с. Власатица - площ от 46 ха, разположено на северозапад от общинския център. 

През селото преминава общински път VRC1030. 

 с. Върбица - площ от 118,3 ха, разположено в североизточната част на общината. 

През селото преминава републикански път III-1306. 

 с. Голямо Пещене- площ от 186,9 ха, разположено в северната част на община. 

През селото преминава общински пътища VRC1038, VRC3027 и VRC3039. 

 с. Горно Пещене - площ от 154,1 ха, разположено в североизточната част на 

общината. През селото преминава Републикански път III-1306. 

 с. Девене - площ от 186,1 ха, разположено в северозападната част на общината. 

През селото преминава Републикански път II-13 и общински пътища VRC1035 и 

VRC1036. 
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 с. Згориград - площ от 77,5 ха, разположено на юг от общинския център и 

Републикански път III-1002. През селото преминава общински път VRC1042. 

 с. Костелево - площ от 77,6 ха, разположено на североизток от общинския център. 

През селото преминава общински пътищVRC1033. 

 с. Лиляче - площ от 132,6 ха, разположено на северозапад от общинския център. 

През селото преминава общински път VRC1029. 

 с. Лютаджик - площ от 16 ха, разположено в югозападната част на общината. През 

селото преминава  общински път MON1090. 

 с. Мало Пещене - площ от 25,7 ха, разположено в северната част на общината. 

През селото преминава общински път VRC2040. 

 с. Мраморен - площ от 134,6 ха, разположено на север от общинския център. През 

селото преминава Републикански път II-15 и общински път VRC1038. 

 с. Нефела - площ от 53,2 ха, разположено на северозапад от град Враца. През 

селото преминава общински път VRC1028. 

 с. Оходен -площ от 58,8 ха, разположено в северната част на общината. През 

селото преминава Републикански път II-15 и общински път VRC2041. 

 с. Паволче - площ от 62,7 ха, разположено на югоизток от общинския център. През 

селото преминава Републикански път III-1004. 

 с. Тишевица - площ от 98 ха, разположено на североизток от общинския център. 

През селото преминава общински път VRC2085. 

 с. Три кладенци - площ от 90,6 ха, разположено в северозападната част на 

общината. През селото преминава общински пътища VRC1035 и VRC3069. 

 с. Челопек - площ от 82,6 ха, разположено в югоизточната част на общината. През 

селото преминава републикански път III-1004 и общински пътVRC1089. 

 с. Чирен - площ от 173,6 ха, разположено на север от град Враца. През селото 

преминават общински път VRC1036. 

 

2.2.2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 

Земеделските територии заемат площ от 44 795,1 ха или около 63,5% от територията на 

община Враца, като около 45% от тях са плодородни земи с висока бонитетна катрегория 

- от I до IV, Поради това и с оглед на запазване на условията за развитие на 

селскостопанските дейности като един от фундаментите на общинската икономика, 

проекта за ОУПО предвижда 43 200,3 ха или 96,4% от земеделските територии да бъдат 
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с режим със забрана промяна на предназначението. Земеделските територии с режим за 

допустима промяна на предназначението са 1594,8 ха или 3,6% от общата земеделска 

площ. Също така в ОУПО се предвижда намаляване на земеделските територии с 2260,1 

ха, които променят своето предназначение за жилищни функции, производствени 

дейности, рекреационни дейности, обществено-обслужващи фунцкии и за територии със 

смесено предназначение. 

ОУПО предвижда намаляване площта на обработваемите земи – ниви от 30 154,3 ха на 

29 663,7 ха, на обработваемите земи – трайни насаждения от 7505,6 на 6678 и на 

необработваемите земи – от 9395,3 на 8453,4 ха. 

Земеделски земи с допустима промяна на предназначението са: 

Номер Локализация 

Територия 17 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва имоти 181,370, 

374,378,483 и 698 от масив 31, имот 71.479,имоти 1,2,8, от 11 до 

15,17,18,19,21,22,23,24,191 от масив 230 

Територия 18 
Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590,включва имоти 622,623, 

625,627,630,632,635,644,646,647 и 697 от масив 63 

Територия 36 

Землище на село Веслец с ЕКАТТЕ 10789, включва имоти 126,127, 

136 и 141 от масив 15, имоти от 1 до 4, от 6 до 13,121, 125,128,129, 

157,479,487,490,494,496 и 498 от масив 64 

Територия 40 

Землище на село Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, включва имот 45.323,  

имоти 1,3 и 4 от масив 60, имоти 1,2 и 3 от масив 61, имоти 1,2, от 4 

до 11,208,209 и 210 от масив 62, имоти 1 и 2 от масив 63, имоти 1,2, 

от 18 до 29,105,203 и 206 от масив 79, имоти от 1 до 8, от 10,13,14, 

15,17,18,19,21,23 и 24 от масив 111, имоти 1,2,4,6,7 и 9 от масив 112, 

имоти 1 и 2 от масив 113, имоти 1,2 и 3 от масив 114 и имоти 1,2,3,5 

и 6 от масив 117 

Територия 47 

Землище на село Лиляче с ЕКАТТЕ 43712, включва имоти 3,4,7,9, от 

11 до 16,18,19,20 и 303 от масив 91 и имоти 141,301,302 и 323 от 

масив189 

Територия 56 

Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имот 19.34, 

21.11 имоти 2,3,4,6,13,17,19,27,28,29,30,31,45,46,53,61,62,67,69,71,73, 

75,77,79,81,83,88,90,92,95,97 и 101 от масив 20 
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Територия 58 
Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имоти от 5 

до 9,  от 11 до 21,58,59 и 60 от масив 33 

Територия 59 

Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имоти 11 и 

12 от масив 38, имоти 353 и 390 от масив 39, имоти 1,2 и 24 от масив 

42, имоти 1,2,3,4,379,от 381 до 384,386 и 393 от масив 44, имоти 378 

 и 380 от масив 61, имоти 385,389 и 392 от масив 62 и имоти 402 и 

405 от масив 63 

Територия 76 

Граници, на изток гранижа на община Враца и територия 78, на юг 

Републикански път I-1, на запад околовръстен път на град Враца  и 

на север територии 70 и 74 

Територия 83 
Граници, на север и изток околовръстен път на град Враца,  на юг 

строителните граници на град Враца, на запад територия 88 

Територия 

100 

Землище на село Згориград с ЕКАТТЕ 30606, включва имоти 34,117, 

118,119 от масив 0, имоти 10,41,42,44,45,46,51,52,53,55,57,59,60,63, 

64,65,72,73,74 и 75 от масив 9, имоти от 27 до 39,от 41 до 45,48 и 50 

 от масив 10, имоти от 4 до 12 от масив 12 и имоти 5,7,8,9,13,14 и 15 

 от масив 100 

 

По отношение на земеделските земи ОУПО предвижда: 

 опазване на земеделски земи I - IV категория 

 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои 

оброботваеми и необработваеми земи и ценни ландшафти 

 режим на устройство без право на промяна на предназначението за най-

плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал 

 

2.2.2.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ 

Предвидените режими на устройство на земеделските територии са: 

 Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението 

В тези територии Без промяна на предназначението на земеделските земи в тях 

се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са 

съвместими с предназначението на земята, както следва: 

1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за 

съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за 

обитаване в тях; 
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2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и 

съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на 

животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за 

благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на 

собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска 

продукция от съответните земеделски земи. 

Интензивността на застрояването в земеделските територии със забрана за 

промяна на предназначението се определя от коефицент на интензивност на 

застрояването не по-голям от 0,4. 

2. Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

 В землищата извън границите на населените места е възможно да се изграждат: 

1. селскостопански обекти; 

2. горскостопански обекти; 

3. промишлени и складови обекти; 

4. транспортни обекти и съоръжения; 

5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

6. рекреационни и туристически обекти; 

7. спортни обекти и съоръжения; 

8. търговски и обслужващи обекти; 

9. здравни обекти; 

10. обекти със специално предназначение; 

11. историко-мемориални обекти. 

