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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Възложител на плана и на екологичната част към него е Община Враца.
Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Враца е разработен от
колектив на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ “ТАУНПЛАН", град София въз основа на спечелена
обществена поръчка.
Общият устройствен план на Община Враца отчита редица правни норми от
действащото законодателство и съответстващата му подзаконова уредба, имащи отношение
към социално-икономическото развитие и териториалното планиране:
• законовите и подзаконови норми в сферата на устройственото планиране, касаещи
структурата, обема и организацията на проучвателните и проектантски дейности по
изработване на ОУП.
• нормативни изисквания, съдържащи се в законовата и подзаконова уредба по
териториално устройство, уреждащи обществените отношение при развитието на
отделните функционални системи – обект и на бъдещия ОУП - законовата и
подзаконова уредба в сферата на собствеността, опазване на околната среда,
промените в предназначението на земеделските земи и др.
ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните
населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с
което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт
2020 г.
Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда – Враца
планово задание за изработване на ОУП /в съответствие с изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 и
чл.125 ал.6 от Закона за устройство на територията/, от директора на инспекцията са дадени
указания с писмо с изх. № 2400-937 от 18.05.2013 г., че ОУП подлежи на задължителна
екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.
Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта
на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана – Община Враца ще проведе консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат
засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ и се предоставя за
консултации заедно със заданието за определяне на обхвата на ЕО.
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Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми, е изготвено задание за определяне на обхвата на ЕО.
Според изискванията на компетентния орган Възложителят съвместно с Изпълнителя
е разработил и реализирал схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 19, ал.1-4 и с компетентните органи по
чл. 4, както и със специализираните компетентни органи по чл. 13, ал. 1, съгласно
изискванията на чл. 20 от Наредбата по ЕО, което е внесено в РИОСВ-Враца с писмо с изх.
№ОВОС-ЕО-13/28.02.2019 г.
Резултатите са представени в приложение на Доклада. Обхватът и съдържанието на
Доклада за екологичната оценка за ОУП на Община Враца е структуриран съобразно
изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и е утвърден с Писмо
Изх. № ОВОС-ЕО-13/28.02.2019 г. на компетентния орган РИОСВ-Враца.
Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО
становища са съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на Община Враца.
По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие,
преценката на компетентният орган е, че ОУП на Община Враца е предмет на задължителна
екологична оценка по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Предвид
разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. Доп. Бр. 94/2012 г.), планът
подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените
зони от екологичната мрежа Натура 2000, по реда на глава трета от същата Наредба.
На основание чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС компетентният орган е установил, че
ОУП на Община Враца, респ. предвижданията му има вероятност да окажат значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на
видове, както и върху дивите птици и техните местообитания, предмет на опазване в
описаните защитени зони, поради следни мотиви:
Предвижданията пряко засягат части от защитени зони за опазване на дивите птици и
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. При това, от
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осъществяването на проекта за Общ устройствен план на землищата на населените места в
Община Враца, са вероятни следните въздействия:
• пряко унищожаване и/или увреждане на местообитания при усвояване на територии
от защитените зони;
• трайно изменение на естествения характер на засегнатата площ и изменение на
биологичните характеристики

на околната среда, съответно до отрицателно

въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в зоните, поради навлизане
на чужди, рудерални и инвазивни видове;
• фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове животни, вкл.
птици, предмет на опазване в описаните защитени зони, в резултат на планирана нова
инфраструктура;
• различно по продължителност и интензитет безпокойство на видовете, което е
възможно да доведе до прогонването им от сегашните местообитания, респективно до
промяна на видовия състав, числеността и плътността на популациите им, поради
засилено антропогенно и техногенно натоварване;
• бариерен ефект при различни видове миграционни придвижвания и прекъсване на
биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване в зоните;
• трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони.
Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху защитените зони и предмета
на опазване в тях в резултат на сумарното въздействие на различни планове, програми,
проекти или инвестиционни предложения.
В тази връзка е изготвена оценка за степента на въздействие на ОУП на Община Враца
върху предмета и целите на опазване на защитени зони по директивата за местообитанията:
BG0000166 – „Врачански Балкан“, BG0000487 – „Божите мостове“, BG0000594 „Божият
мост - Понора“, както и защитена зона по директивата за птиците BG0002053 „Врачански
Балкан“ под формата на доклад (ДОСВ), отделно приложение към Доклада за екологична
оценка, съгласно чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС.
Екологична оценка е разработена от колектив независими експерти, които отговарят
на изискванията, поставени с чл.83 от ЗООС.
При разработването й е използван подход, при който се изясняват екологичните
дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение с изявен стремеж този
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процес да е напълно прозрачен посредством консултации и участие на обществеността. С
екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната
среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента
на подробност на плана и използваните методи за оценка.
Разработената екологична оценка включва информация, съответстваща на степента на
подробност на плана и използваните методи за оценка.
В настоящата екологична оценка, колективът експерти се е стремял да:
• анализира възможните значителни въздействия върху компонентите (атмосферен
въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално
разнообразие, биологично разнообразие) и факторите (естествени и антропогенни
вещества, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници, генетично
модифицирани организми, шум, вибрации и вредни лъчения) на околната среда в
обхвата на действие и влияние на плана;
• проучи и посочи алтернативите на плана;
• идентифицира начините за подобряване на подбора на плана, планирането,
проектирането и изпълнението чрез предотвратяване, минимизиране, смекчаване или
компенсиране на неблагоприятните въздействия върху околната среда и увеличаване
на положителните въздействия;
• предложи мерки за включване на процеса на смекчаване и управление на
неблагоприятните въздействия върху околната среда по време на изпълнението на
плана.
Докладът за екологична оценка е изцяло съобразен с изискванията на Закон за
опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.101 от
22 декември 2015 г.) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г,,
посл. изм. бр.12 от 12 Февруари 2016 г.). Въздействията върху компонентите на околната
среда и начините за извършването на оценката са определени от „Ръководство за ЕО на
планове и програми в България”, София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за
стратегическа екологична оценка”.
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Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и поставени изисквания
от РИОСВ Враца.
Предварителното проучване по компоненти на околната среда, служи като подготовка
за подробно комплексно екологично изследване на района, обект на ОУПО, като при
теренните работи, е проучена и описана конкретната обстановка.
При изготвяне на настоящия доклад на екипа по разработване на ЕО са представени:
• Планово задание за Общ устройствен план на Община Враца;
• Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Враца;
• Писмо с изх. №1237/ 24.06.2013г. на РИОСВ Враца;
• Писмо с изх. №9100-1179/ 27.11.2017г. на РИОСВ Враца;
• Писмо с изх. №ОВОС-ЕО-13(3)/ 28.02.2019г. на РИОСВ Враца;
• Писмо с изх. №3883/19.06.2013г. на Министерство на околната среда и водите,
Басейнова дирекция „Дунавски район“
• Писмо с изх. №6650/06.12.2017г. на Министерство на околната среда и водите,
Басейнова дирекция „Дунавски район“;
• Писмо с изх. №08-00-1064/26.01.2018г. на Министерство на околната среда и водите,
Басейнова дирекция „Дунавски район“;
• Писмо с изх. №КД-04-2825/25.01.2018г. на Министерство на здравеопазването, РЗИ –
област Враца;
• Писмо с изх. № 9100-1179/27.11.2017г. на Министерство на туризма;
• Писмо с изх. № 08-00-963/05.12.2017г. на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно
обслужване”;
• Писмо с изх. № АСД-09-5600/12.12.2017г. на Регионално управление на
образованието – Враца;
• Писмо с изх. № 08-00-1064/14.12.2017г. на Министерство на културата;
• Писмо с изх. № 0401-3335,3310/03.08.2018г. на Министерство на културата, НИНКН;
• Писмо с изх. № 7/18.01.2018г. на Регионален исторически музей - Враца;
• Писмо с изх. № 1132/27.11.2017г. на Българска академия на науките, Национален
археологически институт;
• Писмо с изх. № 08-00-1516/19.12.2017г. на Агенция „Пътна инфраструктура“;
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• Писмо с изх. № 0810-254/12.01.2018г. на Водоснабдяване и канализация ООД, гр.
Враца;
• Писмо с изх. № 0800-2261/01.2.2017г. на “Българска телекомуникационна компания”
ЕАД;
• Писмо с изх. № ОМ-Е2001-1774/01.12.2017г. на “Овергаз мрежи” ЕАД;
• Писмо с изх. № 65/22.01.2018г. на “Аресгаз” ЕАД;
• Писмо с изх. № ДАЕУ-9267/17.10.2018г. на Държавна агенция за електронно
управление;
• Писмо с изх. № ОМО-7016#3/08.12.2017г. на Електроенергиен системен оператор
ЕАД;
• Писмо с изх. №44956/14.2.2017г. на ДП “Национална компания железопътна
инфраструктура“;
• Писмо с изх. №ТМ-06-49/04.12.2017г. на “Топлофикация - Враца“ ЕАД.
ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И

2.

ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията и подзаконовата нормативна уредба към него.
Изработването на плана е основано на задание за изработване на ОУП, което е
утвърдено от кмета на Община Враца въз основа на него е възложено изработването на
плана.
Проектът за Общ устройствен план е изработен на основата на утвърдено планово
задание, което по същество е методическа и информационна основа със следното
съдържание:
Първата част е „Анализ на съществуващото положение, като са включени следните
раздели:
• Представена е регионална характеристика на общината и регионални проблеми, в т.ч.
пространствени, икономически, социални, културни, екологични и комуникационни
проблеми;
• Представена е характеристика на социално-икономическите условия и проблеми в
общината, т.ч. демографско развитие /брой и еволюция на развитие; структура на
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населението – полова, възрастова, социална; тенденции на развитие/, структура на
заетостта /отрасли, сектори на дейност, социална и професионална категоризация и
тенденции в развитието/;
• Представена е характеристика на икономическата база в общината в т.ч. отрасли,
структура на собствеността, ефективност, регионални характеристики, райони със
специфични проблеми;
• Представени са териториални проучвания на територията по отношение на различните
компоненти на околната среда /релеф, климат, геология и хидрология, флора и фауна/
поземлен ресурс по територии, вкл. защитени територии и зони, структура на
собствеността;
• Представена е характеристика на обитаването, в т.ч. количествено и качествено
състояние на жилищния фонд, структура на собствеността, видове пространствени
структури на обитаване, технико-икономически на различните видове обитаване и
процесите на градска динамика;
• Представена е характеристика на комплексното обществено обслужване – в сферите
здравеопазване,

образование

и

култура

по

отношение

на

териториалното

разположение на мрежата от обекти, видове обекти и значимост, собственост,
проблеми;
• Представена е характеристика на техническата инфраструктура, вкл. трасета и
съоръжения, технически параметри на електроснабдителна, водоснабдителна,
канализационна, газопроводна, далекосъобщителна, пътна и железопътна мрежа,
пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за
отпадъци;
• Изведени са факторите, които стимулират и факторите, които задържат развитието на
общината;
• Представена е прогноза за социално-икономическото развитие на общината, в. т.ч. за
демографско и икономическо развитие, прогноза за развитие на социалната база и
приоритети за реализация;
• Представена е прогноза за пространственото развитие на общината, вкл. основно
предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на натоварване, за
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отделните видове територии /урбанизирани, земеделски, горски, защитени, нарушени
територии за възстановяване и рекултивация, територии на транспорта/;
• Представена е прогноза за развитие на техническата инфраструктура;
• Представени са правила и нормативи за прилагане на ОУПО, вкл. условия, при които
може да се изменя планът и задължителни изисквания към подробните устройствени
планове.
Основна цел на ОУП на Община Враца е да послужи като инструмент за устойчиво
развитие на града и прилежащите му села, като чрез него местната власт да ръководи,
управлява и ефективно прилага мерки, действия, стратегии, планове, заложени в ОУП за
оптимизиране на пространствената и функционална структура за развитие, оптимална
експлоатация на ресурсите на територията, както и възникналите възможности за успешно
интегриране в националните и европейски планове и стратегии за интегриране. Постигайки
заложените цели, да опазва и съхранява идентичността на територията, чрез потенциала й
на културно наследство, като в същото време да я експлоатира за популяризиране на
Общината като уникално място със своите характерни особености.
За постигане на главната цел в процеса на изработване и прилагане на плана са
установени следните специфични цели:
• Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на обществено
обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н.;
• Стимулиране на икономическото развитие на Общината чрез създаване на планова
основа и с инструментариума на устройственото планиране;
• Баланс между частните и обществените интереси на териториятана Общината,
отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения
интерес;
• Опазване

и

използване

на

потенциала

на

природните

дадености

и

културно-историческото наследство;
• Увеличава възможностите за управление на съществуващите

в момента и

потенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на
Общината и административния апарат;
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• Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на Общината,
с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инструментите на
устройственото планиране.
Целите на ОУП са определени с чл.3 от Наредба 8.
Целта на ОУП на Община Враца е да се създадат условия за устойчиво използване на
природните дадености в икономически и социален аспект, което предполага изпълнението
на устройствени задачи в следните направления:
• Регламентиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията, с оглед
поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда от
неблагоприятните антропогенни въздействия;
• Прилагане на съвременни критерии и подходи при валоризацията на елементите на
природното наследство като фактор за развитието на общината;
• Осигуряване на баланс между опазването на природното наследство на територията на
общината и реализацията на ресурсовия му потенциал;
• Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни ресурси.
Основни задачи на ОУП на Община Враца са:
• На основата на гъвкава устройствена политика за преструктуриране на икономиката,
да се използват максимално ресурсите и потенциалите на общината;
• На основата на пространствени и технически параметри и приотчитане баланса между
частните и обществените интереси, да определи функционалната структура и
строителните граници по структурни единици;
• Да

намери

оптимални

решения

на

транспортно-комуникационната

мрежа,

включително пешеходните връзки и велоалеи, да предложи мероприятия за
осигуряване на достъпност на средата за хора в неравностойно положение;
• Да се намерят възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по обходни
пътища;
• Да намери и реши проблема с локализацията на основните елементи на общественото
обслужване и техническата инфраструктура, както и с изследване възможностите за
пространственото им обединение в общи обекти;
• Да предложи решения за благоустрояване, озеленяване, създаванена места за активен
и пасивен отдих като част от зелената система на общината;
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• Да създаде условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на
природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия,
• Да създаде условия за интеграция на население от различни етнически социални и
религиозни принадлежности;
• В съответствие с новите социално-икономически условия, да се изведат предложения
за устойчиво развитие и урбанистични политики, насочени към поетапна реализация
на плана и превръщането му в оперативен инструмент за общинската администрация;
• Да гарантира запазването на границите и елементите на защитените териториии,
обекти от местно, национално и световно значение;
• Да създаде условия за развитие на туризма като доходоносна икономическа дейности
като полезна за здравето и познанието общо човешка необходимост и потребност, чрез
обединяване на съществуващите природни, исторически и културни ценности в един
цялостен, комплексен туристически продукт– „Враца – врата към древността”;
• Да предложи решение за усвояване на изоставените и пустеещи земи и действия по
залесяване на ерозирали и непригодни за обработване и земеделско производство
земи;
• Да гарантира възстановяването и запазването на терените за зеленчуко производство,
технически култури, ръж, овощни и лозови насаждения и да се даде възможност за
изграждане на производство, организиране на тържища, което да съкрати броя на
междинните звена и поевтини продукцията;
• Да се изследва възможността за възстановяване и разширяванен на напоителната
мрежа;
• Да се предложат терени за изграждане и развитие на фамилни и семейни ферми;
• Да се предложат подходящи решения за функционално отреждане на пустеещите и
годни за използване сгради на училищата;
• Да се реконструира, разшири и модернизира ГПСОВ–Враца. Разширението на
станцията трябва да се съчетае с доизграждане канализационната мрежа;
• Да се направят предпроектни проучвания и да се актуализират линейните и обектови
елементи на инженерната инфраструктура на териториятана общината;
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• Да се решат проблемите с трасето на железопътната магистрала през урбанизираната
територия на града и да се поставят в съответствие габаритите на околовръстния път
на Враца с габаритите на международния път Е– 79;
• Да се подобрят характеристиките на транспортно-комуникационните възли и трасета,
чрез изграждане на кръгови кръстовища на възлови пътни артерии и интегриране на
отделните части на града и общината;
• Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените интереси.
Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и
гарантира частната собственост но в същото време следва да дава възможност за
реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и
балансът между отделните и различни частни интереси.
Информационното осигуряване на проекта за ОУП на Община Враца обезпечава
следните направления:
• агрегирана информация за Община Враца по данни на Националния статистически
институт по отношение на населението, икономическото развитие, територии по
фондове:
• допълнителна статистическа информация от НСИ по отношение на:
✓ данни за броя и структурата на населението (полова, възрастова) по населени места
в общината от 2001 до 2017 г. по години;
✓ население на 15 и повече навършени години по пол и икономическа активност и
социална категоризация към 2017 г.;
✓ данни за естественото и механично движение на населението по населени места и
по години от 2001 до 2017 г.;
✓ заети по класове икономически дейности в общината за периода 2001-2017 г. по
години;
✓ население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към
2017 година по населени места;
✓ икономически оператори по отрасли (промишленост, селско и горско стопанство,
туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.);
✓ структура на собствеността - общински, държавни и частни предприятия на
територията на общината;
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✓ групи предприятия (микро, малки, големи и т.н.) – брой заети в различните групи;
брой заети; основни показатели на нефинансовите предприятия (по икономически
дейности);
✓ собственост на икономическите обекти (държавна, общинска и частна);
✓ местоположение на икономическите обекти в общината;
✓ брой жилища по населени места;
✓ жилищни сгради по вид на сградата и начин на ползване, по конструкция, по
материал на външните стени, по период на построяване, според собствеността
(държавна, общинска и частна собственост) в общината;
✓ обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране и обитавани
жилища по наличие на канализация и местонамиране;
✓ брой жилища по населени места и основни характеристики /полезна и обща площ/
към 2017 г.;
✓ реализирани нощувки и приходи от нощувки по видове средства на подслон към
2017 г.;
• данни за равнището на безработица в Община Враца – от Дирекция „Бюро по труда” –
гр. Враца;
• карти на възстановената собственост за всички землища, които нямат кадастрални
карти в ZEM формат; Извадка от регистъра на земеделските производители по
землища с посочване на идентификатора на недвижимия имот и начина на трайно
ползване – от Областна дирекция Земеделие – Враца;
• териториално разположение на мрежата от обекти на здравеопазването, видове
лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична помощ, центрове
за спешна медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.);
собственост на обектите - Регионална здравна инспекция Враца;
• обекти на образованието в Община Враца; териториално разположение на обектите,
образователни равнища, собственост; брой учащи в образователните обекти Регионален инспекторат по образованието – Враца;
• обекти на недвижимото културно наследство в Община Враца: териториално
разположение, собственост, режими на опазване; Музеи, читалища и библиотеки териториално разположение и собственост - Министерство на културата;
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• информация за геоложки строеж, носимоспособност на почвите, сеизмичност, водни
течения, подпочвени води, заблатявания, свлачища, срутища, ерозия и абразия –
собствени проучвания;
• кадастрални карти и регистри за населените места и техните землища трасета и
съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи на
територията на общината - от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
• републиканска и общинска пътна мрежа – класификация и състояние и предвидени за
реализация проекти - от Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Враца;
• подземни водоизточници на територията на Община Враца – местоположение и
санитарно-охранителни зони - от Басейнова дирекция „Дунавски район“;
• трасета

и

съоръжения,

технически

параметри

на

водоснабдителната

и

канализационната мрежа в урбанизираната и извънурбанизираната територия на
общината; Подавани водни количества към населените места; интегрирани водни
проекти и ПСОВ – местоположение и капацитет – от „ВИК” ЕООД гр. Враца;
• информация за брой трансформаорни постове, подстанции и линии високо
напрежение, захранващи територията на Община Враца – от „ЧЕЗ Електро България”
АД;
• трасета и съоръжения, технически параметри на електронните съобщителни мрежи на
територията на общината; покритие с комуникационни системи от Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”;
• информация за нарушени територии – местоположение и рекултивация; територии с
минали бедствия и аварии, планове за защита при бедствия, експертизи; територии с
предвидими бедствия и аварии – от Министерство на околната среда и водите;
• обекти за отдих и туризъм на територията на Община Враца – видове (средства за
подслон, вилни зони и селища, места за провеждане на традиционни събирания,
събори и др.; местоположение и собственост на обектите – от Министерство на
туризма;
• топографски карти в М1:25000 - всички картни листове, обхващащи територията на
общината – от Военно-географска служба при МО;
• радио- и телевизионно покритие на територията на общината - от “Виваком“.
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3.

ВРЪЗКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВРАЦА С ДРУГИ

СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
При разработването на Общия устройствен план на Община Враца са взети предвид и
съществува връзка с други планове, програми и проекти, определящи развитието на
Европейския съюз, страната, района за планиране (Северозападен район за планиране),
обособен с основна цел статистическо отчитане на териториалните единици, съгласно
изискванията на Евростат (ниво 2), областта (ниво 3 - Враца) и общината. Цели се
прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се обвържат
прилаганите от държавата мерки с целите и приоритетите на териториалните общности.
ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегически и планови документи:
• Европейски и трансгранични стратегически документи:
✓ Стратегия „Европа 2020”;
✓ Териториален дневен ред на ЕС 2020;
✓ Лайпцигска харта за устойчиви градове;
✓ Дунавска стратегия на ЕС;
✓ Програми за транснационално и междурегионално сътрудничество, в които
България участва;
• Национални стратегически документи:
• Национална програма за развитие „България 2020“
Визията и целите на Националната програма за развитието на страната, респ.
свързаните с тях приоритети са с общо целенасочващо значение за ОУПО. От осемте й
приоритета, за устройственото планиране на община Враца от съществено значение са
следните:
Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на
местния потенциал със следните подприоритети:
3.4. „Подкрепата за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на
регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите, който предвижда:
✓ развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм;
✓ маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически
продукти;
✓ създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в регионите.
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3.5. „Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в
регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и
ефективно използване на природните ресурси“, включващ:
✓ подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и
населението в регионите;
✓ устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и
модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
✓ превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите;
✓ опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от
природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
✓ повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната.
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и
за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси със следните подприоритети:
4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мерките:
✓ Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по
собственост;
✓ Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в
отрасъла, респ. мярката:
✓ Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ
стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:
✓ Насърчаване развитието на биологичното земеделие;
Приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ и в частност неговия 5-ти
подприоритет „Подкрепа на сектор Туризъм“, респективно мерките:
✓ Подобряване на качеството на туристическите услуги;
✓ Национален туристически маркетинг;
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Приоритет 7 „Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост“,
респ. следните негови подприоритети:
7.2. „Повишаване на енергийната ефективност“, респективно мерките:
✓ повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения сектор;
✓ повишаване на енергийната ефективност на сградите;
7.3. „Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в брутното
✓ крайно потребление на енергия до 2020 г.“, респективно мерките:
✓ стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и
охлаждане от ВИ;
✓ стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от ВИ
в домакинствата;
Приоритет 8: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“ и
по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски
центрове в съседните страни, респ. мярката:
✓ Подобряване на пътната инфраструктура;
✓ Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
• Националната програма за реформи на Р България в изпълнение на стратегията
„Европа 2020“ /Актуализация 2016 г./
Националната програма за реформи е основен стратегически документ на национално
ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са
разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия
"Европа 2020":
✓ Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г.
до 2020 г.;
✓ Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1,5% от БВП;
✓ Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика – „Достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и
повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.;
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✓ Национална цел 4: „Дял на преждевременно напусналите образователната система
от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36%
до 2020г.;
✓ Национална цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души.
• Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са
по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия за развитие на националното
пространство, с които той задължително се съобразява.
Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – връзката е
по линия на приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и
осигуряване на условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и
предприятията, като една от най-важните предпоставки за развитие и широкото използване
на електронни услуги от администрацията, бизнеса и гражданите”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – връзката е по
линия на приоритет 4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство
чрез ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на
защитените природни и културни ценности”.
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие
съществени за ОУПО са насоките за:
✓ подпомагане

на

развитието

на

селското

стопанство

чрез

изграждане/възстановяване на хидромелиорациите и на инфраструктурата за
предпазване на земеделските земи от вредното въздействие на водите;
✓ стопанските функции на горите със средообразуващата им роля, значението им на
биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им потенциал, добива на
негорски продукти и ловно-стопанската дейност;
✓ в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и
еднообразие на туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията
на рекреационните ландшафти в силно урбанизирани като за целта към плановете
за развитие на туризма на локално равнище се прилагат изисквания за
диверсифициране на туристическото предлагане с нови „алтернативни” форми
според ресурсите в районите и общините.
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Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане
на екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното
наследство и изключителното биологично разнообразие.
• Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея:
✓ концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони;
✓ визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие.
Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано
регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на
районите в икономически, социален и териториален аспект”.
Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени
приоритети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално
значение за ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране.
Към първата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез
развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива
приоритети са:
✓ Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии;
✓ Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Към втората стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са
приоритетите, отнасящи се до:
✓ Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на
спортната инфраструктура;
✓ Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране
мобилността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях.
Към четвъртата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от
важно значение са специфичните цели, ориентирани към:
✓ Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и
бизнес зоните в района.
• Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020
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Трети национален план за действие по изменение на климата, с който ОУП на Община
Враца е съобразен, предвижда мерки за намаляване на емисиите парникови газове във
всички сектори, съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата
и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият
ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и
постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели.
• План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2010-2015 г. в Дунавски район, и
последващата актуализация 2016-2021 г.
Планът за управление на речните басейни /ПУРБ/ в Дунавски район е утвърден със
заповед на министъра на околната среда и водите.
Основна цел на ПУРБ е оптимизиране управлението на водите чрез интегриран
подход на басейново ниво, устойчиво ползване на водните ресурси и постигане добро
състояние на всички води.
В ПУРБ е залегнал принципа за опазване на повърхностните и подземните води от
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на
ландшафта и предотвратяване на стопански щети.
Аспектите, които се имат в предвид при изготвяне на ОУП са следните:
✓ насърчаване устойчивото използване на водите, основаващо се на дългосрочна
защита на водните ресурси;
✓ обединяване управлението на повърхностните и подземните води;
✓ насърчаване защитата и подобряването на водната среда чрез специални мерки за
продължително намаляване на заустванията, емисиите и загубите на приоритетни
вещества, както и спирането или постепенното прекратяване на заустванията,
емисиите и загубите на приоритетни опасни вещества;
✓ гарантиране продължително намаляване на замърсяването на подземните води и
предотвратява тяхното по-нататъшно замърсяване;
✓ преодоляване ефектите от наводнения и засушавания.
• План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
Планът се изготвя от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона за
водите – Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“. И представя
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предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/ и определя райони със значителен
потенциален риск от наводнения /РЗПРН/. Освен това включва и програма от мерки за
управление на риска от наводнения. Със заповед на министъра на МОСВ са утвърдени
РЗПРН. Задачата, която е взета под внимание при изготвянето на ОУП на Община Враца, е
на база на ПОРН на база наличните наводнения да се извърши оценка на потенциалния
бъдещ риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност,
околната среда и културно-историческото наследство.
• Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията на
Република България, приета от Министерски съвет през месец април 2014 г.
В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на
отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и предложения
за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели за период от
десет години.
Формулираната Визия залага постигане на финансово, технически и екологично
устойчив отрасъл, който предоставя ВИК услуги с високо качество на социално поносими
на потребителите цени. Националните стратегически цели в отрасъл ВИК са насочени към
съответствие

с

националните

иевропейските

изисквания,

устойчивост,

социална

поносимост и качество на услугите в съответствие с добрите европейски практики.
Стратегията включва конкретни цели, свързани с изпълнение на изискванията към
ВиК отрасъла по отношение на:
✓ Съответствие с Директива 98/83ЕО за качеството на водата предназначена за
консумация от човек
✓ Съответствие с Директива 91/271/ЕО за пречистване на градски отпадъчни води,
както е изменена;
✓ Съответствие с Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите;
✓ Осигуряване на финансиране за разширяване на ВиК системата съгласно
изискванията за съответствие;
✓ Избягване на забавяния в изпълнението на проекти
• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България /ДВ, бр. 96/2012 г./
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Стратегията залага следните стратегически цели:
✓ Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на
промени на климата, водещи до засушаване;
✓ Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните
води;
✓ Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата
като стопански ресурс;
✓ Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения;
✓ Разработен е краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за действие по
изпълнението на стратегическите цели.
• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
✓ Намаляване количеството отпадъци;
✓ Намаляване вредното въздействие на отпадъците;
✓ Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на
отпадъците са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Същност на мярката – съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи
дейности:
✓ разработване на планове и програми за управление на отпадъците от държавни и
общински органи и
✓ прилагане на икономически мерки, също с две подгрупи:
➢ въвеждане на допълнителни плащания за ползване на ресурси;
➢ условия за предоставяне на субсидии.
Предвижданията на плана трябва да включват в себе си и заложените мерки и цели на
общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
Мярка 4.8. Използване на разяснителни кампании или оказване на подкрепа на
бизнеса - финансова, за вземане на решение или друг вид подкрепа.
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Същност на мярката – поради това, че не всички предприятия имат потенциал да
идентифицират адекватни мерки за ПО се предвижда за тях да се предвидят разяснителни
кампании относно ползите от прилагане на мерки по ПО или внедряването на НДНТ.
Подходящи изпълнители на тези обучения могат да бъдат от една страна регионалните
органи, отговарящи за управление на отпадъците и/или организации на бизнеса като
браншови камери, търговско-промишлени палати и др.
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение
към т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на
отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания.
• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.
Основната цел на плана е да се допринесе за устойчивото развитие на Р България чрез
интегрирана рамка за управление на строителните отпадъци, която да доведе до намаляване
на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, подобряване на
ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите,
стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. Стратегическият план е
разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за
отпадъците и Тематичната стратегия за предотвратяване образуването на отпадъци и
рециклиране. Формулираните цели и приоритети за всички сфери следва да осигурят
прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъци на всички
нива.
• Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Национален план за
действие
Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Враца е
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея,
разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие
по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с
възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай са
твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни и
демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета –
„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската комисия,
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насочени към развитие на нови производствени системи и модели и възстановяване и
опазване на ресурсите.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и
предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на
икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и
комплексни подходи за тяхното решаване.
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в
контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови
производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните
стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата
околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за
устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните
стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за развитие и др.
Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване
на природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на
политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики,
субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на
чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване
състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до
информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива
околна среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро
качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на
по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление, промяна на
нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото
развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда.
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За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели:
✓ Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста
енергия;
✓ Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода;
✓ По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот;
✓ Насърчаване на устойчивото потребление и производство;
✓ Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие;
✓ Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и
съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена
информация и мониторинг за околната среда.
• Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000;
Националната приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000 е инструмент за
планиране, насочен към засилване на хоризонталната интеграция на НАТУРА 2000 в
останалите секторни политики, чрез: признаване на неделимите връзки; стратегически
фокус върху най-важните приоритети; интегриран преглед на начина на изпълнение на
дейностите в рамките на специфичните финансиращи инструменти.
• Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.
Стратегическият план включва постигането на 20 водещи цели до 2015 или 2020 г.
(„Целите от Аичи за биоразнообразието“), групирани в пет стратегически цели. Целите и
задачите предвиждат както стремеж за постигане в глобален мащаб, така и гъвкава рамка за
определяне на национални или регионални цели.
Планът зелага реализацията на 5 стратегически цели:
✓ Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на
биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на
правителството и обществото;
✓ Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да
се насърчава устойчивото ползване;
✓ Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез
опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие;
✓ Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и
екосистемните услуги за всички;
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✓ Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране,
управление на знанията и укрепване на капацитета.
• Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. и
Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.
Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху
основните причини на загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите
видове отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е
формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи мерки.
В стратегията са формулирани следните цели, с които ОУПО се съобразява:
✓ Цел 1: Цялостно прилагане на директивата за птиците и директивата за
местообитанията;
✓ Цел 2: Запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които
предоставят;
✓ Цел 3: Повишаване на приноса на селското и горското стопанство за съхраняване и
подобряване на биоразнообразието;
✓ Цел 4: Осигуряване на устойчиво използване на рибните ресурси;
✓ Цел 5: Борба с инвазивните чужди биологични видове;
✓ Цел 6: Съдействие за предотвратяване на загубата на биоразнообразие в световен
мащаб.
• Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;
Съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., възобновяемите
източници на енергия като важни местни неизчерпаеми ресурси ще бъдат приоритет на
националната енергийна политика. За постигане на повече от 16%-ов дял на ЕВИ в брутното
крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. ще бъдат използвани максимално
както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце,
геотермални води, биомаса). Развитието на сектора на възобновяемата енергия придобива
все по-важна роля за достигане политическите цели на ЕС. Използването на ЕВИ се
разглежда като един от основните фактори за преминаване към нисковъглеродни
икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар.
„зелен“ растеж и „зелени“ работни места.
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• Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020
г.
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми
източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на
ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на
електроенергия.
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична
оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването
на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии.
Същността на ограниченията е следната:
✓ по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на
нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни
ВЕЦ и МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водо-зависимите видове и
местообитания: 3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер,
черна мряна, маришка мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица,
щипок, виюн, балкански щипок, високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма
вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна мида;
✓ по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови
съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в
земеделския и горския фонд, в границите на всички защитени зони от мрежата
Натура 2000, с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в
нарушени терени;
✓ по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията
на земеделския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата
Натура 2000, с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в
нарушени терени.
• „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република
България“ 2014-2020
Една от основните цели на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация
на Република България“ 2014-2020 е „Въвеждане на иновативни методи и идеи, базирани на
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възобновяемите, а не на изчерпаеми природни ресурси, така че всеки регион да извлече
полза от своя природен капитал.“
•

Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС
✓ Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
✓ Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
• Регионални стратегически документи:
• Регионалния план за развитие на Северозападен район за планиране от ниво 2
/NUTS 2/
Регионалният план за развитие на Северозападен район за планиране е разработен в