 

 В земеделски територии с допустима промяна на предназначението за 

изграждането на обектите  е необходима промяна на предназначението на 

земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

Интензивността на застрояването се определя със съответния коефицент на 

интензивност, съответстващ на предназначението на обектите. 

 

2.2.3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

Горските територии заемат площ от 16 047,3 ха или около 22,7% от територията на 

общината.  

Площта на горите в землищата на община Враца е разпределена по следния начин: 
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 Землището на град Враца – 3793,5 ха ( 23,4% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Баница - 481,3 ха ( 3% от горските територии в община Враца) 

 Землището на село Бели извор – 907 ха ( 5,8%  от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Веслец  - 443,9 ха ( 2,8% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Вировско – 263,2 ха ( 1,7% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Власатица – 352,1 ха ( 2,3% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Върбица  - 647,3 ха ( 4,1%  от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Голямо Пещене – 224,8ха (1,5% от горските територии в 

община Враца) 

 Землището на село Горно Пещене – 254,8 ха ( 1,7% от горските територии в 

община Враца) 

 Землището на село Девене  - 121,1 ха ( 0,8% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Згориград – 1735 ха ( 10,2% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Костелево – 695 ха ( 4,4% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Лиляче  - 429 ха ( 2,8% от горските територии в община Враца) 

 Землището на село Лютаджик – 2644,7 ха ( 15,7% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Мало Пещене  - 71,6 ха ( 0,5% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Мраморен – 296,1 ха (2,1% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Нефела – 24,3 ха ( 0,2% от горските територии в община Враца) 

 Землището на село Оходен  - 381,3 ха ( 2,5% от горските територии в община 

Враца) 



 

176 

 Землището на село Паволче – 538,8 ха ( 3,6% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Тишевица – 314 ха ( 1,9% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Три кладенци  - 100,7 ха (0,7% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Челопек – 688,6 ха ( 4,4% от горските територии в община 

Враца) 

 Землището на село Чирен  - 639,2 ха ( 3,9% от горските територии в община Враца) 

 

Горски територии със забрана за промяна на предназначението са: 

Номер Локализация 

Територия 2 
Землище на село Три кладенци с ЕКАТТЕ 73119, включва имоти 2, 

3,4,6,7,10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,26 и от 28 до 80 от масив 31 

Територия 8 Землище на село Девене с ЕКАТТЕ 20376, включва масив 197 

Територия 9 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва масиви от 100 

до 119 и землище на село Девене с ЕКАТТЕ 20376, включва масив 

201 

Територия 10 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва масиви от 73 до 

85, от 88 до 95,99, от 120 до 126, от 133 до 139, имоти 5,54,801 и 

802 от масив 181 и землище на село Оходен с ЕКАТТЕ 54482, 

включва имоти 1,3,5,6,15 и 16 от масив 48 

Територия 11 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва маисиви 

86,96,97,98,127,128,129 и 130 и землище на село Оходен с ЕКАТТЕ 

54482, включва масив 47, имоти от 18 до 30 от масив 48 и масив 49 

Територия 12 

Землище на село Оходен с ЕКАТТЕ 54482, включва имоти 1,3,4,5, 

от 8 до 16 и от 18 до 27 от масив 46, имоти от 1 до 29, от 41 до 52 и 

от 57 до 62 от масив 51, имоти 1, от 3 до 15,17,18,20, от 22 до 29, от 

31 до 41 и от 43 до 77 от масив 52 и имоти 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12, от 

14 до 21,24, от 26 до 38 и от 40 до 52 от масив 53 
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Територия 14 

Землище на село Голямо Пещене с ЕКАТТЕ 15521, включва масив 

61, землище на село Мало Пещене с ЕКАТТЕ 46807, включва 

масиви 41,42 и 43 и землище на село Оходен с ЕКАТТЕ 54482, 

включва имот 0.321 и масиви от 56 до 61 

Територия 19 
Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва масиви от 140 

до 147 

Територия 22 

Землище на село Мало Пещене с ЕКАТТЕ 46807, включва имоти от 

1 до 9 от масив 45 и землището на село Голямо Пещене с ЕКАТТЕ 

46807, включва имоти от 1 до 39 от масив 64 и имоти от 1 до 8, от 

10 до 15 и от 17 до 29 от масив 65 

Територия 23 

Землище на село Вировско с ЕКАТТЕ 11185, включва масиви от 47 

до 50 ,54,55,61 и 62 и землището на село Голямо Пещене с ЕКАТТЕ 

15521, включва масиви от 66 до 69 и от 72 до 76 

Територия 27 

Землище на село Върбица с ЕКАТТЕ 12749, включва имоти 14,16, 

17,25,28,30,31,32,117 от масив 0 и масиви от 405 до 409 и от 413 до 

423   

Територия 28 
Землище на село Върбица с ЕКАТТЕ 12749, включва имот 40 и 44 

от масив 0, имот 82.8 и масиви от 424 до 429 

Територия 30 
Всички горски територии в землището на село Тишевица с 

ЕКАТТЕ 72504 

Територия 37 

Землище на град Враца с ЕКАТТЕ 12259, включва имоти от 1 до 20, 

от 22 до 25, от 27 до  34, от 36 до 65 и от 202 до 205 от масив 312, 

имоти от 1 до 7 и от 11 до 14 от масив 317, имоти 58,59 и 60 от 

масив 585 и имот 603.83 ,  землище на село Веслец с ЕКАТТЕ 

10789, включва имоти 14 и 160 от масив 0 и масиви от 100 до 104, 

землище на село Горно Пещене с ЕКАТТЕ 16897, включва масив 

152 и землище на село Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, включва 

масиви 92 и 93 

Територия 38 

Землище на село Горно Пещене с ЕКАТТЕ 16897, включва масиви 

150 и 151 и землище на село Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, включва 

имоти масиви от 95 до 98 
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Територия 42 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02759, включва масиви от 149 

до 177 и масив 181, землище на село Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, 

включва масив 83 и землище на село Чирен с ЕКАТТЕ 81400, 

включва имот 0.882 и масиви 146,149,150 и 151 

Територия 46 

Землище на село Лиляче с ЕКАТТЕ 43712, включва масиви от 171 

до 173 и 189 и землище на село Чирен с ЕКАТТЕ 81400, включва 

имоти 843,854,860 и 866 от масив 0 и масиви 134,135 и от 153 до 

159 

Територия 50 
Землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва масиви 

21,22 и 23 

Територия 51 
Землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва имот 0.56 и 

масиви от 15 до 19 и 28 

Територия 52 

Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имот 0.104 

и масив 46 и землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва 

масиви от 11 до 14 

Територия 55 
Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имоти 101 и 

109 от масив 0 и масиви от 55 до 59 

Територия 61 

Всички горски територии, локализирани в територия с граници - на 

север общински път VRC1030, на изток Републикански път III-101, 

на юг строителните граници на град Враца и  Републикански път I-

1 (E-79) и на запад общински път VRC1030 

Територия 68 

Всички горски територии, локализирани в територия с граници - на 

север общински път VRC1029, на изток Общински път VRC1036, 

на юг строителните граници на град Враца и  Републикански път II-

15 и на запад Републикански път III-101 

Територия 69 

Всички горски територии, локализирани в територия с граници - на 

север общински път VRC1029, на изток и юг Републикански път II-

15 и на запад VRC1036 

Територия 72 

Всички горски територии, локализирани в територия с граници - на 

север Републикански път III-1306, на изток граница на община 

Враца и общински път от село Тишевица до граница на община 

Враца, на юг общински път VRC1032 и на запад територия 103, с 

изключение на горска територия 61 
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Територия 73 
Всички горски територии, локализирани в територия 103 - Селищно 

образувание, локализирано на североизток от град Враца 

Територия 84 

Землище на град Враца с ЕКАТТЕ 12259, включва имоти 

14,15,44,47,50,53,65,66 и 70 от масив 395, имоти 1,2,4 и от 6 до 10 

от масив 406, имоти от 1 до 10 от масив 407, имоти от 1 до 9 от 

масив 409, имоти 32 и 33 от масив 653 и имоти 14,18 и 19 от масив 

654 

Територия 95 
Всички горски територии, попадащи в Защитена зона по 

директивата за местообитанията Врачански балкан 

 

По отношение на горските територии ОУПО предвижда: 

 опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от 

общинските горски територии 

 

2.2.3.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ НА НАТОВАРВАНЕ 

Една от основните задачи на проекта на общ устройствен план на община Враца е 

определяне на устройствен режим на отделните територии, в т.ч. и горските територии, 

правилата и ограниченията за ползването им, като се съблюдават режимите, които са 

установени със специални закони, както и разработеният и утвърден Горскостопански 

план. 