съответствие с постановките на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022
г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”.
В по-широк контекст, регионалният план отчита приоритетите и целите на
Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на
Европейския съюз.
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на регионалния план –
стратегическите цели, приоритетите, подпиоритетите и мерките, независимо, че в повечето
случаи са формулирани твърде общо.
За ОУПО целеполагащи са следните приоритети, специфични цели и част от
свързаните с тях подприоритети и мерки към отделните стратегически цели:
От Стратегическа цел 3: “Подобряване на териториалната устойчивост и
свързаност”:
✓ Приоритет 3.1. “Развитие на транспортната инфраструктура”;
✓ Приоритет 3.2. “Развитие на техническата инфраструктура”;
✓ Приоритет 3.3: “Опазване на околната среда и биоразнообразието”;
✓ Подприоритет 3.3.1: “Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК,
пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за битови отпадъци”;
✓ Подприоритет 3.3.2: “Превенция на природни рискове и климатична сигурност”;
✓ Подприоритет 3.3.3: “Опазване и възстановяване на природното наследство,
биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните
услуги, в това число НАТУРА 2000 и зелена инфраструктура”;
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✓ Приоритет 3.4: “Подобряване на модела на градското и селското развитие в
Северозападен район”;
✓ Приоритет 3.5: “Развитие на териториалното сътрудничество”.
• Областна стратегия за развитие на Област Враца /NUTS 3/ за периода 2014-2020
г.
Областна стратегия за развитие на Област Враца залага 3 основни стратегически цели,
скоито ОУПО е съобразен:
✓ Стратегическа цел 1: „Стимулиране и развитие на конкурентна местна икономика“.
✓ Стратегическа цел 2: „Съхранение и развитие на човешкия капитал на общините в
областта с фокус върху младите хора, хората в третата възраст и уязвимите
социални групи“.
✓ Стратегическа цел 3: „Подобряване и развитие на териториалната устойчивост и
свързаност на общините в областта“.
• Общински стратегически документи:
• Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.
Oбщинският план за развитие на община Враца е съобразен с националната политика
за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз по линия на
Структурните и Кохезионния фондове във връзка с изпълнението на дългосрочната
стратегия „Европа 2020”. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и
важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно
развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да
съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури
мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.
В ОПР са дефинирани основни стратегически цели, където ще бъдат насочени
усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие:
✓ Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната икономика;
✓ Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие,
качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване;
✓ Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината;
✓ Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и
подобряване обслужването на гражданите и бизнеса.
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4. АНОТАЦИЯ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВРАЦА
Предварителният проект за ОУПО определя планово-пространствената структура на
общината и насоките за пространственото и развитие.
Предварителният проект за ОУПО е представен на картен материал както
следва:
• Общ устройствен план на общината в мащаб 1:25 000, в който са отразени бъдещото
развитие и устройството на територията (съгласно изискванията на Закона за
устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове);
• Схема Водоснабдяване;
• Схема Електроснабдяване;
• Схема Газификация;
• Схема Комуникационно-транспортна система;
• Схема Културно наследство.
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Таблица 1. Баланс на територията
Площна
съществуващи
Наименование на териториалния елемент
елементи
в ха
в%
Територии с общо предназначение
1. Жилищни функции
2084,7
2,95
2. Общественообслужващи функции
145,82
0,21
3. Производствени дейности
962,21
1,36
4. Складови дейности
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
16,17
0,02
6. Озеленяване, паркове и градини
817,03
1,16
7. Спорт и атракции
48,78
0,07
8. Комунално обслужване и стопанство
28,03
0,04
9. Земеделски територии, в т.ч.:
47055,2
66,66
9.1 обработваеми земи - ниви
30154,3
42,72
9.2 обработваеми земи - трайни насаждения
7505,6
10,63
9.3 необработваеми земи
9395,3
13,31
10 Горски територии, в т.ч.:
16047,3
22,73
10.1 гори
16047,3
22,73
10.2 защитни гори
10.3 рекреационни гори
10.4 горски земи
11. Водни площи
825,1
1,17
12. Транспорт и комуникации
498,9
0,71
13. Техническа инфраструктура
10,43
0,015
14. Терени със специално предназначение
74,24
0,11
15. Смесена производствено-обслужваща територия
16. Устройствена територия за многофункционално ползване
от тип смесена централна територия
ОБЩА ПЛОЩ
70591
100,00
Защитени и нарушени територии
А) За природозащита - защитени територии и защитени зони
1946,01
2,76
Б) За опазване на културното наследство
31,38
0,045
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
0,138
0,003
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на препокриването)
1977,53
2,80

Площ на проектни
елементи
в ха

в%

2908
145,82
695
1163
841,29
48,78
28,03
45060,2
29928,8
6678
8453,4
16047,3
16047,3
825,1
498,9
10,43
74,24
267,5

4,12
0,21
0,98
1,65
1,19
0,07
0,04
63,83
42,40
9,46
11,98
22,73
22,73
1,17
0,71
0,015
0,11
0,38

73,06

0,10

70591

100,00

1946,01
31,38
0,138
1977,53

2,76
0,045
0,003
2,80

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.
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Урбанизирани територии
Урбанизираните територии са структурирани като населени места, най-голямото от
които е град Враца с площ от 1930,8 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 180,9 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.
• 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
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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 51,5 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.
• град Враца:1930,8 ха
Жилищните територии на града са 624,2 ха, като 361,4 ха от тях са съществуващи.
Предвиденото разширение на жилищните територии е с 262,8 ха и е както следва:
✓ На север териториите се разширяват с 52,3 ха;
✓ На северозапад териториите се разширяват с 204,3 ха;
✓ На юг териториите се разширяват с 6,2 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.
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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.
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

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

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

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

Смесена
производствено-обслуж
ваща 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 80

Територия 81

Територия 82

Територия 85
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Територия 86

Територия 87

Територия 88

Територия 89

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

Смесена
производствено-обслуж
ваща 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

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

Смесена
производственообслужваща 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
34

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

Територия 92

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

Жилищни функции

Землище на град Враца с ЕКАTTE
12259, включва масив 47, с изключение
на имот 34, масив 48, с изключение на
имоти 1,4,10,12,13,19 и 20, имоти 1,2,3,
от 8 до 12 и от 16 до 22 от масив 49,
имоти 5,6,7,8 и от 10 до 14 от масив 82,
имоти от 3 до 5 от масив 133, имоти от
10 до 25,27, от 31 до 38,41, от 43 до
53,58,59 и 61 от масив 136 и имот 196.7

• 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.
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Номер на
територия

Територия 16

Тип

Локализация

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 180,9 ха, като от тях 156 ха са съществуващи.
Предвиденото разширение на жилищните 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.
Номер на
територия
Територия 54

Тип

Локализация

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

Територия 34

Тип

Локализация

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
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• 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
Територия 24

Тип

Локализация

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.
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
Територия 26

Тип

Локализация

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,
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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

Територия 21

Тип

Локализация

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, 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

Територия 33

Тип

Локализация

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;
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✓ На юг териториите се разширяват с 21,7 ха.
Номер на
територия

Територия 5

Тип

Локализация

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:
✓ На югоизток териториите се разширяват с 19,8 ха;
✓ На север териториите се разширяват с 1,7 ха.
Номер на
територия

Територия 75

Тип

Локализация

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.
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Номер на
територия
Територия 48

Тип

Локализация

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;
✓ 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

Територия 39

Тип

Локализация

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;
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✓ На запад териториите се разширяват с 1,7 ха.
Номер на
територия

Територия 90

Тип

Локализация

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;
✓ На изток териториите се разширяват с 0,5 ха.
Номер на
територия

Територия 102

Тип

Локализация

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.
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Номер на
територия
Територия 31

Тип

Локализация

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 51,5 ха, като 42,7 ха от тях са съществуващи.
Предвиденото разширение на жилищните територии е с 8,8 ха и е както следва:
✓ На север териториите се разширяват с 0,3 ха;
✓ На изток териториите се разширяват с 8,5 ха.
Номер на
територия

Тип

Локализация

Територия 102

Жилищни
функции

Землище на село Челопек с ЕКАТТЕ
80311,включва имот 16.38

Територия 103

Жилищни
функции

Землище на село Челопек с ЕКАТТЕ
80311,включва имоти 6.24,6.60,15.262 и
масив 176, с изключение на имоти 7,27 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.
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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

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

Територия 44

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”
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.
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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 1163 ха.
Локализацията на тези територии е следната:
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✓ Територия 35 – включване в граници на селищно образувание 10789/1 - южно от
село Веслец – 25,1 ха;
✓ Територия 63 – включване в граници на селищно образувание 12259/6 северозападно от град Враца – 5,3 ха;
✓ Територия 64 – включване в граници на селищно образувание 12259/5 северозападно от град Враца – 9,3 ха;
✓ Територия 65 – включване в граници на селищно образувание 12259/3 –
северозападно от град Враца – 30,2 ха;
✓ Територия 66 – включване в граници на селищно образувание 12259/4 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.
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 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

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
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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

• 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.
Режими на устройство и параметри на натоварване
⚫

Режима на устройство на урбанизираните територии се определя от устройствените
показатели, както следва:
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✓ 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:
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;
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✓ За териториите за рекреационни дейности и вилни зони - максимален коефицент на
интензивност - 0,8.
Земеделски територии
Земеделските територии заемат площ от 45 060,2 ха или около 63,8% 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 43 529,4 ха или 96,6% от земеделските територии да бъдат с режим със
забрана промяна на предназначението. Земеделските територии с режим за допустима
промяна на предназначението са 1530,8 ха или 3,4% от общата земеделска площ. Също така
в ОУПО се предвижда намаляване на земеделските територии с 1995 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
29 928,8 ха, на обработваемите земи – трайни насаждения от 7505,6 на 6678 и на
необработваемите земи – от 9395,3 на 8453,3 ха.
Земеделски земи с допустима промяна на предназначението са:
Номер
Територия 17
Територия 18
Територия 36

Територия 40

Територия 47

Локализация
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
Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590,включва имоти 622,623,
625,627,630,632,635,644,646,647 и 697 от масив 63
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
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
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
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Територия 56
Територия 58
Територия 76
Територия 83

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
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
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
Граници, на север и изток околовръстен път на град Враца, на юг
строителните граници на град Враца, на запад територия 88

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.
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;
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.
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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.
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.
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:
• 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)
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• 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 ( 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)
• 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
Територия 2
Територия 8
Територия 9
Територия 10
Територия 11
Територия 12

Локализация
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
Землище на село Девене с ЕКАТТЕ 20376, включва масив 197
Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва масиви от 100 до 119 и
землище на село Девене с ЕКАТТЕ 20376, включва масив 201
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
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
Землище на село Оходен с ЕКАТТЕ 54482, включва имоти 1,3,4,5, от 8 до 16 и
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Територия 14
Територия 19
Територия 22
Територия 23
Територия 27
Територия 28
Територия 30

Територия 37

Територия 38
Територия 42

Територия 46
Територия 50
Територия 51
Територия 52
Територия 55
Територия 59
Територия 61

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
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
Землище на село Баница с ЕКАТТЕ 02590, включва масиви от 140 до 147
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
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
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
Землище на село Върбица с ЕКАТТЕ 12749, включва имот 40 и 44 от масив 0,
имот 82.8 и масиви от 424 до 429
Всички горски територии в землището на село Тишевица с ЕКАТТЕ 72504
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
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
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
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
Землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва масиви 21,22 и 23
Землище на село Власатица с ЕКАТТЕ 11555, включва имот 0.56 и масиви от 15
до 19 и 28
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
Землище на село Бели извор с ЕКАТТЕ 03438, включва имоти 101 и 109 от
масив 0 и масиви от 55 до 59
Землище на село Нефела с ЕКАТТЕ 51528, включва имоти от 1 до 13, от
15,16,18,19,20, от 22 до 39, от 41 до 51,54, от 62 до 73 от масив 45
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
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Територия 68

Територия 69

Територия 72
Територия 73
Територия 84
Територия 95

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
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
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
Всички горски територии, локализирани в територия 103 - Селищно
образувание, локализирано на североизток от град Враца
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
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.
Режими на устройство и параметри на натоварване
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;
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г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за
постоянно или временно обитаване;
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.
Защитени територии 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.
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Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора със семенен произход на карстов терен при голям
наклон.
• 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
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• 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.
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.
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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:
1. Опазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.
• Природна забележителност „ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА“
Местоположение: землището на с.Челопек, обявена със Заповед No.209 от 05.03.2020
г., бр. 40/2020 на Държавен вестник.
Площ: 1,5 хектара.
Цели на обявяване:
1. Oпазване на характерен подземен ландшафт, включващ 28-метрова пропастна
пещера, забележителна със своите калцитни образувания – сталактити, сталагмити,
сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с
дължина 5 – 12 см, скална гъба и езеро.
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.
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✓ 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 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
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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. 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.
Към момента от МОСВ са издадени заповеди за обявяване на по-голямата част от
защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. От
попадащите в териториалния обхват на община Враца защитени зони, обявени със заповеди
по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие са:
✓ Защитена зона BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №
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РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,
бр.19/05.03.2021г.).
✓ Защитена зона BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №
РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,
бр.41/18.05.2021г.).
Цитираните заповеди са изпратени до кмета на община Враца за сведение и
съобразяване с въведените с тях режими и забрани.
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
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 4989 ха.
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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.
5.

ТЕКУЩО

СЪСТОЯНИЕ

НА

КОМПОНЕНТИТЕ

И

ФАКТОРИТЕ

НА

ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Територията на община Враца е разположена в централните части на Северозападната
част на страната, като попада в едноименната област и Северозападния район от ниво 2. На
запад граничи с общините Вършец (област Монтана) и Своге (Софийска област), на север с
общините Криводол, Борован и Бяла Слатина, а на изток с община Мездра.
В тези си граници, община Враца заема площ от 697 кв.км., което съставлява 17,25%
от територията на Врачанска област , 3,56% от територията на Северозападен район и 0,6%
от територията на страната.
Общината обединява 23 населени места, от които 1 град - Враца и 22 села - Баница,
Бели извор, Веслец, Вировско, Власатица, Върбица, Голямо Пещене, Горно Пещене,
Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик, Мало Пещене, Мраморен, Нефела,
Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен.
5.1. Атмосферен въздух и климат
5.1.1. Климатична характеристика
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
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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 2. 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. Слънчевото греене като продължителност е различно през различните
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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 3. 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.
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Таблица 4. 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

Източник: „Климатичен справочник за България – Том IV. „Вятър““, Институт по метеорология и хидрология
към БАН, София, 1982 г.
Таблица 5. 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 6. 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.
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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/.
Таблица 7. 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 1. Рози на ветровете, отчетени от метеорологични станции Враца и Габаре
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Таблица 8. Максимална месечна височина на снежната покривка /см/
Месец

Стойност-височина /см/

Враца

Средна
X

XI

XII

I

II

III

IV

max

22

min

-

средна

7

max

29

min

-

средна

17

max

43

min

-

средна

25

max

61

min

1

средна

25

max

77

min

3

средна

13

max

42

min

-

средна

-

max

19

min

-

средна
V

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.
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Таблица 9. Отчетени дни със снежна покривка по десетдневия
Станция Враца
Месец

XI

Брой дни със снежна покривка

XII
2

2

4

I
8

6

II

7

8

6

6

III
4

4

3

Станция Криводол
Месец

XI

XII

Брой дни със снежна покривка

4

I
4

4

II

6

6

5

4

III
3

Станция Габаре
Месец

XI

XII

Брой дни със снежна покривка

4

I
5

6

II

7

7

5

5

III
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 10. Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно
Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно
Станция
Враца
Габаре

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6,9

4,6

4,3

1,2

0,5

0,4

1,1

0,1

0,4

3,

8,3

8,7

3,0

3,1

IV-I

X-III

годишно

3,7

36,6

40,2

0,4

12,7

13,1

X

7
2,1

1,9

1,6

0,1

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

1,
0

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.
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Таблица 11. Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите /мм/, отчетено от станция Враца
Месец
Валеж
и

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

зима

пролет

48

41

52

71

112

106

78

61

59

65

62

54

143

236

лято

есен

Год.

187

811

246

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.
Таблица 12. 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.

5.1.2. Атмосферен въздух
• Съществуващи данни
Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на приземния слой на
атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и
добавените вещества от естествен и антропогенен произход попаднали в нея.
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са
концентрациите на: суспендирани частици, азотен диоксид и/или азотни оксиди, олово
(аерозол), полициклични ароматни въглеводороди, фини прахови частици, въглероден
оксид, серен диоксид, бензен, тежки метали - кадмий, никел и живак, озон, арсен.
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Нормираните пределно-допустими концентрации (ПДК) на основните замърсяващи
вещества са съответно установените средногодишни, средноденонощни и максимално
еднократни.
През 2021г. контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на
приземния слой на атмосферния въздух в региона контролиран от РИОСВ - Враца се
осъществява чрез:
постоянни измервания - Градски фонов пункт - Автоматична измервателна станция
/АИС “ЖП Гара”-Враца /, контролираща замърсителите серен диоксид, азотен оксид, азотен
диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон. При анализ на регистрираните от
АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на контролираните замърсители, превишения на
средноденонощната норма са констатирани по показателя ФПЧ10 (ПДКср.дн. 50мкг/м3).
Броят на регистрираните превишения за 2021г. е 12, а за 2020г. техния брой е 23.

Cd аер.

Ni

ФПЧ2.5

NO

O3

-

1

1

-

-

-

-

да

да

ПАВ

-

NH3

-

бензен

-

H2 S

16

CO

14 15

NO2

13

SO2

12

Pb аер.

10 11

Замърсител

ФПЧ10

As аер.

Таблица 13. Състояние на атмосферния въздух.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-

1

1

1

-

-

-

-

да

-

да

да

да

-

-

-

-

Общ брой
пунктове, в т.ч.
1.АИС “ЖП Гара”
- Враца

Брой пунктове с концентрация над ПС на СЧН или ПДК м.е в т.ч.
1.АИС “ЖП Гара”
- Враца

да

-

не

не не

-

-

-

-

-

-

-

-

не

не

-

-

-

не

не

Пунктове с концентрация над СГН, в т.ч.
1.АИС “ЖП
Гара”- Враца

не

-

не

не не

-

-

-

-

-

Източник: „Доклад за състоянието на околната среда”, РИОСВ-Враца, 2021г.

Средногодишните концентрации по основните показатели регистрирани от АИС “ЖП
Гара” - Враца през 2017г. са както следва:
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Таблица 14. Състояние на атмосферния въздух.

Показател за КАВ
Норма (ПДК)
АИС “ЖП Гара” Враца

ФПЧ10

О3

CO

NO2

SO2

Средно год.

ПИН

8ч.норма

Средно год.

ПС за СДН

40μg/m3

180.0μg/m3

10.0mg/m3

40μg/m3

125μg/m3

22.10

50.20

0.29

15.53

17.11

Фини прахови частици –
Това са твърди частици с големина по - малка от 10 микрона/.
С 59% принос в страната за фините прахови частици битовото отопление е
най-големият причинител на замърсяване. Данните показват, че качеството на въздуха е
най-лошо именно през зимните месеци. Освен за града, като цяло използването на твърди
горива в домовете има огромен негативен ефект върху въздуха в самите помещения с
директно отражение върху здравето на хората там. Другият сериозен източник на
замърсяване на въздуха е транспортът. Замърсяването с ФПЧ от транспорта се дължи в
огромна степен на наличието на голям брой автомобили без катализатор или с неработещ
такъв, като начин за решаването му е при годишните технически прегледи такива
автомобили просто да не бъдат допускани до движение. Третият източник на замърсяване,
който зависи от общините е поддържането на улиците, като това най-често се свързва с
тяхното миене. Причина за регистрираните наднормени нива по показателя са
специфичните метеорологични условия през зимния сезон и ниските комини, намаляващи
възможността за разсейване на атмосферните замърсители. През отоплителният сезон
основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди горива в бита.
Някои от превишенията през годината се дължат на трансграничен пренос на прахови
частици над България.
Серен диоксид
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се формират при
изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на серен
диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници). Металургията и
химическата промишленост също са източник на замърсяване със серен диоксид. Няма
регистрирани превишения на СДН /125 мкг/м3/по този показател през 2021г.
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Азотен диоксид
Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко
застъпените в различните емисии са NO и NO2.Основни източници на азотен диоксид са
горивните процеси в индустрията и моторните превозни средства. Образува се и в почвата
вследствие действието на микроорганизмите. Взаймодействието му с въглеводородите /от
парите на бензина и метана/ води до образуването на т. нар. смог. През годината няма
регистрирани превишения на СГН /40мкг/м3/ от АИС “ЖП Гара”- Враца.
Въглероден оксид
Въглеродният оксид е безцветен, горящ газ, без миризма и представлява един от
най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при непълното
горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на СО е автомобилния
транспорт- над 65 % от общото емитирано количество за страната. Други източници са
твърдите горива, използвани в битовото отопление, горивните процеси в индустрията и
горските пожари. Няма регистрирани през 2021г. средноденонощни концентрации над
максималната осемчасова средна стойност /10мг/м3/.
Озон
Формира се от взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични
съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Няма регистрирани
превишения на праговата стойност за информиране на населението /180мкг/м3/ по
показателя през 2021г.
През 2021г. контрол на качеството на атмосферния въздух в гр. Враца се осъществява
чрез Автоматична измервателна станция (АИС) "ЖП Гара" гр.Враца- част от Националната
система за мониторинг на околната среда. Контролират се следните показатели: фини
прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди,
въглероден оксид и озон. При анализ на регистрираните концентрации на контролираните
замърсители,

превишения

са

констатирани

само

по

показателя

ФПЧ10.