За всички горски територии в община Враца е предвиден устройствен режим за забрана 

на промяна на предназначението. 

Без промяна на предназначението на горските територии са допустимо изграждане на: 

1. стълбове за въздушни електропроводи; 

2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, 

съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на техническата 

инфраструктура; 

3. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и 

опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: 

а) автомобилни горски пътища; 

б) заслони за обществено ползване; 

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; 

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за постоянно 

или временно обитаване; 
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д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване; 

е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно 

обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари; 

ж)  зооветеринарни и биотехнически съоръжения; 

4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и 

подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа 

енергия; 

5.  надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и 

канализации с диаметър над 1500 мм; 

6. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи 

по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, 

реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години; 

7. съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими археологически 

културни ценности. 

 

2.2.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

В териториалния обхват на Община Враца попадат следните защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии: 

 Природна забележителност "БОЖИТЕ МОСТОВЕ"  

Местоположение: в землището на с.Лиляче и с.Чирен, обявена със Заповед 

No.378 от 05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник. 

Площ: 15,0 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Скали 

 Защитена местност „БОРОВ КАМЪК”  

Местоположение: в землището на с.Згориград, обявена със Заповед No.342 от 

17.05.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник, прекатегоризация със Заповед 

No.РД-640 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник. 

Площ: 164,6 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на вековна букова гора със семенен произход на карстов терен при 

голям наклон. 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135721295&dbId=0&refId=2814295
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 Защитена местност „БОРОВАНСКА МОГИЛА“ 

Местоположение: землището на с.Оходен, обявена със Заповед No.316 от 

20.02.1961 г., бр. 31/1961 на Държавен вестник, прекатегоризация със Заповед 

No.РД-638 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник - с. Оходен 

Площ: 198,8 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на характерен ландшафт, 

 Защитена местност „ВЕЖДАТА“ 

Местоположение: землището на с.Челопек, обявена със Заповед No.РД-151 от 

21.02.2003 г., бр. 26/2003 на Държавен вестник. 

Площ: 62,6 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Опазвяне на находище на растението келеров центрантус, български ендемит и 

реликт, както и територия с характерен ландшафт (скален венец и сипеи). 

 Защитена местност „ВОЛА“ 

Местоположение: землището на с.Паволче и с.Челопек, обявена с Постановление 

на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник, 

прекатегоризация със Заповед No.РД-637 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на 

Държавен вестник. 

Площ: 101,7 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на характерен ландшафт. 

 Природна забележителност “ВРАТЦАТА” 

 Местоположение: землището на гр.Враца, обявена със Заповед No.378 от 

05.02.1964 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник. 

Площ: 2,0 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Ждрело 

 Природен парк „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“ 

Местоположение: землището на гр.Враца, с.Бели извор, с.Згориград, 

с.Лютаджик, с.Паволче и с.Челопек, обявен със Заповед No.РД-1449 от 21.12.1989 

г., бр. 3/1990 на Държавен вестник, прекатегоризация със Заповед No.РД-934 от 

22.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник, Приемане на План за управление 

с Решение No.750 от 14.10.2011 г., бр. 82/2011 на Държавен вестник. 
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Площ: 30129,9 хектара. 

 Резерват „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“ 

Местоположение: землището на гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче,, обявен със 

Заповед No.854 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник, Промяна в 

площта - намаляване със Заповед No.9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен 

вестник, Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., 

бр. 3/1990 на Държавен вестник. 

Площ: 1438,9 хектара. 

Цели на обявяване: 

1.Уникален карстов комплекс с живописни пейзажи. 

 Природна забележителност „ЛЕДЕНИКА – ПЕЩЕРА“ 

 Местоположение: землището на гр.Враца, обявена с Постановление на 

Министерски Съвет No.2057 от 28.11.1960 г., бр. на Държавен вестник 1-3-9-2057-

1960, Заповед за промяна No.2810 от 10.10.1962 г., бр. 56/1962 на Държавен 

вестник, Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1449 от 21.12.1989 г., 

бр. 3/1990 на Държавен вестник. 

Площ: 102,3 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Пещера - посещаема. 

 Защитена местност „ПАДИНИТЕ“ 

Местоположение: землището на гр.Враца, с.Згориград и с.Паволче, обявена със 

Заповед No.РД-526 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник. 

Площ: 623,0 хектара. 

 Природна забележителност „ПОНОРА“ 

Местоположение: землището на с.Чирен, обявена със Заповед No.2810 от 

10.10.1962 г., бр. 56/1963 на Държавен вестник. 

Площ: 90,0 хектара. 

Цели на обявяване: 

1. Водна пещера. 

 Защитена местност „РЕЧКА“ 

Местоположение: землището на с.Веслец и с.Костелево, обявена със Заповед 

No.170 от 16.02.1990 г., бр. 18/1990 на Държавен вестник. 

Площ: 94,1 хектара. 

Цели на обявяване: 
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1. Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици. 

В териториалния обхват на Община Враца, попадат следните защитени зони от 

екологичната мрежа „Натура 2000“, по смисъла на ЗБР: 

 Защитена зона "Божите мостове" за опазване на природните 

местообитания, BG0000487, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-487-122-2007 г. 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

 Защитена зона "Божия мост - Понора" за опазване на природните 

местообитания, BG0000594, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-594-122-2007  

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона 

 Защитена зона "Каленска пещера" за опазване на природните 



 

184 

местообитания, BG0000601), обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-601-122-2007 - с. Тишевица 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона 

 Защитена зона "Врачански Балкан" за опазване на природните 

местообитания, BG0000166, обявена с Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на Държавен вестник 2-2-166-122-2007, гр. Враца, с. Бели извор, с. 

Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона.  

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания 

видов състав, характерни видове и условия на средата.  

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, 

както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

 Защитена зона "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, 

BG0002053, обявена със Заповед No.РД-801 от 04.11.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите, бр. 105/2008 на Държавен вестник 2-1-2053-801-

2008 - гр. Враца, с. Бели извор, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. 
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Челопек 

Зоната е предложена с оглед постигане на следните цели: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние; 

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

По отношение на защитените територии ОУП на Община Враца предвижда: 

 запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни 

ресурси и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти. 

 въвеждане режим без право на промяна на предназначението за ценни 

ландшафти. 

 

2.2.5. НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЯ 

В нарушени територии се предвиждат мероприятия за ландшафтно възстановяване и 

рекултивация на средата въз основа на подробни ландшафтноустройствени планове и 

технико-устройствени проекти.  

След приключване на предвидените мероприятия и промяна на предназначението на 

земята е възможно изграждане на обекти както следва: 

 селскостопански обекти; 

 горскостопански обекти; 

 промишлени и складови обекти; 

 транспортни обекти и съоръжения; 

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура; 

 рекреационни и туристически обекти; 

 спортни обекти и съоръжения; 

 търговски и обслужващи обекти; 

 здравни обекти; 

 обекти със специално предназначение; 

 историко-мемориални обекти. 

 oбекти за постоянно обитаване и обекти за рекреационни дейности  
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2.2.6. ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА 

Тези територии са заети от пътища на републиканската пътна мрежа, общински  пътища 

и железопътни трасета.  

Общата площ на териториите за транспорт е 498,9 ха.  