Община Враца, в съответствие с чл.27, ал.6 от Закон за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ) е разработила и изпълнява „Актуализирана програма за управление на качеството
на атмосферния въздух (КАВ) в Община Враца за периода 2019-2023г. за достигане на
нормата по отношение на замърсителя фини прахови частици (ФПЧ10) Предвидените
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мерки, заложени в програмата с цел намаляване броя на превишенията и достигане на
европейските норми по показателя са:
✓ VR_AIR_Sh_Dh_T_1: Поетапно увеличаване броя на домакинствата отопляващи
се на газ или ТЕЦ от централен източник.
✓ VR_AIR_Sh_Dh_T_2: Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и
саниране на многофамилни жилищни сгради.
✓ VR_AIR_Sh_Dh_I_1: Подробно проучване на нагласите на населението към
ползването на горива с въведен стандарт за качество, подмяна на горивните
инсталации и горивата и монтиране на индивидуални пречиствателни съоръжения.
✓ VR_AIR_Sh_Dh_A_2: Подготвяне и реализиране на проекти за подмяна на стари и
неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани и/или монтиране на
филтри към горивните инсталации.
✓ VR_AIR_Sh_TR_T_1: Системно машинно миене на уличната мрежа и улиците, по
които се движи обществения транспорт.
✓ VR_AIR_Sh_TR_T_2: Системно машинно метене с ръсене с вода на уличната
мрежа и машинно метене на улиците по които се движи обществения транспорт.
✓ VR_AIR_Sh_TR_R_1: Повишаване контрола върху изпълнението на дейностите
по мокро метене и миене на уличната мрежа и обществените територии с
приоритетно прилагане целогодишно на мокро почистване.
✓ VR_AIR_Sh_TR_T_3: Ограничаване на използването на инертни материали и
замяната им с химически заместители при зимното поддържане на уличната мрежа.
✓ VR_AIR_Sh_TR_R_2: Повишаване контрола върху дейностите по превозването на
насипни товари и стриктното следене то да става само с атавтомобили с покривала
по предварително съгласуван маршрут.
✓ VR_AIR_Sh_TR_I_1: Подробно проучване на нагласите на населението към
ползването на нови маршрутни линии на електрически градски транспорт на къси
разстояния в рискови от замърсяване райони, ползването на организиран
електрически транспорт до и от образователни и административни институции.
✓ VR_AIR_LT_Dh_T_1: Продължаване на процеса на газификация на жилищни и
обществени сгради и присъединяване към ТЕЦ.
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✓ VR_AIR_LT_Dh_T_2: Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и
саниране на многофамилни жилищни сгради. Изпълнение на енергоспестяващи
мерки.
✓ VR_AIR_LT_Dh_T_3: Реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи
мерки в жилищните сгради, включително подмяна на стационарни индивидуални и
многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво.
✓ VR_AIR_LT_Dh_T_4: Поетапна подмяна на стари и неефективни горивни
инсталации с нови и модернизирани и/или монтиране на филтри към горивните
инсталации.
✓ VR_AIR_LT_Dh_A_1: Подробно проучване за актуално определяне на броя на
домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища и ежегодна актуализация на
изразходваните количества горива за битово отопление, с включване на всички
продажби на твърди горива.
✓ VR_AIR_LT_Dh_A_2: Поддържане на автоматизирана система за информиране на
населението за КАВ в Община Враца и предупреждаване за настъпване на
неблагоприятни климатични условия, при които е възможно натрупването на
завишени нива на ФПЧ10.
✓ VR_AIR_LT_Dh_A_3: Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за
намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) на територията на
Община Враца и достигане на установените норми.
✓ VR_AIR_LT_Dh_A_5: Определяне на местни норми за допустими емисии, в
райони с повишен риск от замърсяване.
✓ VR_AIR_LT_Dh_I_1: Провеждане на кампания по актуализиране на данъчната
информация на собствениците, за префернциални отстъпки към собствениците
ползващи стандартзирани и/или нискоемисионни горива, стандартизирани горивни
инсталации и/или локални пречиствателни съоръжения към тях.
✓ VR_AIR_LT_Dh_I_2: Провеждане на кампания по актуализиране на данъчната
информация на собствениците, за завишаване такса смет към собствениците
ползващи като гориво въглища и дърва.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_1: Оптимизиране на транспортната схема в гр. Враца.
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✓ VR_AIR_LT_TR_T_2: Системно машинно миене на основната улична мрежа на
града.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_3: Ръчно или машинно почистване на уличните регули, по
които се е натрупал значителен пътен нанос само след предварително оросяване на
участъците.
✓ VR_AIR_LT_TR_A_1: Осъществяване на контрол за възстановяване на улици и
тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура.
✓ VR_AIR_LT_TR_A_2: Осъществяване на ефективен контрол за спазването на
мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежите, вкл. по
спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните
обекти.
✓ VR_AIR_LT_TR_I_1: Провеждане на информационни кампании и насърчаване
използването на обществения транспорт.
✓ VR_AIR_LT_TR_A_3: Стриктен контрол за недопускане неправилно паркиране в
зелените площи.
✓ VR_AIR_LT_TR_A_4: При провеждане на обществени поръчки, търгове за
транспортни услуги и закупуване на транспортни средства в обществения
транспорт, да се въведе задължително изискване към превозните сраства, които да
покриват най- малко стандарта за вредни емисии ЕВРО 5.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_4: Изграждане /реконструкция/ рехабилитация на пътната и
уличната мрежа в Общината.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_5: Благоустройство и озеленяване на крайпътните и
междублоковите пространства, с цел защита от прах и газове и недопускане
влошаване състоянието на зелените площи.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_6: Изграждане на велоалеи на територията на Враца.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_7: Разработване на методика за въвеждане и въвеждане на
зона с ниски емисии на територията на община Враца.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_8: Осъществяване на проект за организиран училищен
електрически транспорт.
✓ VR_AIR_LT_TR_A_5: Въвеждане на мерки за специфично поведение при
установени наднормени нива на ФПЧ10.
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✓ VR_AIR_LT_TR_A_6: Въвеждане на забранителен режим за движение по
пътищата в райони с повишен риск от влошено КАВ за опредлен тип МПС и при
определени условия- атмосферни и/или временни превишения на нормите.
✓ VR_AIR_LT_TR_T_9: Оптимизиране на транспортната схема в община Враца.
✓ VR_AIR_LT_Pr_A_1: Налагане максимални административни санкции при
констатирани нарушения на КАВ.
✓ VR_AIR_LT_Pr_I_1: Осигуряване обществен достъп на констатирани неспазвания
на нормите за допустими емисии и нормите за КАВ от дейността на промишлени
предприятия.
✓ VR_AIR_LT_Pr_A_2: При изпълняване на СМР стриктно спазване на част ПБЗ и
План за управление на отпадъците.
✓ VR_AIR_LT_Pr_A_3: Въвеждане на изисквания и осъществяване на контрол към
промишлени

терени

с

неблагоустроени

територии,

за

поддържане

на

обезпрашителни мероприятия и контрол за привеждането им.
✓ VR_AIR_LT_Pr_A_4: Въвеждане на специфични изисквания към складовите и
търговски обекти и подообекти с цел намаляване на неорганизираните емисии от
прах и контрол за спазването им.
✓ VR_AIR_LT_Pr_A_5: Създаване на местна поднормативна уредба по Прилагане
на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и съвета от 25 ноември
2015г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители,
изпускани от средни горивни инсталации.
Легенда:
✓ VR - мярката се отнася за община Враца;
✓ AIR - мярката се отнася за подобряване на качеството на въздуха;
✓ Sh- краткосрочна мярка T – техническа мярка;
✓ Lt - дългосрочна мярка I - информационна мярка;
✓ R - регулаторна мярка; А- административна мярка;
✓ Dh- група комунално битов сектор; Tr- група транспорт; Pr- група промишленост;
✓ 01 - пореден номер на мярката.
Общна Враца ежемесечно предоставя информация на РИОСВ-Враца относно
изпълнение на мерките заложени в програмата.
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През 2021г. във връзка с контрола по изпълнение на заложените мерки в Плановете за
действие към общинските програми по чл. 27, ал.1 от ЗЧАВ са извършени 2 броя на Община
Враца по изпълнение на предвидените мерки в „Актуализирана програма за управление на
качеството на атмосферния въздух в Община Враца за периода 2019-2023г.
През 2021г. съгласно одобрен Годишен график е извършен мониторинг с Мобилна
автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на РЛ-Плевен към
ИАОС- София в: с. Бели Извор, общ. Враца по следните показатели: фини прахови частици
(ФПЧ10), въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид)
и озон. При анализ на регистрираните концентрации на контролираните замърсители не са
констатирани превишения на установените норми.
Източници на емисии на територията на община Враца
Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници
Във връзка с изпълнение на утвърден „График за извършване на контролни
измервания на емисии” от неподвижни източници през 2021г. съвместно с Регионална
Лаборатория - Плевен към ИАОС - София са извършени 14 броя проверки на 14 броя
оператори - 18 броя подобекти. Контролираните Дружества/оператори на територията на
община Враца са:
✓ „Кралтрейс” ООД, гр. Враца- 1 брой подобект: асфалто-смесителна инсталация
„EKO 2000” BENNINGHOVEN - с. Косталево, общ. Враца на гориво природен газ;
✓ „Млечен рай-2” ООД, гр. Враца - 1 брой подобект: горивна инсталация - Парен
котел - THS 32/9 (с номинална мощност 2,03 MW) на гориво природен газ;
✓ „Топлофикация – Враца” ЕАД, гр. Враца-ОЦ „Младост” - гр. Враца - 2 броя
подобекти: горивни инсталации: Водогреен котел ВК №1 (с номинална мощност
37,5 MW) и Когенератор (с номинална мощност 4,4 MW) на гориво природен газ;
✓ „Вратица"- Враца” АД, гр. Враца - 1 брой подобект: горивна инсталация Парен
котел „ПКГ “- 6,5 - №2 (с номинална мощност 5,1MW) на гориво природен газ;
✓ ЕТ „КАМ - Никола Стойков” гр. София (производствена база гр. Враца) - 1 брой
подобект: технологична инсталация „Инсталация за нанасяне на покрития върху
дърво-Робот за нанасяне на лакотехнически покрития“.
За резултатите от извършения емисионен контрол са изготвени Доклади, съгласно
изискванията на чл. 25, ал. 4 от Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на
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вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн.
ДВ, бр. 31/1999г., с изм. и доп.).
Няма констатирани нарушения от страна на операторите във връзка с нормите за
допустими емисии съгласно: Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.), Протокол към Конвенцията от 1979г. за
трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на
подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (обн. ДВ, бр. 93/2005г.) и Наредба
№7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната
среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени
инсталации (обн. ДВ, бр. 96 /2003г. с изм. и доп.).
През 2021г. на територията на РИОСВ-Враца, както и през предходни години, няма
действащи големи горивни инсталации.
Оценка на Доклади от Собствени непрекъснати измервания (СНИ) и Собствени
периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от неподвижни източници- 195 броя:
Доклади Собствени непрекъснати измервания- 78 броя (72 броя месечни Доклади и 6
броя Годишни Доклади за 2020г.):
✓ На база представени в РИОСВ- Враца 72 броя месечни Доклади от “Холсим”
(България) АД, с. Бели Извор, общ. Враца (специализирано в производство на
цимент) за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисиите на вредни
вещества изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: „Пещ/
Суровинна мелница“ - „Пещ“ №2 за производство на цимент Скарен охладител към
нея, „Въглищна мелница и Циментови мелници“ №1, 2 и 3 са изготвени 72 броя
Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ за 2021г.
✓ На база представени от “Холсим (България)” АД, с. Бели Извор, общ. Враца – 5
броя Годишни Доклади за 2020г. от СНИ на емисиите на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: Скарен охладител към
„Пещ/ Суровинна мелница „Пещ“ №2 за производство на цимент – „Въглищна
мелница и Циментови мелници“ № 1, 2 и 3 са изготвени 5 броя Протоколи за оценка
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на резултатите от проведените СНИ за 2020г. Няма констатирани нарушения на
действащото законодателство.
✓ На база представен от “Холсим” (България) АД, с. Бели Извор, общ. Враца Годишен Доклад за 2020г. от СНИ на емисиите на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух при експлоатацията на „Пещ/ Суровинна мелница“ - „Пещ“
№2 за производство на цимент е изготвен Протокол за оценка на резултатите от
проведените СНИ за 2020г. на технологичното съоръжение. Установено е
нарушение на нормите за допустими емисии, заложени в издаденото Комплексно
разрешително на оператора, по показателите: азотни оксиди, хлороводород и серен
диоксид за което е наложена еднократна санкция.
Собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества изпускани
в атмосферния въздух
През отчетният период в община Враца са представени и приети Доклади за
извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества
изпускани в атмосферния въздух на следните Дружества :
✓ 2 броя Доклади за подобект: изпускащо устройство №1 „Пещ/Суровинна Мелница“
- „Пещ №2 за производство на цимент“ към “Холсим” (България) АД, с. Бели извор,
общ. Враца по показателите: бензен; живак; флуороводород; кадмий и талий;
живак; антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий; диоксини
и

фурани

(PCDD/PCDF).

Мониторинга

е

извършен

от

Лаборатория

„ENVIROMETRICS Athens, Greece, притежаваща Сертификат за акредитация с
първоначален №412-5/ 12.02.2008г. с последна преакредитация валидна до
11.02.2024г. издаден от Гръцка система за акредитация S.A.(ESYD), съгласно
условията на стандарт ELOT EN ISO/IEC 17025:2017г.;
✓ 28 броя Доклади (28 броя технологични инсталации) към „Холсим” (България) АД,
с. Бели Извор, общ. Враца, изготвени във връзка с Условие №9. „Емисии в
атмосферата“ към Комплексно разрешително (KP) издадено на оператора.
Мониторинга е извършен от Акредитирана Изпитвателна лаборатория „Хеспа“ при
„Хеспа“ ООД, гр. София (номерацията е съгласно издаденото КР) за следните
подобекти: „Елеватор и лентов транспортьор 1 на ролкова преса” (№59 от КР),
„Пресипка и бункер на лентов транспортьор 1 на ролкова преса (№60 от КР),
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„Пресипка и бункер на лентов транспортьор 2 на ролкова преса (№61 от КР),
„Елеватор на ролкова преса (№58 от КР), „Пневмоканали на ролкова преса” (№57 от
КР), „Лентов транспортьор 2 на ролкова преса” (№56 от КР), „Първа пресипка на
транспорт за цимент на циментова мелница 3” (№30 от КР), „Сепаратор на
циментова мелница №3” (№29 от КР), „Клинкер везна за циментова мелница №3”
(№28 от КР); „Силози за клинкер 5 и 6” (№36 от КР); „Лентов транспортьор от
покрит склад към бункер за варовик (№46 от КР), „Лентов транспортьор от покрит
склад към въглищна мелница (№45 от КР), „Покрит склад за твърдо гориво и
варовик (№47 от КР), „Лентов транспортьор от разтоварище за твърдо гориво и
варовик към покрит склад (№48 от КР), „Клинкер транспорт 5 (№37 от КР),
„Захранване на пещ- до ВДГ‖ (№43 от КР), „Захранване на пещ до силозите за
сурово брашно (№44 от КР); „Захранване на пещ до охладителна кула (№42 от КР);
„Елеватор и пневмоканали на автотоварище 2 за насипен цимент (№13 от КР),
„Ж.П. Товарище (№12 от КР), „Вибросито (№11 от КР), „Бункери за суровини (№53
от КР), „Нарязани хартия, картон, дърво (№63 от КР), „Събирателна лента за
суровини (№54 от КР), „Питатели за суровини (№51 от КР), „Везни за суровини
(№52 от КР), „Бункер към въглищна мелница‖ (№49 от КР) и „Бункер за фини
въглища (№50 от КР);Мониторинга е извършен от Акредитирани изпитвателни
лаборатории: “METROALFA”- Zagreb, Croatia и