 
2.2.7. ВОДНИ ПЛОЩИ 

В изпълнение на разпоредбите на чл.30, ал.2 и ал.3, т.1,2 и 6 от Закона за биологичното 

разнообразие, планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в 

т.ч. суходолията, водните площи и за съхраняване на средовите характеристики на 

непосредствените им крайбрежия като: 

 запазване на посочените обекти като елемент на физическата структура на 

общинската територия 

 отразяване защитните режими за онези от тях, които са обхванати в 

екологичната мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в 

прилежащата им територия. 

ОУПО предвижда запазване площта на водните площи - 82,5 ха. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

2.3.1. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Населените места в Община Враца попадат в няколко категории според броя на 

населението: среден град с население от 30 000 до 100 000 жители (гр. Враца  - 54814 

души); средни села от 1000 до 2000 души (с.Згориград - 1446 души); малки села от 250 

до 1000 души (Баница - 931 души; Бели извор - 587 души; Вировско - 293 души; 

Власатица - 326 души; Върбица - 364 души; Голямо Пещене - 387 души, Девене – 797 

души, Костелево – 693 души, Лиляче – 429 души, Мраморен – 296 дупи, Нефела - 507 

души, Паволче - 574 души, Тишевица - 436 души, Три кладенци - 673 души, Челопек - 

474 души и Чирен - 501 души) и много малки села до 250 души (Веслец - 163 души, 

Лютаджик – 93 души, Оходен - 164 души, Горно Пещене - 180 души, Мало Пещене - 31 

души).  

Съгласно прогнозното демографско развитие на общината към 2035 г, в реалистичния 

вариант, град Враца запазва своята категория на среден град, а село Баница преминава 

от средно в малко село и село Горно Пещене преминава от малко в много малко село. 

Според предвижданията на ОУПО във всички населени места в общината е спазен 
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нормативът за бруто жилищни територии. Във всички населени места, в които има 

възможност, са предвидени минимум 5% резервни територии. 

В прогнозно положение, в категория среден град, бруто жилищни територии в 

кв.м/жител е 341 кв.м/жител, което надхвърля норматива за средни градове – 45-60 

кв.м/жител. 

Спазен нормативът за бруто жилищни територии по отношение на различните 

категрории села, 

В категорията средни села бруто жилищни територии са 536 кв.м/ жител, което 

надхвърля определения норматив за малки села 350 кв.м/ жител. 

В категорията малки села бруто жилищни територии са 2386 кв.м/ жител, което 

надхвърля многократно определения норматив за малки села 300-370 кв.м/ жител. 

В категория много малки села бруто жилищни територии са 4672 кв.м/жител, което 

надхвърля многократно норматива над 350 кв. м/жител. 

С проекта на ОУП прогнозното развитието на жилищните територии се определя на 

базата на реалистичния вариант за  перспективно демографско развитие на населението 

до 2035г.  

Необходимите минимални площи на жилищните територии, в зависимост от категорията 

на населените места са дадени в следната таблица: 

 

Таблица 70. Минимални площи на жилищните територии в населените места в Община Враца 

/кв.м./ 

Населени 

места 

Прогнозно 

население –(2035) 

– реалистичен 

вариант 

Площ на 

населеното 

място в кв.м. 

Необходима 

площ бруто 

жилищни 

територии 

Площ на бруто 

жилищни 

територии - 

кв.м./жител 

Норматив за Бруто 

жилищни 

територии в кв.м/ 

жител 

гр.Враца 54814 19246150 3288840 351 60 

с.Баница 931 1888033 344470 2028 370 

с.Бели извор 587 1567415 217190 2670 370 

с.Веслец 163 385550 65200 2365 400 

с.Вировско 293 1327827 108410 4532 370 

с.Власатица 326 460510 120620 1413 370 

с.Върбица 364 1183266 134680 3251 370 

с.Голямо 

Пещене 
387 

1869210 
135450 4830 350 
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с.Горно Пещене 180 1541977 72000 8567 400 

с.Девене 797 1861007 294890 2335 370 

с.Згориград 1446 775096 506100 536 350 

с.Костелево 693 776658 256410 1121 370 

с.Лиляче 429 1326991 158730 3093 370 

с.Лютаджик 93 160487 37200 1726 400 

с.Мало Пещене 31 256958 12400 8289 400 

с.Мраморен 296 1346981 109520 4551 370 

с.Нефела 507 532931 187590 1051 370 

с.Оходен 164 588573 65600 3589 400 

с.Паволче 574 627362 212380 1093 370 

с.Тишевица 436 984878 161320 2259 370 

с.Три кладенци 673 906594 249010 1347 370 

с.Челопек 474 826842 175380 1744 370 

с.Чирен 501 1736747 185370 3467 370 

 

За всяко населено място, освен минималните жилищни площи се определя и 

действителната нужда от жилища на базата на състоянието на сградния фонд. За тази цел 

се определят брой на жилищни единици, равни на броя на едно домакинство. Броя на 

домакинствата се приема по 2,5 човека. 

Необходимия брой жилищни единици по населени места са посочени в следната таблица: 

 

Таблица 71. Необходим брой жилищни единици по населени места в Община Враца. 

Населени места 
Население към 

2017г. 

Прогнозно население 

–(2035) – 

оптимистичен 

вариант 

Нарастване 

на 

населението в 

души 

Норматив за 

брой на 

домакинство 

Необходим 

брой 

жилищни 

единици 

гр.Враца 53120 55167 2047 2,5 11 

с.Баница 1018 945 - 2,5 - 

с.Бели извор 588 595 7 2,5 1 

с.Веслец 168 165 - 2,5 - 

с.Вировско 290 295 5 2,5 3 

с.Власатица 370 328 - 2,5 - 

с.Върбица 408 371 - 2,5 - 

с.Голямо Пещене 520 398 - 2,5 - 
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с.Горно Пещене 319 193 - 2,5 - 

с.Девене 925 814 - 2,5 - 

с.Згориград 1446 1461 15 2,5 1 

с.Костелево 709 700 - 2,5 - 

с.Лиляче 733 459 - 2,5 - 

с.Лютаджик 151 96 - 2,5 - 

с.Мало Пещене 45 32 - 2,5 - 

с.Мраморен 584 322 - 2,5 - 

с.Нефела 555 507 - 2,5 - 

с.Оходен 236 168 - 2,5 - 

с.Паволче 625 583 - 2,5 - 

с.Тишевица 467 442 - 2,5 - 

с.Три кладенци 712 683 - 2,5 - 

с.Челопек 466 478 - 2,5 - 

с.Чирен 730 517 - 2,5 - 

 

 

2.3.2. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 Оразмеряване на производствени, складови и територии за административно 

обслужване 

Общия брой заети лица към настоящият момент е 3281 човека.  Към този момент площта 

на производствените, складови и териториите за административно обслужване е 745 ха.  

Приемаме, че тенденцията в развитието на тези територии ще бъде запазена към края на 

прогнозния период.  

Приемаме, че за един брой работник или служител, необходимата площ за 

производствени, складови или територии за административно обслужване е 3281/745= 

16 ха. 

Необходимата територия се разпределя между съществуващите производствени 

територии, старите селскостопански дворове и част от земеделските територии с режим 

с допустима промяна на предназначението. 

 

 Оразмеряване на територии за озеленяване  

Териториите за озеленяване се планират в територии с преобладаващо предназначение 

“за жилищни нужди” или в земеделски територии с устройствен режим с допустима 

промяна на предназначението и се определят, чрез Подробен устройствен план, с 

конкретно предназначение “за озеленяване”  
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Към териториите за озеленяване спадат паркове, градини, улично озеленяване и 

гробищни паркове. По голямата част от тези територии са в границите на 

урбанизираните територии с изключение на някои гробищни паркове.  

 

Таблица 72. Показатели за площ на територии за озеленяване и в населените места в Община Враца 

/кв.м./ 

Населени места 

Прогнозно население –

(2035) – реалистичен 

вариант 

Площ на територии 

за озеленяване 

/проектна/ 

Необходима площ на 

територии за 

озеленяване по 

норматив към 2035 г, 

Норматив 

гр.Враца 54814 1078313 986652 18 

с.Баница 931 15389 3724 4 

с.Бели извор 587 2948 2348 4 

с.Веслец 163 3151 652 4 

с.Вировско 293 - 1172 4 

с.Власатица 326 8763 1304 4 

с.Върбица 364 7646 1456 4 

с.Голямо Пещене 387 9911 1548 4 

с.Горно Пещене 180 - 720 4 

с.Девене 797 - 3188 4 

с.Згориград 1446 - 5784 4 

с.Костелево 693 5848 2772 4 

с.Лиляче 429 14000 1716 4 

с.Лютаджик 93 6428 372 4 

с.Мало Пещене 31 3190 124 4 

с.Мраморен 296 - 1184 4 

с.Нефела 507 2975 2028 4 

с.Оходен 164 8650 656 4 

с.Паволче 574 - 2296 4 

с.Тишевица 436 5597 1744 4 

с.Три кладенци 673 - 2692 4 

с.Челопек 474 6326 1896 4 

с.Чирен 501 7789 2004 4 
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В таблицата е представена площта на териториите за гробища по проект, като е 

направена съпоставка с необходимите територии за покриване на нормативите в 

отделните населени места на база на демографската прогноза към края на прогнозния 

период – 2035 г. 

 

Таблица 73. Показатели за площ на територии за озеленяване и площ на територии за гробища в 

населените места в Община Враца /кв.м./ 

Населени места 

Прогнозно население –

(2035) – реалистичен 

вариант 

Площ на територии 

за гробища 

/проектна/ 

Необходима площ на 

територии за гробища 

по норматив към 2035 

г, 

Норматив 

гр.Враца 54814 174555 123332 2,25 

с.Баница 931 15389 3724 4 

с.Бели извор 587 2948 2348 4 

с.Веслец 163 3151 652 4 

с.Вировско 293 - 1172 4 

с.Власатица 326 8763 1304 4 

с.Върбица 364 7646 1456 4 

с.Голямо Пещене 387 9911 1548 4 

с.Горно Пещене 180 - 720 4 

с.Девене 797 - 3188 4 

с.Згориград 1446 - 4193 4 

с.Костелево 693 5848 2772 4 

с.Лиляче 429 14000 1716 4 

с.Лютаджик 93 6428 372 4 

с.Мало Пещене 31 3190 124 4 

с.Мраморен 296 - 1184 4 

с.Нефела 507 2975 2028 4 

с.Оходен 164 8650 656 4 

с.Паволче 574 - 2296 4 

с.Тишевица 436 5597 1744 4 

с.Три кладенци 673 - 2692 4 

с.Челопек 474 6326 1896 4 

с.Чирен 501 7789 2004 4 
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ОУПО предвижда териториите за озеленяване да се увеличат от 817 ха на 841,3 ха като 

всички населени места покриват необходимия норматив за озеленяване и гробищна 

площ на жител с изключение на селата Горно Пещене, Девене, Згориград, Мраморен, 

Паволче и Три кладенци, за които площта на териториите за озеленяване попада в 

строителните граници на населените места и съответно няма как да бъде изчислена.  

Гробищни паркове, които са извън строителните граници на населените места са: 

 Източно от град Враца - 12,01 ха 

 Северно от село Баница, в местност “Меличовец” - 1,53 ха 

 Югоизточно от село Бели извор, в местност “Смесите” - 0,29 ха 

 Източно от село Веслец - 0,31 ха 

 Северно от село Власатица, в местност “Козин лък” - 0,87 ха 

 Северно от село Върбица - 0,14 ха 

 Югозападно от село Върбица - 0,62 ха 

 Североизточно от село Голямо Пещене, в местност “Бикарника” - 0,99 ха 

 Югозападно от село Костелево - 0,58 ха 

 Северно от село Лиляче, в местност “Край село” - 1,2 ха 

 Югоизточно от село Лиляче, в местност “Край село” - 0,2 ха 

 Южно от село Лютаджик, в местност “Гърлото” - 0,64 ха 

 Южно от село Мало Пещене, в местност “Селището” - 0,32 ха 

 Северозападно от село Нефела - 0,29 ха 

 Източно от село Оходен, в местност “Могилата” - 0,86 ха 

 Северозападно от село Тишевица, в местност “Кръста” - 0,55 ха 

 Югозападно от село Чирен, в местност “Край село” – 0,78 ха 

 

 Оразмеряване на територии за рекреационни дейности 

Територии за рекреационни дейности са предимно извън границите на населените места, 

като преобладават територии от типа вилни зони, към които спадат: вилни зони и 

туристически и ловни бази. 

ОУПО предвижда този вид територии да се увеличат от 16,2 ха на 1427,7 ха. 

Локализацията на тези територии е следната:  

 Територия 35 – включване в граници на селищно образувание 10789/1 - южно от 

село Веслец – 25,1 ха 
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 Територия 60 – включване в граници на селищно образувание 03438/1 - 

югоизточно от село Бели извор – 18,3 ха 

 Територия 63 – включване в граници на селищно образувание 12259/1 - 

северозападно от град Враца – 5,3 ха 

 Територия 64 – включване в граници на селищно образувание 12259/1 - 

северозападно от град Враца – 9,3 ха 

 Територия 65 – включване в граници на селищно образувание 12259/1 – 

северозападно от град Враца – 30,2 ха 

 Територия 66 – включване в граници на селищно образувание 12259/1 - 

северозападно от град Враца – 259,5 ха 

 Територия 70 – включване в граници на селищно образувание 12259/1 - северно 

от град Враца – 107,5 ха 

 Територия 71 – включване в граници на селищно образувание 10789/2 - северно 

от село Веслец – 28,8 ха 

 Територия 78 – включване в граници на селищно образувание 12259/2 – 

югоизточно от град Враца – 26,5 ха 

 Територия 92 – включване в граници на селищно образувание 12259/3 – 

югоизточно от град Враца – 20,7 ха 

 Територия 93 – включване в граници на селищно образувание 12259/4 – 

югоизточно от град Враца – 61,5 ха 

 Територия 98 – включване в граници на селищно образувание 30606/1 – 

северозападно от село Згориград – 163,6 ха 

Номер на 

територия 
Локализация 

Територия 35 

Землище на село Веслец с EКАТТЕ 10789, включва имоти имот 

18.396,59.71,59,365, имоти 2,3,4,5, от 7 до 24,36, от 44 до 58, 60, 

от 125 до 134,142,143,157,158, 403,406,415,434,437 и 438, от 

масив 63 

Територия 60 

Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имоти 

от 15 до 22,25,27,28,31 и от 35 до 40 от масив 41, имоти от 15 до 

23, от 25 до 29 от масив 42 и имот 43.13 

Територия 63 
Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имоти 

14,18,19,20,22,от 24 до 30, от 32 до 39,41 и 42 от масив 251 
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Територия 64 
Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва масив 1050, с 

изключение на имоти от 87 до 90,94,96 и 97 

Територия 65 
Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва масив 1052, с 

изключение на имоти 2,3,33,155,156,157,159,161 и 162 

Територия 66 

Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259,включва имоти 1,2,3,4, 

7,8,9,10 и 11 от масив 225, имот 244.200 и имоти 1048.1 и 

1049.1, землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва 

имоти 227,228,230,237,242,251,252,257,259,262,263 и 283 от 

масив 0, имоти 7 и 8 от масив 24, имоти 50,51 и 52 от масив 102 

и имот 103.4 и землище на село Лиляче с ЕКАТТЕ 43712, 

включва имоти 223,235,242 и 333 от масив 0, имот 132.5 и 

имоти 127,139 и 140 от масив 147 

Територия 70 

Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имоти 3, от 5 

до 15 от масив 641, имоти 2,3, от 5 до 15 от масив 682, имоти 

1028.600,1029.600,1030.1,1031.609,1032.600, имоти 641 и 642 от 

масив 1033,1034.600,1035.600, имоти 600,620 и 621 от масив 

1036, имот 1037.600,имоти 621 и 622 от масив 1038, имоти 

1039.685,1040.600, имоти 613 и 623 от масив 1041, имоти 

1041.623,1042.600,1043.614,1044.600,1046.657,1047.690,1053.1  

и 1054.1 

Територия 71 
Землище на село Веслец с EКАТТЕ 10789, включва имот 100.48 

и масив 51, с изключение  на имоти 59,60,61,81 и 82 

Територия 78 

Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имот 807.15, 

имоти от 1 до 20 от масив 809 и имоти от 1 до 9,11,12 от масив 

831 

Територия 92 

Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имот 52.27 и 

масив 1007, с изключение на имоти 2,3,7,15,26,72,73,74,75,97, от 

110 до 114,119,151,153,154,165,166,167 и 200 

Територия 93 

Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имот 156.6, 

имоти от 1 до 6,8,50,51 и 53 от масив 157 и имот 158.2, масив 

1004, с изключение на имоти 369,от 376 до 379,386,392 и 401, 

масив 1005, с изключение на имоти 175,202,206,229,от 345 до 

351, от 354 до 361, от 364 до 410,428,435,442 и 443    
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Територия 96 
Землище на град Враца с EКАТТЕ 12259, включва имоти 14 и 