Лаборатория на „СЖС

БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. Варна;
✓ 50 броя Доклади за за подобекти: газови кладенци № 1, 2 и 3 (към рекултивирано
сметище) № 4, 5, 6 и 7 (към Клетка 1 и Клетка 2-1) към „Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра с оператор „Екопроект“ ООД, гр.
Враца, изготвени във връзка с Условие №9. „Емисии в атмосферата към
Комплексно разрешително издадено на оператора. Мониторинга е извършен от
ЛИК „ЛИПГЕИ към „Пехливанов инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана
лаборатория за изпитване и калибриране. Честота на мониторинга на газовите
кладенци е определена в издаденото Комплексно разрешително (газови кладенци №
1, 2 и 3 на полугодие, а за газови кладенци № 4, 5, 6 и 7 месечно);
✓ 11 броя Доклади за инсталации към Подземно газохранилище „Чирен“ - с. Чирен,
общ. Враца към „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София: 3 броя горивни инсталации на
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гориво природен газ- водогрейни котли №1, 2 и 3 (с номинална мощност по
0,74MW всеки) и 8 броя газомоторни компресори № №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на
гориво природен газ (с номинална мощност по 3,88MW всеки). Мониторинга е
извършен от „Еко- консулт- инженеринг“ ООД, гр. Бургас - Акредитирана
Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда;
✓ 1 брой Доклад за подобект: горивна инсталация - Парен котел ПКМ/Г-2,5 на гориво
природен газ (с номинална мощност 1,8MW) към „Екопродукт Мегия“ ЕООД, гр.
Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов
инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране;
✓ 5 броя Доклади за подобекти: горивни инсталации към „Топлофикация-Враца“
ЕАД - ТЕЦ „Градска“ гр. Враца: 4 броя на гориво природен газ: Парен котел
„ПКМГ 12“ №1 (с номинална мощност 8,7MW), Парен котел „ПКМГ 12“ №2 (с
номинална мощност 8,7MW), Когенерация №1 (с номинална мощност 7,8MW) и
Когенерация №2 (с номинална мощност 7,8MW) и 1 брой на твърдо гориво
(слънчогледова люспа): Водогреен котел КБ №1 (с номинална мощност 7MW).
Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов инженеринг“ ООД,
гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране;
✓ 1 брой Доклад за подобект: горивна инсталация - Парен котел ПКН/Г-1,6 на гориво
природен газ (с номинална мощност 1,2MW) към „Нивего“ ООД с. Чирен, общ.
Враца. Мониторинга е извършен от ЛИК „ЛИПГЕИ“ към „Пехливанов
инженеринг“ ООД, гр. София - Акредитирана лаборатория за изпитване и
калибриране.
Съгласно представените доклади, протоколи към тях и направените оценки, не са
констатирани нарушения във връзка с нормите за допустими емисии заложени в Условие
№9. Емисии в атмосферата от Комплексните разрешителни и Наредба №1 за норми за
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии за останалите оператори.
Докладите са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 39 от Наредба №6 за
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31/1999 г.).
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През 2021г. са извършени следните планови проверки на територията на община
Враца във връзка с изпълнения на Условие №9. „Емисии в атмосферата“ от издадени
Комплексни разрешителни на следните оператори:
✓ „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра с оператор
„Екопроект“ ООД, гр. Враца;
✓ „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца - „Инсталация за производство
на циментов клинкер“;
Условие №9. „Емисии в атмосферата“ от издадените им Комплексни разрешителни, с
изключение на „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца, за което на оператора е
наложена еднократна санкция.
Контролът на летливи органични съединения (ЛОС), вещества нарушаващи озоновия
слой и флуорсъдържащи парникови газове е важна стъпка към ограничаване изменението
на климата на Земята, тъй като изброените вещества са „парникови газове“ или при
определени условия участват в образуването на такива.
Основните източници на емисии на ЛОС са автомобилният транспорт и органичните
разтворители, като контрола се осъществява съгласно изискванията на съответните
нормативни документи.
През 2021г. по компонент „Въздух“ са извършени 23 броя извънредни проверки:
✓ 1 брой във връзка с изпълнение на Заповед №27/07.01.2021г. на Директора на
РИОСВ- Враца относно пломбиране на 3 броя горивни инсталации (с обща
номинална топлинна мощност 1,095 MW) по искане на „Холсим (България)“ АД, с.
Бели Извор, общ. Враца;
✓ 1 брой във връзка с оценка на резултатите от проведени Собствени непрекъснати
измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при
експлоатацията на подобект „Пещ/Суровинна мелница“ - „Пещ №2 за производство
на цимент“ към „Холсим (България)“ АД, с. Бели извор, общ. Враца;
✓ 1 брой във връзка с провеждане на Собствени периодични измервания на емисиите
на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници,
съгласно Условие №9 „Емисии в атмосферата“ от издадено Комплексно
Разрешително на „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор, общ. Враца – при
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експлоатацията на подобект „Пещ/ Суровинна мелница“- „Пещ №2 за производство
на цимент“;
✓ 2 броя във връзка с изпълнение на утвърден Годишен график за 2021г. относно
извършване на имисионен контрол с Мобилна автоматична станция към
Регионална лаборатория - Плевен в Район за оценка и управление Качеството на
атмосферния въздух (РОУКАВ) Северен/Дунавски (с. Бели извор, общ. Враца);
✓ 1 брой във връзка със Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
(асфалто-смесителна инсталация към Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца с
оператор „Пътстройиженеринг“ АД, гр. Враца - не е работила през 2022г.);
• Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ- Враца
Контрол Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в гр. Враца се осъществява от
автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ Враца, към Регионална лабораторияВраца. Контролират се следните показатели: фини прахови частици (ФПЧ10), серен
диоксид, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди и озон.
За периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. са регистрирани 12 броя превишения (9 броя от
тях са регистрирани през отоплителните периоди:- 7 броя през м. януари- м. март и 2 броя
през м. ноември) на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10 (50 μg/m3) при
нормативно установен допустим брой от 35 превишения годишно, съгласно Наредба №12 за
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.58/2010г., с изм. и доп.). Измерените
средноденонощни стойности с регистрирани превишения по дати са:
Таблица 15. Измервания на атмосферния въздух.

Дата

Измерена стойност μg/m3

Пъти превишение

19.01.2021г.

50.20

1.0

20.01.2021г.

50.28

1.0

04.02.2021г.

51.22

1.0

22.02.2021г.

52.35

1.0

26.02.2021г.

55.75

1.1

27.02.2021г.

55.43

1.1
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28.02.2021г.

60.24

1.2

24.06.2021г.

53.67

1.1

26.06.2021г.

54.29

1.1

01.08.2021г.

51.89

1.0

13.11.2021г.

50.20

1.0

14.11.2021г.

57.44

1.1

Източник: Доклад за състояние на околната среда през 2021г. – РИОСВ-Враца.

През 2021г., за втора поредна година (както и през 2020г.) броят на регистрираните
превишения на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10 са под нормативно
установения допустим брой от 35 превишения годишно. Данни на средномесечни стойности
за 2021г. по показателя ФПЧ10 и средногодишна концентрация по показателя- 22,10 μg/m3,
което е по-малко от нормативно установената средногодишна концентрация - 40 μg/m3:
Таблица 16. Средномесечни стойности за 2021г. по показателя ФПЧ10.

Месец/2021г.

Стойност

Януари

19,90

Февруари

34,76

Март

23,39

Април

21,47

Май

16,33

Юни

20,57

Юли

22,64

Август

20,42

Септември

16,23

Октомври

21,99

Ноември

31,26

Декември

19,07

Средно годишна

22,10

Източник: Доклад за състояние на околната среда през 2021г. – РИОСВ-Враца.

За останалите контролирани показатели от АИС „ЖП Гара“ Враца: серен диоксид,
въглероден оксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон - през 2021г. не са
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установени нарушения на нормите за нивата (концентрациите) съгласно Наредба №12.
• Оценка на КАВ на Община Враца чрез моделиране
Промишлени източници
На територията на гр. Враца са обособени три промишлени зони:
Северна /“Веслец-91” ЕАД, парокотелната инсталация на “Вратица” АД, “ОМК-ММ” АД, ТЕЦ –
“Градска”, “ОМК – ТУУЛС” АД, “Враца – Старт”АД, ЕАД “Дъб”, “Центромет” ЕАД/
Северозападна/Предприятия на хранително-вкусовата промишленост/ Югоизточна /ОЦ”Младост”/
Съгласно предоставените от Община Враца /РИОСВ-Враца данни посочените промишлени
предприятия не извършват дейности, които са източник на замърсяване с ФПЧ10. Изброените
предприятия използват гориво- природен газ и не представляват пряк източник на емисии на
ФПЧ10, който да влияе на КАВ в района по отношение на този показател.
Битово отопление
Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се дефинират като
самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те да се групират и да се
представят като площни източници. Това групиране е проведено при следните допускания:
Райониране на града в 15 зони
Графика 2. Райониране на град Враца.
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Таблица 17. Разпределение на топлофицираните домакинства по райони

Район/квартал

жители

домакин високи

ниски

дом

дом

ства

сгради

с ТЕЦ

без ТЕЦ

сгради

/над 3 ет./ /под 3 ет./
ж.к. "Сениче"

2,732

1,234

1,234

-

629

605

ж.к. "Дъбника"

12,570

5,677

5,677

-

2,895

2782

ж.к."Металург"

3,834

1,732

780

952

398

1334

ж.к.

1,778

803

-

803

-

803

ЦГЧ

29,990

14,059

9,608

4,451

4,900

9159

кв. „103”

1,993

900

900

0

459

441

ж.к.

"Самуил"

1,568

708

-

708

-

708

ж.к.

"Околчица"

1,479

668

668

341

327

ж.к.

"Вежен" и "Медковец"
2,730

1,233

233

1,000

119

1114

ж.к.

Младост

986

500

486

255

731

"Подбалканска"

2,183

Определяне на емисионните фактори
Източници на емисионни фактори обикновено са методиките на: МОСВ, Европейската
агенция по околна среда (EEA) и Агенцията по околна среда на САЩ (US EPA).
Таблица 18. Източници на емисионни фактори

Показател

дърва

въглища тец

газ

електро

общо

национално разпределение

30%

7%

2%

41%

100%

9%

53%

100%

10 000

6 500

преизчислено към домакинства без
38%
тец и

20%

газ
необходима енергия за отопление
10 000
на 1
домакинство, квтч за год
количество топливо t/г/дом

3.5

3

емисионен ф-р, kg /t

15

7

емисия t/г/дом

52.5

21

среднопретеглена

емисия,

kg/г/
20.19 на

1.88

22.07

нетоплофицирано дом

85

Определяне общите емисии по райони
Локално отопление на обществени сгради
Обществените сгради в града са топлофицирани и не са източник на замърсяване с ФПЧ10.
Автотранспорт
Емисиите на ФПЧ10 от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, които се
използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на изпозлваното гориво
(бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа.
Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от
седмицата и сезоните. По тази причина решаващо влияние имат изчислените максимални емисии за
един час за съответното пътно трасе в рамките на денонощието. Най-високите нива се предполага,
че са сутрин в интервала 8-10 ч. и вечер в интервала 17-19 ч.
Въз основа на редица допускания за входни данни за изчисляване на емисиите от модела са
въведени източниците на емисии на ФПЧ10, представени под формата на линейни източници с
небходимите параметри за основната улична мрежа на града по отношение на натоварването с
преминаващи моторни превозни средства за едно денонощие.
През община Враца преминават следните по-важни пътища:
• Републикански път I-1 /Е-79/: от км 133.550 дo км 153,350 - обща дължина 19,800 км
– преминава през гр. Враца от км 143+164 до км 151+01;
• Републикански път II-13: “Крапчене-Девене-Борован-Бяла Слатина-Долни Дъбник“,
от км 28.050 до км 36.000 - обща дължина 7.950 км - преминава през село Девене;
• Път II-15: „Враца-Борован-Мизия-Оряхово“, от км 0.000 до км 25.900 - обща
дължина 25.900 км - преминава през гр. Враца и село Баница;
• Път III-101: „Враца-Криводол-Гложене“, от км 0.000 до км 13.570 - обща дължина
13.570 км - преминава през гр. Враца;
• Път III-162: „Враца-Криводол-Гложене“, от км 36.606 до км 41.654 - обща дължина
5.048 км - не преминава през населени места;
• Път III-162: „Гара Лакатник-Долно Оризово-Криводол“, от км 36.606 до км 41.654 обща дължина 5.048 км - не преминава през населени места;
• Път III-1002: „Враца-пещера “Леденика”“, от км 0.000 до км 17.608 - обща дължина
17.608 км - преминава през гр.Враца;
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• Път III-1004: „Паволче-Челопек-вр.Вола“, от км 0.000 до км 16.000 - обща дължина
16.000 км - преминава през село Паволче и село Челопек;
• Път III-1306: „Глава-Върбица-Горно Пещене“, от км 46.700 до км 66.294 - обща
дължина 19.594 км - преминава през селата Горно Пещене, Тишовица,Вировско и
Върбица;
• Обходен път на гр.Враца - 14.996 км.
Габаритът и състоянието на пътката настилка са представени в следващите таблици.
• Път I-1 /Е 79/
№ по ред

от км

1
2
3
4
5
6
7

Ленти за движение
до км

133.550
135.300
135.700
140.008
143.938
146.648
151.602

135.300
135.700
140.008
143.938
146.648
151.602
153.350

ширина от р. н. до р. н. (м)
8.0
12.0
8.0
2*8.0 с разд.ивица
10.0
2*8.0
2*8.0 с разд.ивица

Състояние на настилката - лошо и добро
• Път II -13
№ по ред
12
13
14

от км

Ленти за движение
до км

28.050
29.900
31.150

29.900
30.150
36.000

ширина от р. н. до р. н. (м)
7.5
8.0
7.0

Състояние на настилката - лошо и добро
• Път II -15
№ по ред
1
2
3
4
5
6

от км
0.000
5.250
8.300
8.750
18.765
20.490

Ленти за движение
до км
5.250
8.300
8.750
18.765
20.490
25.900

ширина от р. н. до р. н. (м)
17.0 с разд.ивида
14.5
17.0
7.5
9.0
7.5

Състояние на настилката -добро и средно
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• Път III -101
№ по ред
1
2

Ленти за движение
от км
0.000
0.640

до км

ширина (м)

0.640
13.570

10.0
6.0

Състояние на настилката - добро и лошо
• Път III -162
№ по ред
1

Ленти за движение
от км

до км

ширина (м)

36.606

41.654

6.0

Състояние на настилката - лошо
• Път III - 1002
№ по ред

Ленти за движение
до км

от км

1
2
3
4
5
6

0.000
0.760
1.238
2.334
4.539
9.000

0.760
1.238
2.334
4.539
9.000
17.608

ширина (м)
10.5
11.1
14.0/2*2 с разд.ивица
7.0
6.5
7.0

Пътят е в реконструкция по ЛОТ 10
• Път III - 1004
№ по ред
1

Ленти за движение
от км
0.000

до км

ширина (м)

16.000

6.5

Състояние на настилката - средно и лошо
• Път III - 1306
№ по ред
1

Ленти за движение
от км
46.700

до км

ширина (м)

66.294

6.5

Състояние на настилката - лошо
• Обходен път на гр. Враца III-1003
№ по ред
1
2

Ленти за движение
от км
0.000
0.000

до км
8.179
6.816

ширина (м)
7.5
7.5

Състояние на настилката -добро и средно
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Общинската пътната мрежа е 108,85 км.
Таблица 19. Общинска пътна мрежа
№

От

До

Дължина

(км.)

(км.)

(км.)

/ III - 162, Долна Бела речка - Стояново /
Долно Озирово - Горно Озирово - Граница
общ.( Вършец - Враца ) - Лютаджик

7,000

8,400

1,400

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

0,000

7,700

7,700

0,000

3,200

3,200

0,000

2,450

2,450

0,000

6,400

6,400

0,000

17,550

17,550

0,000

3,600

3,600

0,000

7,700

7,700

0,000

1,500

1,500

2,100

6,615

4,515

0,000

4,440

4,440

0,000

4,440

4,440

Път №

Направление

MON1090

2.

1.

/ І - 1, Монтана - Враца / - Бели Извор Власатица / ІІІ - 101 /
/ І - 1, Враца - Мездра / - Граница общ.(

6.

VRC1032

Враца - Мездра ) - Върбешница - Горна
Кремена / ІІІ - 103 /

7.

VRC1033

/ VRC1032, Враца -Върбешница /- Костелево
/ ІІ -13, Криводол - Борован / Девене - Три

8.

VRC1035

кладенци-Граница общ.(Враца - Криводол ) Лесура / ІІІ - 1301 /

9.

VRC1036

/ ІІ - 13, Криводол - Борован / Девене - Чирен / ІІ - 15 /
/ ІІ -13, Девене - Борован / - Граница общ.

10.

VRC1037

( Враца Борован )-Малорад-Граница общ.
( Борован - Хайредин )-Рогозен-Бързина
/ ІІІ -133 /

11.

VRC1038

12.

VRC1042

/ ІІ - 15, Враца - Борован / Мраморен - Голямо
Пещене / VRC3027 /
/ ІІІ - 1002, Враца - Леденика / - Згориград
/ ІІ - 16, Ребърково - Зверино / Лютиброд -

13.

VRC1089

Граница общ.( Мездра - Враца ) - Челопек / ІІІ
- 1004 /
/ VRC1030, Бели извор - Власатица / -

14.

VRC2031

Граница общ. ( Враца - Криводол ) - Краводер
- / ІІІ - 1302 /

15.

VRC2034

/ ІІІ - 1306, Горно пещене - п.к.ІІ - 15 / -
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Веслец
16.

VRC2040

17.

VRC2041

18.

VRC2085

19.

VRC3027

20.

VRC3039

/ ІІ - 15, Мраморен - Борован / Баница - Мало

0,000

5,500

5,500

/ ІІ - 15, Баница - Борован / - Оходен - / ІІ -0,000
15/

3,050

3,050

9,580

11,880

2,300

0,000

2,100

2,100

0,000

6,000

6,000

1,570

4,470

2,900

Пещене
/ III - 103 / - Граница общ. ( Мездра - Враца ) Тишевица / ІІІ - 1306 /
/ VRC1038 / Голямо Пещене - Граница общ.
( Враца - Борован ) - Нивянин / VRC1015 /
/ ІІ - 15, Мраморен - Борован / Баница Голямо Пещене / VRC1038 /
/ ІІІ - 1301, Галатин - Лесура / - Граница

21.