15 от масив 200 

Територия 98 

Землище на село Згориград с ЕКАTTE 30606, включва имоти 

0.5, 0.107, имоти от 94 до 100,109,111 и 117 от масив 4, масив 5, 

масив 6, с изключение на имоти 25,26,30,31,40,53,от 57 до 62 и 

89, масив 8, с изключение на имоти 43, от 47 до 53, масив 23, с 

изключение на имоти 23,25 и 26, масив 25, с изключение на 

имоти 16 и 29, имоти 27,28,29,34 и 35 от масив 49 и имот 50.76 

 

 

 Оразмеряване на резервни територии 

ОУПО предвижда резервни територии за далекоперспективно развитие, Във всички 

населени места, в които има възможност, са предвидени минимум 5% резервни 

територии, За резервни територии се използват Земеделски земи с допустима промяна на 

предназначението, които са в близост до строителните граници на населените места.  

Локализирането на горепосочените територии се прави на базата на териториалната 

оценка на община Враца и нейната пригодност за застрояване. 

 

2.3.3. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 град Враца:1924,6 ха 

Жилищните територии на града са 618 ха, като 361,4 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 256,6 ха и е както следва:  

- На север териториите се разширяват с 52,3 ха; 

- На северозапад териториите се разширяват с 204,3 ха. 

Производствените територии на града са 264,4 ха, като от тях 184,9 ха са съществуващи. 

Предвиденото разширение на производствените територии е с 79,5 ха и е на запад. 

Предвижда се обособяване на смесени производствено-обслужващи територии, с обща 

площ от 267,5 ха, като от тях 100,9 ха са съществуващи. Предвиденото разширение на 

тези територии е с 166,6 ха и е както следва: 

- На север териториите се разширяват с 149,8 ха; 

- На северозапад териториите се разширяват с 117,7 ха. 
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Предвижда се обособяване на Устройствена територия за многофункционално ползване 

от тип смесена централна територия с площ от 73 ха, разположена в централната част на 

града. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 77 
Терени със специално 

предназначение 

Землище на град Враца с ЕКАТТЕ 

12259, включва имоти 797.2, 797.4, 

798.4 и 798.5 

Територия 79 

Комунално 

обслужване и 

стопанство 

Землище на град Враца с ЕКАТТЕ 

12259, включва имоти 788.9 и 788.10 

Територия 80 
Озеленяване, паркове 

и градини 

Землище на град Враца с ЕКАТТЕ 

12259, включва имоти 1,5,6,7,9, 10,11, 

12, от 15 до 26, от 28 до 45,47,48,52,53 

и 54 от масив 912 

Територия 81 
Производствени 

дейности 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имот 600.4, имоти от 1 

до 15 от масив 904 и имоти от 1 до 53, 

от 55 до 60, от 62 до 83, от 86 до 88, от 

104 до 113 и 115 от масив 914 

Територия 82 
Производствени 

дейности 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти  57,63,64,67,68, 

70,71,73,93,94,113,114, от 127 до 130, 

133 и 134 от масив 734 

Територия 85 

Смесена 

производствено-

обслужваща територия 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти от 21 до 44, от 

53 до 80,92,93,95,100 и 101 от масив 

647 и масив 648, с изключение на 

имоти 1,2,3,84 и 95 

Територия 86 Жилищни функции 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти от 57 до 89, от 

91 до 103, от 108 до 120, от 127 до 129 

и от 212 до 215 от масив 646,имоти от 

3 до 20 от масив 647 

Територия 87 

Смесена 

производствено-

обслужваща територия 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти 1,2,3,13,14,22, 

23,24 и 36 от масив 645 и имоти от 8 до 

44, от 121 до 125,200,209,216 и 217 от 

масив 646 
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Територия 88 Жилищни функции 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва масив 10, с изключение 

на имоти 17,47,50,51,52, масив 11, с 

изключение на имот 3, имоти от 38 до 

48,от 59 до 78,от 86 до 103,105,106,119, 

120,227,230,241,245 и имоти от 262 до 

271 от масив 19, имоти 8,9,14 и 22 от 

масив 22, масив 27, с изключение на 

имот 4, масив 28, с изключение на 

имоти 33,69,105, 107 и 108, масив 30, 

масив 34, с изключение на имот 17, с 

изключение на имоти 2,33,34,36,37 и 

42 от масив 35, масив 38, с изключение 

на имот 7, масив 38, масив 39, с 

изключение на имоти 22,24 и 32, масив 

40, с изключение на имоти 4 и 16,  

имоти 447.4,645.21, масив 1002, с 

изключение на имоти 16,19,174, 175, 

176,497,499,511,527 и 538 и землище 

на село Нефела с ЕКАТТЕ 51528, 

включва имот 35.10 и имоти от 4 до 10, 

20 и 21 от масив 36 

Територия 89 

Смесена 

производствено-

обслужваща територия 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти 2,3,10,13,69 и 70 

от масив 44, имоти 33,34,от 37 до 40,от 

45 до 49,58 и 66 от масив 63, имоти от 

43 до 58,94,97,98,100,101,105,106 и 109 

от масив 69, имоти от 14 до 53,56,59,60 

и 61 от масив 88, масив 119, с 

изключение на имоти 28,29,33,34 и 35, 

масив 124, с изключение на имоти 4,14 

и 15, масив 125, с изключение на имот 

5,6 и 7, масив 127, с изключение на 

имоти 14,26,33,36,37,42 и 43, имот 

145.1, имоти 106,107,109,110,112,113, 

114 и 115  от масив 146 и масив 197, с 

изключение на имоти 17,18,22,31,32 и 

60 

Територия 90 Жилищни функции 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 

12259, включва имоти 10,82,83,115,250 

и 251 от масив 19 и имот 22.12 и 

землище на село Нефела с ЕКАТТЕ 

51528, включва имоти 35, от 84 до 91 и 

от 148 до 151 от масив 19, имоти 

4,5,6,9,10,11 и 14 от масив 21, имоти от 

43 до 46 от масив 24, масив 38, с 
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изключение на имоти 3 и 29, масив 39, 

масив 40, с изключение на имот 253, 

имоти 1 и 2 от масив 44, имоти от  1 до 

14 от масив 46, 

 

 с. Баница: 

Жилищните територии на селото са 188,8 ха, като 156,8 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 32 ха и е както следва: 

- На запад териториите се разширяват с 0,8 ха; 

- На юг териториите се разширяват с 4 ха; 

- На изток териториите се разширяват с 7,2 ха; 

- На север териториите се разширяват с 20 ха. 

Предвиденото разширение на производствените територии е с 16,9 ха и е на север. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 16 
Жилищни 

функции 

Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, 

включва имоти 31.381, 130.383 и имоти 1,2, 

3,7, от 9 до 12,14,15,17,19,20,21, от 25 до 

32,35,36,37,38,от 40 до 63,66,67,70,72,73,74, 

75,78,81,82,85,86, от 89 до 94,от 97 до 108, 

110,111,114, от 116 до 126, от 130 до 157, от 

160 до 168 от масив 71 

 

 с. Бели извор: 

Жилищните територии на селото са 156 ха, като не се предвижда разширение. 