VRC3069

общ.( Криводол - Враца ) - Три кладенци - /
VRC1035 /
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;
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✓ Железопътна линия София - Враца – Видин;
✓ Железопътна линия София - Враца – Лом;
✓ Железопътна линия София - Враца – Монтана.
Конкретно за община Враца е преобладаващо влиянието на изгарянето на твърди
горива за битово отопление и отделянето на вредни вещества от транспортните средства.
Тези два сектора са с най-голям дял в емисиите в атмосферния въздух за община Враца.
От промишлените предприятия основните дружества, влияещи върху качеството на
атмосферния въздух в община Враца, но с преустановена дейност са:
✓ “Химко” АД и “Камибо” ООД- ТП “Хименерго”- специализирани в производство
на химически продукти- с преустановена производствена дейност, която не е
възобновявана;
✓ “Кралтрейс” ООД, гр. Враца- Асфалтосмесителна инсталация

към Асфалтова

база, с. Паволче, общ. Враца - не е извършвана производствена дейност през 2016
г.
Няма действащи големи горивни инсталации на територията контролирана от
РИОСВ- Враца.
Други промишлени предприятия, които са източници на емисии на територията на
община Враца са ТЕЦ „Градска“, „Центромет“ АД, „Екопродукт Мегия“ ЕООД, „Холсим“
АД и други използващи гориво природен газ, които не оказват осезаемо влияние на
качеството на въздуха в Общината и за емисиите от тях не са установени превишения на
нормите за допустими емисии.
5.2. Повърхностни и подземни води
Текущото състояние и характеристиките на повърхностните и подземните води е
извършено съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.
5.2.1. Повърхностни води
Територията на Община Враца попада в границите на следните водни тела:
• Повърхностни водни тела:
По-значими отводнителни артерии в общината са реките Скът, Лева / Въртешница /,
Рибене, Черна и р. Моравишка, вливаща се в р. Искър под гр. Мездра. Общата дължина на
главната речна мрежа възлиза на около 98 - 110 км.
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Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт
на директно оттичане към р. Дунав, Дунавски водосборен район. Количеството на
повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните води, които се
генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в общината чрез
реките. Средните количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. Поради
характерните геоложки условия и хидрогеоложки строеж, районът на община Враца е
сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на речната мрежа е в границите от
0.73 до 0.30 км. / кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 км. / кв.км. От територията
на общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на следните
по-големи реки: р. Въртешница /Лева/ с приток р. Дъбника, р. Рибене , р. Ботуня, р. Черна,
приток на

р. Ботуня, р. Скът, р.Косталевска и др. Посочените реки формират част от

долното поречие на р. Огоста.
Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от найголемите
притоци на р. Огоста. Водосборната област на тези реки до водохващане “Вратцата” и до яз.
“Дъбника” е планинска и попада в северозападните склонове на Врачанския балкан.
Залесеността във високата й част достига до 80 %.
Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а относителния дял
на р. Лева във водосборната площ на р. Ботуня е 40 %. Двете реки оказват съществено
влияние върху оттока на главната река Огоста, особено в средното и долното й течение. Река
Дъбнишка извира на 3 км. североизточно от гр. Враца , като още на 1 километър е построен
язовир. “Дъбника“ водите от който се използваха за нуждите на охлаждащата система на Ф
”Химко“ АД и за напояване. След дигата на язовира е същинското начало на р. Дъбника.
Пречистените отпадъчни води от Пречествателната станция за отпадъчни води на гр. Враца
също се заустват в р. Дъбника чрез открит канал / 300 м./. Водосборната област на яз.
“Дъбника” обхваща 16 кв.км. с 623 м. средна надморска височина и 22 % среден наклон.
Годишният отток на р. Дъбнишка при створа на язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 %
и 95 % възлиза съответно на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. куб. м. Язовирът попада в хълмист
терен и обработваеми площи.
На р. Лева при едноименния пролом е изградино водохващане “Вратцата” на около 2
км. над гр. Враца като това водохващане е предназначено за прехвърляне на води от

р.

Лева в яз. “Дъбника”, изграден за напояване на земите в района на гр. Враца”. Във връзка с
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това е уловен и карстовия извор”Лудо езеро” под водохващане “Вратцата”, с дебит до 1.2
куб. м. /сек., с предимно валежно подхранване,водите от който при максимален дебит
постъпват в деривационния канал.
До пролома “Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна надморска
височина. Речното легло на р. Лева в този участък е дълбоко врязано и покрито с едри
камъни, чакъл и пясък. Наносният отток се преценява общо на 820 г. / куб.м., от които 680 г.
/ куб.м. плаващи и 140 г./куб.м.влачени наноси. Годишният воден обем при водохващане
“Вратцата” при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и
15.9 млн. куб. м. Подхранването на р. Лева е предимно от валежи и карстови извори.
Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на община Враца е
обхванат от множество микроязовири, водите на които след задържането и изравняването
им се използват за различни цели. Тези язовири, на брой 17 имат много малък обем и
локално значение за напояване, риболов и др. местни нужди.
От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче, с.
Баница, местните сезонни реки от пещера “Понора“, “Рибине“ и др. Основен водоприемник
в района е р. Въртешница, а за селищата северно от с. Девене – р. Огоста. Основната част от
повърхностните и речните води се акумулира в местните язовири.
Количествените характеристики на режима на оттока на разглежданите реки са
основата, върху която се проявяват редица други фактори , играещи значителна роля за
качествената характеристика на водите им.
Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното
въздействие в района.

В това отношение най значим дял в замърсителния товар,

постъпващ към р. Огоста имат заустваните в р. Дъбника, непречистените води от някои
неканализирани райони на гр. Враца, заустващи директно в р. Лева, отделни
селскостопански обекти, както и смесените механично пречистени отпадъчни води от
ПСОВ и биологично пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от
изградените хидротехнически съоръжения по поречието на реките – речни водохващания,
помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и измененията, настъпили с
изграждането на яз. “Дъбника“ за задоволяване потребностите от вода на някои
предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй – като от
собствения му водосбор са формирани недостатъчни водни обеми, към него се прехвърлят
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води от р. Лева. Водите на р. Лева се прехвърлят чрез водохващане, изградено преди гр.
Враца, като в реката се пропуска определеният през 1994 г. екологичен минимум – 150 л. /
сек.
Качеството и количеството на повърхностните води се наблюдава от съответните
мрежи за мониторинг на водите, които са част от Националната система за мониторинг на
околната среда /НСМОС/ по пунктове, честота и показатели. Мрежите за контролен и
оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях са
регламентирани със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

Целта на

мониторинга на качеството на водите е да се определи състоянието на водите, като се
наблюдават ключови показатели, оказващи влияние върху здравето на хората и
жизнеспособността на екосистемите. Сред тях са киселинност (pH), мътност (прозрачност),
разтворим кислород и температура.
Мониторингът на повърхностните води осигурява информация за състоянието на
водите за всички райони на страната. Той се извършва по предварително одобрени
програми, разработени от басейновите дирекции в съответствие със спецификата на
водните тела и техните характеристики и в съответствие с Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за
мониторинг на водите, издадена от МОСВ. Програмите могат да бъдат съответно за
контролен, оперативен, а при необходимост и проучвателен мониторинг. При
разработването на програмите се взимат предвид редица показатели, сред които са типът на
водните тела, техните граници, определяне на специфични референтни условия спрямо типа
на водните тела и система за класификация на тяхното състояние, анализ на въздействието
от човешка дейност и други.
Измерванията показват, че качественият състав на водоприемниците в района на
община Враца се подобрява. Основното замърсяване е с биогенни елементи (азот и фосфор),
органични замърсители и продукти от тяхното разграждане.
След прекратяването на дейността на редица големи промишлени предприятия в
района през последните години, липсват съществени замърсители от промишлената
дейност в община Враца.
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Таблица 20. Повърхностни водни тела
повърхност
поречие

име

ни водни

катего

тела

рия

код

силном
одифи
цирано

екологичн
изкус

о

твено

състояние/
потенциал

химично
състояни

екологична цел

е
Запазване и
подобряване на
доброто

Огоста

Ботуня

BG10G600R
006

река

не

не

добро

добро

екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.
редотвратяване
влошаването
на
екологичното
състояние и

Огоста

Вътешни

BG10G600R

ца

007

постигане на
река

не

не

умерено

добро

добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.
редотвратяване
влошаването
на
екологичното

Огоста

Скът

BG10G200R
008

състояние и
река

не

не

умерено

добро

постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
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състояние до
2015г.
Запазване и
подобряване на
доброто
Огоста

Рибене

BG10G400R
009

река

не

не

добро

добро

екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.
Предотвратява
не
влошаването
на екологичния

Огоста

яз.Три

BG10G400L

кладенци

010

потенциал до
езеро

да

не

умерено

добро

2015г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние
Предотвратява
не
влошаването
на
екологичното
състояние и

Огоста

Бързина

BG10G200R
011

река

не

не

умерено

добро

постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

Огоста

яз.Дъбни

BG10G600L

ка

015

езеро

не

да

умерено

добро

Предотвратява
не
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влошаването
на екологичния
потенциал до
2015г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние
Запазване и
подобряване на
доброто
Огоста

Ботуня

BG10G600R
018

река

не

не

добро

добро

екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.
Запазване и
подобряване на
доброто

Огоста

Рибене

BG10G400R
019

река

не

не

добро

добро

екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.
Предотвратява
не
влошаването
на
екологичното

Искър

Искър

BG1IS135R0
26

река

не

не

лошо

добро

състояние и
постигане на
умерено до
2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто

97

химично
състояние

5.2.2. Подземни води
Подземните води в района могат да се категоризират най-общо на грунтови и
карстови. Формират се чрез инфилтрация на атмосферните води. Акумулират се основно
във варовиците на Врачанската ургонска група и в неогенските пясъци, пясъчници и
варовици. Грунтовите води са концентрирани в пролувиално-делувиалния пороен конус,
образуван от р. Лева при разрушаването на Врачанската планина в района на пролома
Вратцата. Върху него е построен гр. Враца. Водата е на средно 40 м. дълбочина, като в
северните и западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. Микробиологичните анализи
до 30 м. обикновено не са благоприятни, което не позволява да бъде използвана за питейни
нужди. Достигната е с около 20 сондажни кладенци, главно в промишлените предприятия и
може да се използва за стопанска дейност. През 1986 г. в поройния конус са изчислени
водни ресурси от 90 л./сек. За питейно – битови цели се използват около 70 л./сек. – от
пластове на дълбочина под 30 м. Преливните води от Врачанския пороен конус и
плиткозалягащите води / под 3 м. от терена / имат дебит над 30 л./сек.
От неогенския хидрогеоложки басейн /Димовска свита/ чрез сондажи с дълбочина до
80 м. се извършва водоснабдяване на с. Мраморен и с. Оходен, с експлоатационни дебити 3
– 8 л./сек.
Карстовите извори са групирани в различни карстови басейни. Най- близо до гр.
Враца е басейна, обхващащ Стрешерския и Базовския дял на Врачанската планина. На север
от града по – известен карстов басейн се намира в района на селата Чирен и Лиляче.
Въпреки че дебитът на карстовите извори е със значителни вариации – максимален до м.
юли, минимален през летните и през зимните месеци, те се използват за водоснабдяване.
От Бистрец – Мътнишкия карстов басейн /Котля/ чрез каптаж “Лисичина поляна” се
водоснабдява с. Згориград – средно-годишна 3.2 – 6.0 л./сек. През 2001 г. е каптирана минна
галерия с дебит 6.5 л./сек. средногодишно. Каптажите “Черната пишура” и “Извора” се
използват за туристически и битови цели.
Каптаж “Лудото езеро” /северно от “Вратцата” е с водосборна площ 5 кв. км. и водни
ресурси 70 л./сек. За питейно водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 40
л./сек.
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Каптаж кв. Бистрец / “Езерото”/ е с водосборна площ 22 кв. км. и водни ресурси около
410 л./сек. За питейно водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 90 л./сек.
Каптаж с. Бели извор е с водосборна площ 13 кв. км. и водни ресурси около 220 л./сек.
Водите не отговарят на стандарта за питейно водоснабдяване.
Каптаж “Мътница” е с водосборна площ 130 кв. км. и водни ресурси около 130 л./сек.
За питейно водоснабдяване на община Криводол се използват средногодишно 15 л./сек.
Каптаж “Крушовица” / под в. Околчица / се използва за водоснабдяване на селата
Паволче и Челопек. Използват се 2 – 6 л./сек.
От Паволче – Черепишкия басейн – карстова зона “Медна”са каптирани изворите на
р. Лева / каптаж “Дудил” и каптаж “Кюлтина планина”. Експлоатационните ресурси са
15

л./сек.

Капацитетът

на

помпената

станция

за

водоснабдяване

на

хижите,

почивнитестанции и хотелите от Пършевица до Учителските колонии е 11 л./сек.
От изворите и повърхностните води в р. Черна и р. Глухарка от Милановския карстов
басейн се формира поток с дебит 24 – 126 л./сек.Изворът „Черна”, излишните води от който
се включваха в магистралния водопровод от яз. “Среченска бара” за Враца и за други
селища по трасето преди 6-7 години беше замърсен и не се използва за водоснабдяване.
Под вр. “Стрешеро” е каптиран извор “Чигорил” /3 – 11 л./сек./, който водоснабдява с.
Горно Озирово.
Съгласно чл.169 б, ал.1 от Закона за водите, за мониторинг на подземните води се
разработват програми за контролен и оперативен мониторинг. За всеки отделен
мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране по
показателите. Анализите на пробите са извършени по следните групи показатели:
Физикохимични (І-ва група – основни физико-химични показатели; ІІ-ра група –
допълнителни физико-химични показатели) и Специфични замърсители (І-ва група - метали
и металоиди; ІІ-ра група -органични вещества).

Допълнително са извършени

пробовземания за показателя „нитрати“ в изпълнение на изискванията на Директива
91/676/ЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Оценката на състоянието се извършва по водоносни хоризонти, водни тела и пунктове на
база резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг през годината,
сравнявани със стандартите за качество, съгласно Приложение № 1 на действащата Наредба
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№ 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр.
87/2007 г.).
Факторите обуславящи характера на подземните води са от различно естество:
✓ географски - климат, релеф, почвена и растителна обвивка;
✓ геоложки и хидрогеоложки - състав на скалите, тектонски строеж;
✓ антропогенни - резултат от човешката дейност.
Главния фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните води е
антропогенната дейност. По-често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк, нитрати,
нитрити, хлориди, метали.
При осъществения мониторинг през последната календарна година- 2016 г. в
пунктовете от националната система за контрол на околната среда са установени
превишения основно по показателите електропроводимост, перманганатна окисляемост,
обща твърдост, амониеви йони, нитрати, сулфати, желязо, калций, магнезий, цинк, никел,
олово, манган.
Като цяло се налага изводът, че обектите, потенциални замърсители на подземните
води не оказват съществено влияние върху техният състав и характер. Биогенните
замърсители - нитрати, нитрити и др. се внасят в подземните води, чрез непречистените
битово-фекални води, водите от животновъдните ферми и дъждовните води от
наторяваните земеделкси площи. Наличието на биологични и органични компоненти в
подземните води не винаги е признак за замърсяване и понякога тези компоненти имат
минерален произход. Съдържанието на желязо в повечето случаи има естествен произход,
но една от причините за наднормените стойности са материалите използвани за направата
на водовземните съоръжения.
Таблица 21. Подземните водни тела
Подземни

Подземни

водни тела -

водни тела -

име

код

Порови води в
Кватернера р.Огоста

BG1G0000Q
al015

Зона за

Зона за

Специфична

Химично

Количествено

защита,

защита -

екологична цел на

състояние

състояние

чл.119а,

състояни

подземното водно

ал.1,т.1 - код

е

тяло

добро

добро

BG1G0000Q
al015

Запазване на
добро

доброто състояние
на подземните води
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Порови води в
Кватернера -

BG1G0000Q
al016

р.Скът

добро

добро

BG1G0000Q
al016

Запазване на
добро

на подземните води

Порови води в
Кватернера -

BG1G0000Q

между реките

pl023

добро

добро

BG1G0000Q
pl023

Запазване на
добро

Порови води в
BG1G00000

Врачански

Qp027

добро

добро

BG1G00000
Qp027

Запазване на
добро

Карстови води
BG1G000N1

Плевенската

bp036

лошо

добро

BG1G000N1
bp036

Постигане на добро
лошо

в
Предбалакана
Карстови в
Мраморенския
масив
Карстови води
в Западния
Балкан
Карстови води
в Централния
Балкан

BG1G0000K
2s037

BG1G000K1
ap043

BG1G0000T
JK044

BG1G0000T
JK045

добро

лошо

добро

лошо

добро

добро

добро

добро

BG1G0000K
2s037

BG1G000K1
ap043

BG1G0000T
JK044

BG1G0000T
JK045

състояние на
подземните води

депресия
Карстови води

доброто състояние
на подземните води

пороен конус
в Ломско -

доброто състояние
на подземните води

Лом и Искът
Кватернера -

доброто състояние

Запазване на
добро

доброто състояние
на подземните води
Постигане на добро

лошо

състояние на
подземните води
Запазване на

добро

доброто състояние
на подземните води
Постигане на добро

лошо

състояние на
подземните води

5.2.3. Зони за защита на водите
Зоните за защита на водите биват:
• Зони за защита на водите, съгласно чл.119 а, ал.1, т.1 от ЗВ
Повърхностните водни тела, определени като зони за защита на повърхностните води,
са

с

код

на

зоните

BG1G0000Qal015,

BG1G0000Qal016,

BG1G0000Qpl023,

BG1G00000Qp027,BG1G000N1bp036,BG1G0000K2s037,BG1G000K1ap043,BG1G0000TJK0
44,BG1G0000TJK045.
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Всички подземни водни тела на територията на община Враца са определени като зони
за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване.
• Санитарно-охранителни зони /СОЗ/ определени съгласно чл.119, ал.4, от ЗВ
Съгласно наличната информация в БД Дунавски район, в Община Враца попадат
санитарно-охранителни зони /СОЗ//, определени по реда на Наредба 3 от 16 октомври 2000
г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди.
Общо на територията на общината са разположени 6 санитарно-охранителни зони. 1
от тях e учреденa около повърхностeн водоизточник и останалите 5 от тях – около подземни
водни тела /4 тръбни кладенци и 1 каптаж/. Санитарно-охранителнителните зони биват три
пояса:
✓ най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки дейности,
които могат да увредят ползваната вода.
✓ среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с химични, биологични,
бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; замърсяване
от дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или
проектния дебит на водовземното съоръжение; замърсяване от други дейности,
водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на
водоизточника.
✓ външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно разпадащи се,
трудноразградими и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;
други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или
състоянието на водоизточника .
Три от санитарно-охранителните зони са незащитени.
Таблица 22. Санитарно-охранителни зони на територията на Община Враца
Заповед за
учредяване
СОЗ-01/21.06.2002

Тип
Подземен - незащитен

Водоземно

Населено

съоръжение

място

Каптаж

Згориград

Поречие

Водно тяло

Огоста

BG1G000K1AP043
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СОЗ-43/08.02.2005

Подземен - незащитен

ТК-1

Мраморен

Огоста

BG1OG600R006

Лютаджик

Огоста

BG1G0000QR027

Враца

Огоста

BG1G000N1BP036

Борован

Огоста

BG1G00N1BP036

Враца

Огоста

BG1G0000QP027

Речно водохв.
СОЗ-71/16.12.2005

Повърхностен

“Чегорила”
р.Завоя

СОЗ-72/19.12.2005

Подземен - незащитен

СОЗ-286/20.07.2011

Подземен - защитен

СОЗ-479/10.08.2016

Подземен - защитен

ТК-1”Лалов и
Велчев ЕООД”
ТК-1”Рибине”
“ТК-Беана-ВрацаВраца

• Зони за защита на водите съгласно чл.119 а, ал.1, т.3 от ЗВ – зоните, в които
водите са чувствителни към биогенни елементи
➢ Уязвима зона
“Уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в
близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на
водите с нитрати. Те обхващат почти всички земи от низинния, равнинно-хълмистия и
нископланинския пояс и, в сравнение с другите европейски държави, заемат значителна
част от територията на страната.
5.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране на
отпадъчните води
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 Монтана между селата Бързия и
Слатина е с обем 16,5 млн. м3 и захранва двадесет и две селища в областите Враца и
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;
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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. Отпадните 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.
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. Отпадните 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 23. 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

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
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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 етернитов 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 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:
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✓ 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/сек;
✓ 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/сек;
✓ 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”.
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Таблица 24. Водоизточници на ВиК Враца за питейно-битово водоснабдяване

№ Водоизточник
1

Каптаж"Манастирски
дол"

Тип на водовземното съоръжение Населено място
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
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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

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.
Канализационната мрежа в гр.Враца за отпадни битова и повърхността води е с обща
дължина 92,9 километра канализация, което педставлява 88,5 % изграденост.
5.2.5. Източници на замърсяване на водите
• Източници на замърсяване на повърхностните води
Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното
въздействие в района. В това отношение най значим дял в замърсителния товар,
постъпващ към р. Огоста имат заустваните в р. Дъбника, непречистените води от някои
неканализирани райони на гр. Враца, заустващи директно в р. Лева, отделни
селскостопански обекти, както и смесените механично пречистени отпадъчни води от
ПСОВ и биологично пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от
изградените хидротехнически съоръжения по поречието на реките – речни
водохващания, помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и измененията,
настъпили с изграждането на яз. “Дъбника“ за задоволяване потребностите от вода на
някои предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй – като
от собствения му водосбор са формирани недостатъчни водни обеми, към него се
прехвърлят води от р. Лева. Водите на р. Лева се прехвърлят чрез водохващане,
изградено преди гр. Враца, като в реката се пропуска определеният през 1994 г.
екологичен минимум – 150 л. / сек.
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Качеството и количеството на повърхностните води се наблюдава от съответните
мрежи за мониторинг на водите, които са част от Националната система за мониторинг
на околната среда /НСМОС/ по пунктове, честота и показатели. Мрежите за контролен
и оперативен мониторинг на повърхностни води и измерваните показатели в тях са
регламентирани със Заповед на Министъра на околната среда и водите. Целта на
мониторинга на качеството на водите е да се определи състоянието на водите, като се
наблюдават ключови показатели, оказващи влияние върху здравето на хората и
жизнеспособността на екосистемите. Сред тях са киселинност (pH), мътност
(прозрачност), разтворим кислород и температура.
Мониторингът на повърхностните води осигурява информация за състоянието на
водите за всички райони на страната. Той се извършва по предварително одобрени
програми, разработени от басейновите дирекции в съответствие със спецификата на
водните тела и техните характеристики и в съответствие с Наредба № 1 от 11.04.2011 г.
за мониторинг на водите, издадена от МОСВ. Програмите могат да бъдат съответно за
контролен, оперативен, а при необходимост и проучвателен мониторинг. При
разработването на програмите се взимат предвид редица показатели, сред които са
типът на водните тела, техните граници, определяне на специфични референтни
условия спрямо типа на водните тела и система за класификация на тяхното състояние,
анализ на въздействието от човешка дейност и други.
През 2021 г. е осъществен контрол по изпълнение условията на всички издадени
разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и контролен
мониторинг, относно спазването на индивидуалните емисионни ограничения поставени
в тях. Осъществен е планирания за 2021 г. контрол по спазването на технологичния
режим на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на промишлени предприятия
и на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. Извършен е контролен
мониторинг на действащото на територията ПСОВ, с честота 4 пъти годишно.
Основните дейности в региона, които въздействат негативно върху състоянието на
повърхностните водни тела са промишлеността, антропогенното натоварване от
точкови източници и дифузни източници на замърсяване, основно с нитрати от
просмукване на оборски тор, вследствие неправилно организирани торохранилища и
лагуни, както и нерегламентирано депониране на торов отпад в близост до водоеми,
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сондажи и кладенци. Друг източник на замърсяване са попивните кладенци за битовофекални отпадъчни води в населените места без изградени канализационни системи.
През годината, с цел опазване на повърхностните и подзевни води е извършено:
✓ Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване, съгласно
изискванията на чл. 26 от Наредба 2 за издаване на разрешителни за заустване
на oтпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните
емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и на чл. 19 от
Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите,
заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти, в т.ч.:
✓ Контрол на всички канализационни системи на населени места, селищни и
курортни образувания над 2000 е.ж., в съответствие с определените големини
на агломерациите с Докада по чл. 15 за състоянието на канализационните
мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води и генерираната утайка и
съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО.;
✓ Контрол на обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води (в т.ч.
канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания)
и пречиствателните станции към тях, относно наличие и експлоатационна
готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни
води, преди заустването им в повърхностния воден обект;
✓ Контрол на производствени обекти, които формират емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества с отпадъчните си води, в т.ч. и потенциални
емитери на приоритетно опасни вещества, във връзка с изискванията на чл.151,
ал.4, т.5 от Закона за водите и чл. 103 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за
мониторинг на водите;
✓ Контрол на производствени обекти, с промишлени дейности, включени в
Приложение № 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г., формиращи биоразградими
промишлени отпадъчни води, с приоритет на обектите, формиращи товар в
отпадъчните си води над 4000 е.ж., съгласно чл. 16, ал. 8 от Наредба № 6 за
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти - 4 бр.;
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✓ Контрол на други обекти, определени на база на оценка на риска от вида и
количеството замърсители в отпадъчните води, в т.ч. и обекти без
разрешителни, обекти, канализационни системи на населени места, селищни и
курортни образувания над 2000 е.ж. без разрешителни, обекти без изградена
ПСОВ, обекти, заустващи в канализационни мрежи на населени места,
несвързани към селищна ПСОВ, депа за отпадъци, обекти, включени в списъка
с обекти, попадащи в повърхностни водни тела, в които са констатирани
концентрации на приоритетно опасни вещества над границата на определяне на
метода, обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от добро;
• Обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води
Състоянието на повърхностните води и степента на тяхната замърсеност се
проследява, чрез осъществяване на текущ контрол и мониторинг (контролен и собствен)
на обектите, формиращи отпадъчни води на територията на област Враца.
Контролираните инсталации и обекти са от различни икономически сектори,
което налага коректно проследяване за правилната експлоатация на технологичните
процеси и процесите на пречистване, за изпълнение на условията в разрешителните за
заустване и в комплексните разрешителни.
Контролната дейност по компонент „Води“ се осъществява по поречия. В
териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста,
Искър и река Дунав.
През 2021 г. в направление „води“ са извършени 114 броя проверки на обекти,
формиращи отпадъчни води, от които: 92 броя планови и 22 броя извънредни. Планови
проверки – 92 броя на 45 обекта, от които:
✓ 61 броя по компонент „води“ и пробонабирания от отпадъчни води във връзка с
осъществяване на контролен мониторинг на отпадъчните води и контрол по
условията на разрешителни за ползване на воден обект заустване на отпадъчни
води или комплексни разрешителни;
✓ 26 броя участие в комплексни проверки, при които не са констатирани
нарушения по компонент „води“. За извършените проверки своевременно са
изготвени доклади, които са качени на интернет страницата на инспекцията;
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✓ 6 броя участие в проверка по изпълнение на условията поставени в комплексни
разрешителни /КПКЗ/ на 6 броя инсталации, попадащи в обхвата на
Приложение № 4 от ЗООС.
Във връзка с провеждане на проучване за установяване на източника на
замърсяване и степента на разпространение на замърсителя в подземно водно тяло
BG1G00000QP27 е изготвена и предоставена информация за промишлени предприятия
в района на гр. Враца – брой предприятия, характер на извършваната дейност,
използвани химични вещества в производствената си дейност, местоположение на
заустване на промишлените отпадъчни води.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. (ДВ бр.
47/21.06.2011 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване, във връзка с чл. 151, ал. 4 от Закона за водите, относно изпълнение на
условията в действащи Разрешителни, за периода са изготвени 2 бр. становища.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2 (ДВ бр.
47/21.06.2011 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване и във връзка с извършена проверка на обстоятелствата, свързани с
преценка на заявеното искане по критериите, определени в чл. 62, ал.1, т. 2,3,4 и 5 от
Закона за водите са изготвени 3 бр. становища.
Във връзка с изготвяне на отчета за степента на изпълнение на политиките и
програмите по бюджета на МОСВ за 2020 г. и първо полугодие на 2021 г., са попълнени
данните с целеви стойности по показателите за изпълнение на политиката по Програма
1 за РИОСВ-Враца.
контрол на обекти, в които са включени производствени обекти, формиращи
емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества:
✓ „Екопроект“ ООД (РДНО Враца-Мездра) – извършени са 3 броя планови
проверки, от които 2 броя във връзка с осъществяване на контролен
мониторинг на отпадъчните води и 1 брой участие в проверка по изпълнение на
условията поставени в комплексно разрешително /КПКЗ/. Формираният смесен
поток отпадъчни води: производствени (инфилтрат от Клетки 1.1., 1.2. и 2.1.,
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води от измиване на сметовозните коли, от дезинфекционния трап за
автомобилите, от сепариращата инсталация, от измиване на контейнерите и от
измиване на производственото хале), битово-фекални води, дъждовни води (от
стопанския двор), се пречистват в каломаслоуловител и се отвежда към
колектор на градска канализация – Враца за пречистване в ПСОВ-Враца,
съгласно договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с „ВиК“ ООД,
гр. Враца.
Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения.
Контролира се ежемесечно нивото на утайката. Измерените контролирани
параметри се записват в дневник.
контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по-лошо от
добро:
През 2021 г. са извършени планови проверки и мониторинг на отпадъчните води
от обект, който зауства във воден обект отпадъчни води, с характер на битово-фекални,
с осигурено първично пречистване. Затвора – Враца, стопанисван от Министерството
на правосъдието. За изминалата година са извършени 2 броя планови проверки и
пробонабиране от отпадъчните води, при които не ка констатирани превишения на
ИЕО, поставени в разрешителното.
• Производствени обекти, формиращи отпадъчни води:
• контрол общо за всички обекти:
• контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества,
общи и специфични замърсители:
✓ „Холсим (България)“ АД, оператор притежаващ Комплексно разрешително за
експлоатация на инсталация за производство на циментов клинкер, инсталации
за предварително третиране на отпадъци.
На производствената площадка се формират четири потока отпадъчни води:
производствени, охлаждащи, дъждовни и битово-фекални отпадъчни води. Смесеният
поток отпадъчни води се зауства в р. Въртешница. За охлаждане се използват условно
чисти води от яз. „Станьов дол“ и свежи води от карстов извор „Бели извор“ за
допълване на загубите в мрежата, на база разрешителни.
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За пречистване на отпадъчните води се експлоатират пречиствателни съоръжения.
За всяко съоръжение са определени съответните контролирани параметри и оптимални
стойности за всеки един от тях.
От извършения собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води за
отчетната година не са констатирани превишения на ИЕО, поствени в комплексното
разрешително.
През годината са извършени 3 броя планови проверки, от които 2 броя контролен
мониторинг на отпадъчните води по потоци, съгласно действащото комплексно
разрешително и 1 брой проверка по изпълнение на поставените в комплексното
разрешително условия.
✓ „Булгартрансгаз“ ЕАД – извършени 3 броя планови проверки: 2 броя контролен
мониторинг на отпадъчните води по потоци, съгласно действащото
разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и 1
брой комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда.
Водоснабдяването на обекта за охлаждане и противопожарни нужди е от
повърхностен водоизточник язовир „Чирен ІІІ“, за което фирмата има актуално
разрешително за водоползване № 11490001/14.06.2007 г., издадено от БДДР-Плевен, с
продължен срок на действие с Решение № Вр-1/29.07.2020 г. на община Враца. За
питейно-битови нужди се използва вода от селищната водопроводна мрежа, съгласно
договор с „ВиК“ ООД, гр. Враца.
Дружеството е титуляр на Разрешително № 13140017/14.06.2007 г., продължен
срок с Решение № 2623/23.04.2019г., за ползване на три водни обекта за заустване на
отпадъчни води, издадено от директора на БДДР-Плевен. На територията на обекта се
формират три потока отпадъчни води. На площадката се формират следните потоци
отпадъчни води:
✓ Поток № 1 – смесен поток от битово-фекални отпадъчни води, производствени
отпадъчни води, замърсени атмосферни води и дренажни води, заустени
гравитачно в сухо дере „Лъките“. Замърсените промишлени и атмосферни води
от поток № 1 се пречистват в 3 броя каломаслоуловители, а битово-фекалните
отпадъчни води, формирани от административната сграда и други санитарни
помещения се пречистват в локална пречиствателна станция, след което като
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смесен поток се заустват в дере „Лъките“. На изход от поток № 1 има монтиран
ултразвуков разходомер за отчитане на количеството зауствани отпадъчни
води;
✓ Поток № 2 – смесен поток от замърсени атмосферни води и отпадъчни води от
измиване не повече от 1 път месечно за 2 часа на площадките за разходомери,
инсталация за инхибитор, инсталация за очистване и измерване на газ,
инсталация за отделяне на кондензат и склад за масло, заустени гравитачно в
сухо дере „Краев трън“.
Отпадъчните води от поток № 2 се пречистват в сепаратор 2 (КМУ). За отчитане
на заустените количества отпадъчни води от поток № 2 няма монтирано измервателно
устройство;
✓ Поток № 3 – поток от отпадъчни води от измиване не повече от 1 път месечно за
2 часа на площадката на склад за кондензат и метанол с помпена станция,
заустени гравитачно в язовир „Чирен ІІІ“. В случай на разлив е изграден
подземен авариен резервоар. За отчитане на заустените количества отпадъчни
води от поток № 3 няма монтирано измервателни устройства.
В изпълнение на условията от разрешителното пунктовете за мониторинг на
отпадъчните води са трайно сигнализирани и е осигурен достъп до тях. Дружеството
редовно извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, като протоколите от
лабораторните анализи се представят в срок в РИОСВ-Враца. Спазва се честотата на
извършване на собствения мониторинг, определена в разрешителното.
От извършения собствен и контролен мониторинг през 2021 г. от трите потока
отпадъчни води нее констатирано несъответствие на изслезваните показатели с
индивидуалните емисионни ограничения.
контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4 от
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени отпадъчни
води;
През 2021 г. е извършен контрол на 6 обекта, формиращи биоразградими
отпадъчни води, притежаващи разрешителни, издавани по Закона за водите:
Млекопреработващи предприятия:
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✓ „Нивего“ ООД – извършени са общо 5 броя проверки. Плановите проверки са 2
броя за осъществяване на контролен мониторинг и пробовземане на отпадъчни
води и 1 брой комплексна проверка по спазване на екологичното
законодателство по компоненти „води“. Извънредните проверки са 3 броя,
както следва: 2 броя по постъпили сигнали и 1 брой осъществяване на
последващ контрол по дадено предписание.
✓ „Млечен рай – 2“ ООД – извършени са общо 4 броя проверки по компонент
„води“. Плановите проверки са 2 броя във връзка с извършване на контролен
мониторинг и пробонабиране на отпадъчни води и 1 брой комплексна проверка
по спазване изискванията на екологичното законодателство по компонент
„води“. Спазват се условията в издаденото разрешително за ползване на воден
обект за заустване на отпадъчни води и през годината не са констатирани
превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в него.
Месопреработка:
✓ „Лалов и Вачев“ ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, цех за месопреработка.
Извършена 1 бр. планова комплексна проверка. Не са констатирани
несъответствия по компонент „води“.
контрол на други обекти, формиращи отпадъчни води;
През 2021 г. е осъществен текущ контрол на други обекти, формиращи отпадъчни
води, не притежаващи разрешително за ползване на воден обект за заустване и/или
комплексно разрешително и включени в Годишния план за контролна дейност на
инспекцията. При извършените проверки не са констатирани несъответствия с
екологичното законодателство.
• Изводи
➢ за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и
комплексните разрешителни по реда на ЗООС;
✓ При извършените контролни проверки през отчетния период, на голяма част от
проверените обекти, притежаващи разрешителни за заустване на отпадъчни
води по реда на ЗВ и комплексните разрешителни по реда на ЗООС, е
констатирано, че изпълняват поставените с разрешителните условия.
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✓ На обекти, на които има констатирани превишения на ИЕО, поставени в
разрешителните за заустване, са налагани текущи месечни санкции.
• за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води в
повърхностни водни обекти:
✓ Селищните пречиствателни станции на територията на РИОСВ-Враца са 4 бр.
✓ Същите се стопанисват от експлоатационното дружество „ВиК― ООД, гр.
Враца. През 2021 г. дружеството редовно е извършвало собствен мониторинг на
отпадъчните води на вход и изход ПСОВ по показатели и честота определени в
разрешителните за заустване на отпадъчни води. Пробовземането и
лабораторните анализи се извършват от акредитирани лаборатории, съгласно
методите за акредитация и вида на пробите, определен в разрешителните.
✓ Лабораторните анализи своевременно са предоставени в РИОСВ-Враца.
• Източници на замърсяване на подземните води
Главния фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните
води е антропогенната дейност. По-често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк,
нитрати, нитрити, хлориди, метали.
С цел проследяване състоянието на подземните водни тела вследствие дейността
на предприятията, през 2021г. е извършен контролен и собствен мониторинг на
подземните води на операторите с издадени комплексни разрешителни /КР/ по
показатели и честота поставени с условията на КР на: Регионално депо за неопасни
отпадъци (РДНО) Враца-Мездра и „Холсим (България)“ АД, с. Бели Извор.
Като цяло се налага изводът, че

обектите, потенциални замърсители на

подземните води не оказват съществено влияние върху техният състав и характер.
Биогенните замърсители - нитрати, нитрити и др. се внасят в подземните води, чрез
непречистените битово-фекални води, водите от животновъдните ферми и дъждовните
води от наторяваните земеделкси площи. Наличието на биологични и органични
компоненти в подземните води не винаги е признак за замърсяване и понякога тези
компоненти имат минерален произход. Съдържанието на желязо в повечето случаи има
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естествен произход, но една от причините за наднормените стойности са материалите
използвани за направата на водовземните съоръжения.
5.3. Почви и земни недра
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 общинат;
✓ 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:
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
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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 25. Справка на свлачищата в община Враца, регистрирани и наблюдавани от „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД – клон Плевен, към 31.12.2020г.
№ по
ред

Селище

1.