Производствените територии на селото са 180,9 ха, като от тях 156 ха са съществуващи. 

Предвиденото разширение на производствените територии е с 24,9 ха и е както следва: 

- На север териториите се разширяват с 8,6 ха; 

- На югоизток териториите се разширяват с 5 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 11,3 ха. 
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Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 54 
Жилищни 

функции 

Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 

03438, включва имоти 1,2,5,6,8, от 11 до 

15,25,27,28,29,36,37,39 и 376 от масив 12 и 

имоти 5,8,9,10,12,13, от 17 до 24 от масив 

21 

 

 с. Веслец: 

Жилищните територии на селото са 38,5 ха, като 31,1 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 7,4 ха и е както следва: 

- На юг териториите се разширяват с 0,7 ха; 

- На североизток териториите се разширяват с 6,7 ха; 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 34 
Жилищни 

функции 

Землище на село Веслец с ЕКАТТЕ 10789, 

включва имоти 7, от 30 до 34,42,55,56,185, 

189,191 от масив 57,имоти 59,65,216,217, 

220,229,231,246,248,249,251,252,253,256,25

8,261 и 262 от масив 58 

 

 с. Вировско: 

Жилищните територии на селото са 132,7 ха, като 116,7 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 16 ха и е както следва: 

- На северозапад териториите се разширяват с 14,7 ха; 

- На североизток териториите се разширяват с 1,3 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 24 
Жилищни 

функции 

Землище на село Вировско с ЕКАТТЕ 

11185, включва имоти 25.72,28.45,28.46 

имоти 45 и 46 от масив 28 и имоти от 1 до 

10 от масив 60 

 

 с. Власатица: 

Жилищните територии на селото са 46 ха, като 40,9 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е на югоизток с 5,1 ха. 
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Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 53 
Жилищни 

функции 

Землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 

11555, включва имоти 1,3,10,11, от 

18,19,23,27,29,31,34 и 35 от масив 263 

 

 с. Върбица: 

Жилищните територии на селото са 118,3 ха, като 97,3 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 21 ха и е както следва: 

- На югозапад териториите се разширяват с 15,1 ха; 

- На югоизток териториите се разширяват с 0,5 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 3,1 ха; 

- На северозапад територии се разширяват с 0,4 ха; 

- На изток териториите се разширяват с 1,9 ха. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 26 
Жилищни 

функции 

Землище на село Върбица с ЕКАТТЕ 

12749, включва имоти 39,40,41 и 42 от 

масив 60, имот 103.72, имоти 2 и 3 от масив 

229, имоти 1,2,19,21,22,42,53,59,64,65, 

66,68,69,70,73 от масив 246, имот 253.56, 

имоти 3,57,69,77,79,79,81 и 82 от масив 291, 

имоти 4,5,6,7 и от 40 до 44 от масив 303, 

имоти от 14 до 19,21,22 и 25 от масив 400 и 

имот 403.1 

 

 с. Голямо Пещене: 

Жилищните територии на селото са 186,9 ха, като 162,8 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 24,1 ха и е както следва: 

- На юг териториите се разширяват с 8,6 ха; 

- На североизток териториите се разширяват с 15,5 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 21 
Жилищни 

функции 

Землище на село Голямо Пещене с 

ЕКАТТЕ 15521,включва имот 81.11, 81.12, 

82.365 и имоти 4,5,10,16,19, 20,21,22,23,31, 
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32, от 35 до 41,43,44,45,47,49,50,51,368,369 

и 392 от масив 366 

 

 с. Горно Пещене: 

Жилищните територии на селото са 154,1 ха, като 132,2 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 21,9 ха и е както следва: 

- На югоизток териториите се разширяват с 11,5 ха; 

- На северозапад териториите се разширяват с 10,4 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 33 
Жилищни 

функции 

Землище на село Горно Пещене с ЕКАТТЕ 

16897, включва имоти от 1 до 5, от 8 до 12, 

от 19 до 24,48,51 и 59 от масив 81, имоти 

1,2,3 и 48 от масив 91, имоти 2,3,5,6,7,10,11 

 и 12 от масив 131,  имоти от 3 до 10 и от 12 

до 16 от масив 132,имоти от 2 до 6 от масив 

163 

 

 с. Девене: 

Жилищните територии на селото са 186,1 ха, като 154,4 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 31,6 ха и е както следва: 

- На запад териториите се разширяват с 9,9 ха; 

- На юг териториите се разширяват с 21,7 ха. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 5 
Жилищни 

функции 

Землище на село Девене с ЕКАTTE 20376, 

включва имоти от 3 до 12,от 14 до 22 от 

масив 36, имоти 37.7,37.8, 38.1,имоти от 2 

до 6 от масив 123,имоти 125.3 и 510.2, 

имоти 1,8,31,32,33,509 от масив 126 и 

имоти от 1 до 18 от масив 127 

 

 с. Згориград: 

Жилищните територии на селото са 77,5 ха, като не се предвижда разширение. 

 

 с. Костелево: 

Жилищните територии на селото са 77,6 ха, като 56,1 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 21,5 ха и е както следва: 
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- На югоизток териториите се разширяват с 19,8 ха; 

- На север териториите се разширяват с 1,7 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 75 
Жилищни 

функции 

Землище на село Костелево с ЕКАТТЕ 

38875, включва имоти 6,7,51,67 и 73 от 

масив 38, имот 54.43, имоти 14, от 23 до 

30,42 и 44 от масив 55, имоти 6,7,9,18,19, 

20,22,23,24,25,от 27 до 38 и 44 от масив 56, 

имоти от 7 до 12 от масив 57, имоти 1,2 и 3 

от масив 108, имоти 1,3 и 4 от масив 115, 

имоти 1,2, от 4 до 19 и 377 от масив 349 и 

имоти 1,4,5,281 и 350 от масив 351 

 

 с. Лиляче: 

Жилищните територии на селото са 132,6 ха, като 118,3 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 14,3 ха и е както следва: 

- На запад териториите се разширяват с 6,5 ха; 

- На север териториите се разширяват с 1,2 ха; 

- На югоизток териториите се разширяват с 6,6 ха. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 48 
Жилищни 

функции 

Землище на село Лиляче с ЕКАТТЕ 43712, 

включва имот 131.1, имоти от 10 до 14,126, 

163,241 и 243 от масив 190, имоти 201.1, 

203.153, имоти 1,2,4,6,7,364 и 365 от масив 

204 

 

 с. Лютаджик: 

Жилищните територии на селото са 16 ха, като не се предвижда разширение. 

 

 с. Мало Пещене: 

Жилищните територии на селото са 25,7 ха, като не се предвижда разширение. 

 

 с. Мраморен: 

Жилищните територии на селото са 134,6 ха, като 114,3 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 20,3 ха и е както следва: 

- На юг териториите се разширяват с 11,5 ха; 
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- На изток териториите се разширяват с 1,5 ха; 

- На север териториите се разширяват с 5,7 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 1,6 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 39 
Жилищни 

функции 

Землище на село Мраморен с ЕКАTTE 

49223, включва имоти от 15,16,17,18 от 

масив 22, имоти 1,2,3 от масив 42, имоти 

от 14 до 26 от масив 72, имоти от 6 до 9,11 

и 12 от масив 73, имоти 10, от 13 до 21,23, 

24,295 и 786 от масив 74, имоти от 46 до 

52,59 от масив 75,имоти от 37 до 40 и от 53 

до 71 от масив 77 и имоти 25,26,45 и 309 от 

масив 78 

 

 с. Нефела: 

Жилищните територии на селото са 53,2 ха, като 35,8 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 17,4 ха и е както следва: 

- На юг териториите се разширяват с 15,7 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 1,7 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 90 
Жилищни 

функции 

Землище на град Враца с ЕКАTTE 12259, 

включва имоти 10,82,83,115,250 и 251 

 от масив 19 и имот 22.12 и землище на 

село Нефела с ЕКАТТЕ 51528, включва 

имоти 35, от 84 до 91 и от 148 до 151 от 

масив 19, имоти 4,5,6,9,10,11 и 14 от масив 

21,имоти от 43 до 46 от масив 24, масив 38, 

с изключение на имоти 3 и 29, масив 39, 

масив 40, с изключение на имот 253, имоти 

1 и 2 от масив 44, имоти от 1 до 14 от 

масив 46, 

 

 с. Оходен: 

Жилищните територии на селото са 58,8 ха, като не се предвижда разширение. 

 с. Паволче: 

Жилищните територии на селото са 62,7 ха, като 51,6 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 11,1 ха и е както следва: 

- На север териториите се разширяват с 10,6 ха; 
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- На изток териториите се разширяват с 0,5 ха; 

Номер на 

територия 

Тип Локализация 

Територия 102 
Жилищни 

функции 

Землище на село Паволче с ЕКАТТЕ 

55070, включва имоти от 36 до 39, имоти 

103,105,106,107,108,110,111,112,126,127,13

7,139,140,141,143,145,146,147 и 148 от 

масив 18, 2,3 и 586 от масив 152 и имоти от 

1 до 13, от 18 до 28, от 35 до 38,40,от 41 до 

52, от 54 до 57,63, от 68 до 80, от 84 до 88, 

от 90 до 93 и 95 от масив 203 

 

 с. Тишевица: 

Жилищните територии на селото са 98 ха, като не се предвижда разширение. 

В землището на село Тишевица се предвижда обособяване на производствена територия, 

която не попада в строителните граници на селото, с обща площ от 8 ха. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 31 
Производствени 

дейности 

Землище на село Тишевица с ЕКАТТЕ 

72504, включва имоти 2,3,6 от масив 111, 

имоти 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15 и 19 от 

масив 147 и имоти от 1 до 6 и 8 от масив 

148 

 

 с. Три кладенци: 

Жилищните територии на селото са 90,6 ха, като не се предвижда разширение. 

 

 с. Челопек: 

Жилищните територии на селото са 82,6 ха, като 42,7 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 39,9 ха и е както следва: 

- На изток териториите се разширяват с 39,2 ха; 

- На запад териториите се разширяват с 0,7 ха; 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 104 
Жилищни 

функции 

Землище на село Челопек с ЕКАТТЕ 

80311,включва имоти от 1 до 11, от 45 до 

63,66 и 69 от масив 2,имоти от 2 до 5,от 17 
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до 26,30,31 и 240 от масив 5, имоти 24,25,26  

и 60 от масив 6, масив 15, с изключение на 

имоти 185 и 203, имоти 8,9,38,39,40,41,64 и 

65 от масив 16, имот 17.7, имоти от 50 до 

60,212,от 225 до 230 от масив 18 и масив 

176, с изключение на имоти 7,17,28 и 265 

 

 с. Чирен: 

Жилищните територии на селото са 173,6 ха, като 148,9 ха от тях са съществуващи. 

Предвиденото разширение на жилищните територии е с 24,7 ха и е както следва: 

- На югозапад териториите се разширяват с 11,9 ха; 

- На северозапад териториите се разширяват с 12,8 ха. 

В землището на село Чирен се предвижда обособяване на производствена територия, 

която не попада в строителните граници на селото, с обща площ от 41 ха. 

Номер на 

територия 
Тип Локализация 

Територия 43 
Производствени 

дейности 

Землище на село Чирен с ЕКАТТЕ 81400, 

включва имоти 389,390 и 391 от масив 86 

Територия 44 
Жилищни 

функции 

Землище на село Чирен с ЕКАТТЕ 81400, 

включва имоти  от 14 до 21,24,25,26,31 и 32 

от масив 85,  имоти 457,458,460,461,462 и 

471 от масив 86, имоти 1,2,3,4,6,7,8, от 11 до 

15 и 469 от масив 161 

 

2.3.3.1 РЕЖИМИ НА УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРИ ЗА НАТОВАРВАНЕ  

 Режима на устройство на урбанизираните територии се определя от устройствените 

показатели, както следва: 

-  за жилищните територии се прилага режим на устройство с преобладаващо 

застрояване с малка височина (до 10м); 

- в отделни структурни части - промишлени зони и бивши селскостопански 

дворове се прилага режим на устройство предвиден за производствени 

територии.  

 Допустимо натоварване се определя от интензивността на застрояването и 

допустимите дейности, в зависимост от вида на обекта и неговото предназначение: 

- В жилищните територии се допускат следните нежилищни обслужващи обекти: 
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1.сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и 

религиозни дейности; 

2.магазини и заведения за хранене; 

3.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

4.обществени озеленени площи; 

5.надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; 

6.административни и делови сгради; 

7.хотелски сгради; 

8.Занаятчийски работилници; 

9.сгради за безвредни производствени дейности; 

10.бензиностанции, газостанции и автосервизи. 

- В производствените територии се застрояват предимно с производствени, 

складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения; 

- В териториите за рекреационни дейности и вилни зони, освен вилни сгради може 

да се разполагат и: 

1.магазини и заведения за хранене; 

2.сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи 

дейности; 

3.малки хотели с до 40 легла; 

4.сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

5.бензиностанции и газостанции. 

 Интензитета на застрояване се определя от съответния коефицент на интензивност, 

в зависимост от вида на обекта и неговото предназначение: 

- За жилищните територии - максимален коефицен на интензивност - 1,2 

- За производствените територии - максимален коефицент на интензивност - 2,5 

- За териториите за рекреационни дейности и вилни зони - максимален коефицент 

на интензивност - 0,8 
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Таблица 74. Баланс на територията. 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на същ. 

елементи 

Площ на проект 

елементи 

ха % ха % 

Територии с общо предназначение 

1.Жилищни функции 2084,7 2,95 2908 4,12 

2.Общественообслужващи функции 145,82 0,21 145,82 0,21 

3.Производствени дейности 962,21 1,36 695 0,98 

4.Складови дейности - - - - 

5.Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 16,17 0,02 1427,77 2,02 

6.Озеленяване, паркове и градини 817,03 1,16 841,29 1,19 

7.Спорт и атракции 48,78 0,07 48,78 0,07 

8.Комунално обслужване и стопанство 28,03 0,04 28,03 0,04 

9.Земеделски територии в т.ч.: 47055,2 66,66 44795,1 63,46 

9.1.Обработваеми земи - ниви 30154,3 42,72 29663,7 42,02 

9.2.Обработваеми земи – трайни насаждения 7505,6 10,63 6678 9,46 

9.3.Необработваеми земи 9395,3 13,31 8453,4 11,98 

10.Гори в т.ч.: 16047,3 22,73 16047,3 22,73 

10.1.Гори 16047,3 22,73 16047,3 22,73 

10.2.Защитени гори - - - - 

10.3.Рекреационни гори - - - - 

10.4.Горски земи - - - - 

11.Водни площи 825,1 1,17 825,1 1,17 

12.Транспорт и комуникации 498,9 0,71 498,9 0,71 

13.Техническа инфраструктура 10,43 0,015 10,43 0,015 

14.Терени със специално предназначение 74,24 0,11 74,24 0,11 

15.Смесена производствено-обслужваща територия - - 267,5 0,38 

17.Устройствена територия за многофункционално 

ползване от тип смесена централна 
-  - 73,1 0,10 

Обща площ 70591 100 70591 100 

Защитени и нарушени територии 

А)Територии за природозащита 1946,01 2,76 1946,01 2,76 

Б)Защитени територии за опазване на културно 

историческото наследство 
31,38 0,045 31,38 0,045 

В)Територии с особена териториалноустройствена защита - - - - 

Г)Територии за възстановяване и рекултивация 0,138 0,003 0,138 0,003 

Д)Територии с активни и потенциални свлачища и срутища - - - - 

Е)Други нарушени територии - - - - 

Ж) Обща площ по точки Г), Д) и Е) с припокриване 1977,53 2,80 1977,53 2,80 

 