Веслец

Идентификатор

Год.на
рег.

Възраст

VRC10.10789.01

2000

Съвременно

Местонахождение

Засегната
площ,
дка

2000

Път за с.Веслец, при
мост на р.Скът,
десен бряг

Състояние

Год.на
възн.

Стабилизирано

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“

3.

Враца

VRC10.12259.01

1978

Съвременно

Потенциално

1978

ЮЗ покрайнини

2014

път III-1306 /(Кнежа
- Искър) - Глава Койнаре Чомаковци - Лепица
- Габаре - Върбица Вировско Тишевица - Горно
Пещене - (Враца Борован)/, при км
62+000

4.

Враца

5.

Горно
Пещене

6.

Горно
Пещене

VRC10.16897.02

7.

Горно

VRC10.16897.03

VRC10.12259.02

VRC10.16897.01

2015

Съвременно

Потенциално

Укр.
меро-пр
иятия

Кла
с

Група

Кат.

0,060

Шосе,
ВиК, ЕЛ,
ТК

Да

ПС

IV

-

В

7,225

Шосе,
ВиК, ТК

Да

Канавки

III

-

В

6,000

ЖС,УЛ,
ЕЛ, ВиК

Да

-

III

-

Б

Да

пилотна
система
с
ростверк
,
дренажн
а
призма,
отводни
телен
окоп

II

-

Б

III

0

В

15,900

път
III-1306,
ЕЛ

-

В застроени имоти
от северната страна
на ул. “Бузлуджа”

2,040

ЖС,УЛ,
ЕЛ, ВиК

Да

Контраф
орсен
насип,
габиони

0,200

улица,
футболно
игрище

-

-

IV

1

В

1,500

ЖС, УЛ,

-

-

III

6

В

Съвременно

Стабилизирано

2014

Съвременно

Периодично
активно

2014

централна част, в
района на
ул."Бузлуджа", над
спортния комплекс

2014

Съвременно

Периодично

2014

централна част, в
района на

2006

Застрашава

Проучване и
проектиране

120

Пещене

ул."Скатля", западно
от чешмата

активно

ВиК

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)

9.

Тишевиц
а

VRC10.72504.01

2006

Съвременно

Периодично
активно

-

На ул. “Волга” в
централната част на
с.Тишевица

0,140

УЛ, УПИ

-

-

IV

-

В

-

В централната част
на с.Тишевица,
западно от ул. “Гео
Милев” и южно от
ул. “Драва”

3,250

ЖС,УЛ,
ЕЛ, ВиК

-

-

III

-

В

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

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

10.

11.

12.

Тишевиц
а

Три
кладенци

Челопек

VRC10.72504.02

VRC10.73119.01

VRC10.80311.01

2006

2015

2015

Съвременно

Съвременно

Съвременно

Периодично
активно

Периодично
активно

Периодично
активно

1,450

Главен път
за Враца

-

-

III

-

Б
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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.
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
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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 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,
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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.
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
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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
Основните видове почви в общината са карбонатни, излужени, глинести и типични
черноземи.
По своя характер и

тип, почвите са разнообразни, като определящ

за

почвообразователния процес е релефа и типичната за него растителност. В планинската
част, масово разпространените почви са светлосивите– горски (псевдоподзолистите). В
предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по
поречията на реките Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните
алувиалноливадни почви. От юг на север, кафявите почви преминават постепенно в ливадно
черноземни до типични карбонатни черноземи, отличаващи се с голяма плътност, дълбок
орен слой и значително съдържание на органично вещество и калциеви карбонати.
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Графика 3. Почвеногеографски райони в България

Регионална инспекция по околна среда и води, Враца извършва контрол по опазване
почвите на територията на Врачанска област.
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Основни източници на замърсяване на почвите
Почвата е основен природен ресурс, върху който се развива цялата жизнена и
стопанска дейност на човека, което налага опазването му от вредни въздействия и
унищожаване, както и неговото устойчиво ползване.
Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото замърсяване с
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни форми на
деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, запечатване.
Заммърсяване на почвите с тежки метали и металоиди

Основен източник на замърсяване на почвите с тежки метали и кисели компоненти са
автомобилния транспорт, изгарянето на въглища и нефтопродукти, прекомерното
използване на препарати за растителна защита и минерални торове. Почвите се замърсяват
чрез атмосферата по пътя на утаяване на аерозоли, прах или разтворени съединения на
токсични вещества с валежите.
Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото замърсяване с
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни форми на
деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, запечатване.
За оценка състоянието на почвите на територията на страната е изградена национална
система за мониторинг, категоризирана по нива. По почвен мониторинг І-во ниво на
територията на РИОСВ-Враца са обособени 12 броя пунктове в които се извършва
пробонабирането на почвени проби. През 2021 г. съгласно утвърдената от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Годишна програма за
мониторинг на почви на територията на област Враца е извършено пробонабиране и
изпитване от 3 пункта за почвен мониторинг: пункт № 96 с. Комарево, общ. Бяла Слатина;
пункт № 97 с. Търнава, общ. Бяла Слатина и пункт № 112 с. Кунино, общ. Роман. Следят се
следните показатели: активна реакция на почвата (pH), биогенни елементи - общ азот по
Келдал, общ фосфор, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна
плътност и 9 броя тежки метали и металоиди – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт,
хром, арсен и живак. Не са готови още резултатите за 2021г. Представените резултати от
включените през 2020г. четири пункта за почвен мониторинг показват, че няма превишения
на максимално допустимите концентрации (МДК) на изпитваните показатели.
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Съгласно данните от проведените мониторинг в пунктове от Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС), почвите в област Враца са в сравнително добро
екологично състояние по отношение на замърсяванията с тежки метали.
Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост
С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство на
енергетиката е държавният орган, отговорен за упражняване на контрол върху дейностите по
добиване на подземни богатства в резултат на което остават нарушени терени, които
впоследствие ще бъдат рекултивирани.
РИОСВ - Враца осъществява контрол върху дейностите по предоставените разрешения за
търсене и проучване и по предоставените концесии за добив във връзка с изпълнението на
условията на решенията, разрешителните и становищата, издадени при условията и по реда на
законодателството по опазване на околната среда
На територията на община Враца е разположено едно хвостохранилище –„Лютаджик”,
което е рекултивирано.
Ерозия на почвата
Ерозията на почвата е процес на разрушаване на горните слоеве на почвата, съпроводено с
нарушаване на целостта им и изменение на техните физико-механични, химични и
агротехнически свойства. Този процес е съпроводен с пренасяне на почвени частици или
агрегати. Ерозия възниква и протича под въздействието на ветрове, вода, температурни,
антропогенни, геоложки въздействия и други въздействия с разнообразен произход.
Най-широко разпространени са ветровата и водната ерозия – механично разрушаване и
отнасяне на почвената маса под действието на водата и вятъра. При този процес се активизира
йонния обмен, което води до постепенно намалява количеството на хранителните вещества и
хумуса в почвата.
Ерозията води до силно намаляване на плодородието на почвата. Поради това тя е един от
най-сериозните глобални фактори за деградация и опустиняване на почвите.
Наред с природно обусловените фактори, степента на проявление на почвената ерозия
зависи и от човешката дейност. Неправилната обработка на почвата, обезлесяването и горските
пожари също са съществени фактори, оказващи влияние върху този процес. Провежданите
мероприятия за борба с това вредно явление са агротехнически, лесотехнически и
хидротехнически.
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Засоляване и вкисляване на почвите
Засоляване на почви на територията на община Враца не се наблюдава.
Вкисляването е един от основните процеси, предизвикващи деградация на почвите.
През 2021г. в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда/
НСМОС/ - почвен мониторниг ІІ-ро ниво – „Вкисляване―, наблюдение на процеса на
територията на област Враца се извърши в два пункта в с. Главаци, общ. Криводол и с. Баница,
общ. Враца. Взети са 8 бр. почвени проби. Показателите които се следят са: Аl3+, Н+, Mn2+,
Ca2+, Mg2+, наситеност на почвите с бази (V%), pH в KCL.
В сравнение с 2020 г. се запазва много силно киселата реакция на почвите (рН е под 4).
При изпитването на почвените проби в три от точките на пунктовете в с. Баница и в с. Главаци
не се констатира вредна киселинност – степента на наситеност на почвата с бази е над 93%. В
четвъртите точки на двата пункта от които са взети проби се констатира слаба степен на вредно
вкисляване (степента на наситеност на почвата с бази е в интервала 89,96 %- 93,06%).

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност
(строителни, битови, промишлени и селскостопански)
Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци води до отнемане на земеделските
площи и намаляване проводимостта на речните корита. Независимо, че всички населени
места в област Враца са обхванати в система за организирано сметосъбиране, често на
територията им възникват нерегламентирани сметища от строителни и битови отпадъци
Замърсяванията са с локален характер, основно но терени разположени извън населените
места.
От страна на местните власти се предприемат действия по почистването им.
През 2021г. са извършени 51 броя планови проверки на общинските администрации в
т.ч. кметове на населени места относно законосъобразното управление на битови,
строителни и биоразградими отпадъци и отпадъци от опаковки. През годината са
извършвани проверки и по постъпили сигнали и жалби за замърсени с отпадъци терени.
За констатирани замърсявания и неизпълнение на дадени предписания за почистване
на същите през годината са съставени 3 броя акта за установяване на административни
нарушения /АУАН/ на общини и кметове на населени места. Съставен е един АУАН на
юридическо лице във връзка с допуснато изтичане на отпадък към съседен поземлен имот, в
резултат на което е причинено замърсяване и увреждане на почвата в имота.

129

Чрез рекултивация на закрити общински депа за битови отпадъци замърсените терени
стават земеделски земи (пасище, мера) и се приобщават към околния ландшафт.
През 2021г. не е констатирано замърсяване на терени с отпадъци от преработката на
скално-облицовъчните материали, както и с пресен торов отпад.
По голяма част от земеделските производители в региона спазват правилата за добри
земеделски практики и прилагат програми за екологично земеделие при съхранението на
торов отпад и използването на торове и пестициди.
Прилагането на Добрите земеделски практики от земеделските производители в
региона, спазването на технологичните изисквания при употребата на пестициди и
минерални торове, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният
контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и
управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са
дейности, които водят до намаляване на замърсяването на земите и почвите.
Почвите са ограничен и практически невъзстановим природен ресурс, който
изпълнява редица функции, които играят важна роля за поддържане на равновесието в
природата и съществуването на човешкото общество. Необходимо е опазването им да е
приоритет на всички.
Във връзка с осъществяване на контрол по опазване на почвите на територията на
област Враца през 2021г. са извършени 39 проверки, от които:
- 32 броя проверки на обекти, заложени в плана за контролна дейност и 7 броя
извънредни проверки. Дадени са 3 броя предписания, които са изпълнени в срок.
През годината са постъпили 4 броя жалби и сигнали свързани с опазване на почвите.
Два броя са изпратени по компетентност до ОДБХ-Враца, общински администрации и
кметства. По една жалба и един сигнал са извършени проверки и са дадени предписания,
които са изпълнени в срок.
Чрез участието в комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ (
десет броя за 2021г.) относно промяна предназначението на земеделските земи и с
провежданите процедури по ОВОС и ЕО се осъществява превантивната дейност по
опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните
проекти.
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В заключение може да се каже, че почвите на територията на РИОСВ – Враца са в
сравнително добро екологично състояние, което е видно от резултатите от мониторинга,
както и от осъществената контролна дейност по спазване изискванията на екологичното
законодателство.
5.4. Биологичното разнообразие и неговите елементи.Елементи на националната
екологична мрежа
5.4.1. Биогеографска характеристика на района
Според биогеографското райониране на страната Община Враца попада в
Севернобългарски

район,

Предбалкански

подрайон.

Климатът

в

района

е

умереноконтинентален, с летен максимум на валежите през юни и зимен минимум през
февруари и значителни температурни колебания през годината. Севернобългарският район
се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през
кватернера и тук почти липсват палеоендемити. Фауната на района е доминирана от
европейско-сибирските, средноевропейските, холарктичните и холопалеарктичните видове,
но има и не малка част степни форми, както и единични субмедитерански видове.
Предбалкански подрайон се простира като успоредна на Стара планина ивица малко
по на юг от приблизителната линия Кула-Червен бряг-Павликени-Горна Оряховица. На
изток обхваща Сланник и се огражда от р. Голяма река. Към подрайона се отнасят още и
ниските части на Стара планина в пределите на зоналната растителност и дъбово-габъровия
подпояс.
Предбалканският подрайон е насечен от много реки с направление юг-север, горист е
и има относително повече необработваеми земи, поради което и биотата му е най-богатата в
Севернобългарския район.
В горската покривка преобладават ксеротермни гори от цер, благун, отчасти космат
дъб, мъждрян, маклен и вторични съобщества от келяв габър. По северните склонове горите
са съставени главно от мизийски бук, габър, сребролистна липа, горун и др.
Ендемити на подрайона са Silene velcevii (велчево плюскавиче), Eranthis bulgaricus
(български ерантис), Chamaecytisus nejcefii (нейчев зановец), Seseli degenii (дегенов скален
копър), Potentilla nicici (ничичово прозорче, само в българската и югославската част на
Връшка чука).
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Само в Предбалканския подрайон у нас се срещат Centaurea atropurpurea
(тъмнопурпурна метличина; Румъния, Сърбия, Албания), Melica altissima (висока бисерка;
Югозападна и Централна Азия, Кавказ, Западен Сибир), Crocus tommasinianus (томасиниев
минзухар; балкански ендемит), Aesculus hippocastanum; балкански ендемит и терциерен
реликт) Ramonda serbica (балкански ендемит и терциерен реликт), Erysimum cheiranthoides
(шибойна боянка; транспалеаркт).
В много части на Предбалканския подрайон се срещат местности с доста добре
застъпен субмедитерански флорен елемент. Такива местности, които Адамович нарича
"медитерански оазиси", има при Враца, Черепишкия манастир, Ловеч, Велико Търново и др.
Фауната, както в целия район, се характеризира главно със северни форми, като голяма част
от нея е горска. Субсредиземноморски видове се срещат предимно в споменатите "оазиси".
Ендемични видове на подрайона са Bulgarica rugicollis (спада към ендемичен за България
род) и Milax verrucosus от сухоземните охлюви, както и Otiorrhynchus elegantulus от
хоботниците, а видовете Ruthenica filograna, Vitrea transsylvanica (карпатски вид) и Argna
truncatella (карпатски вид) от сухоземните охлюви и Allotrichia vilnensis от ручейниците са
установени у нас само тук. Извънредно богата на ендемични видове е пещерната фауна на
Предбалкана.
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Графика 4. Биогеографски райони и подрайони на България

5.4.2. Растителен свят. Характеристика на състоянието.
Горските територии са 16 047,3 дка или около 22,7% от територията на общината при
средна за страната 34%, а в Европейския съюз 31,1 %.
Естествената растителност в района е силно разпокъсана от земеделски култури.
Запазените пространства, покрити с горска растителност, най-често представляват
гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). Върху рида Веслец са възникнали
смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus orientalis), а върху
ограничени пространства се наблюдава съчетаването на сребролистна липа (Tilia tomentosa)
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и обикновен габър (Carpinus betunus). Ридът Милин камък е зает от смесени гори от
мизийски бук (Fagus moesiaca) и обикновен габър. Значителна част от карстовия субстрат на
Врачанска планина е заета от гори и 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.
Около 750 растения от българската флора се ползват като лечебни растения.
Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на
опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна
тенденция към намаляване. Във Врачанска област това са: червен божур, лечебна иглика,
лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист и шапиче.
Дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително
събирането и изкупуването на получаваните от тях билки са регламентирани в Закона за
лечебните растения. Закона третира около 700 вида лечебни растения, срещащи се на
територията на страната. 26 от тях са забранени за събиране от естествените им находища
сред които волски език, лечебна ружа, изтравниче, дилянка, бодлив залист, бял оман и др.
Забраните не включват събирането им за лични нужди.
Съгласно Регистъра на защитените вековни дървета в България, вековните дървета на
територията на Община Враца са 40:
• Бяла черница (Morus alba), Код в регистъра: 1880, с. Нефела, обявено със Заповед
№1035 от 12.11.1993 г., бр. 101/1993 на Държавен вестник; Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 226; Височина
(m): 7; Периметър (m): 1.1; Диаметър (m):—;
• Група летни дъбове - 5бр. (Quercus robur), Код в регистъра: 1352, гр. Враца, обявено
със Заповед No.284 от 04.05.1979 г., бр. 45/1979 на Държавен вестник; Характеристики
на вековното дърво: Години към датата на обявяване: -; Реална възраст: -; Височина
(m): -; Периметър (m): -; Диаметър (m): —;
• Дива круша (Pyrus pyraster), Код в регистъра: 1818, с. Паволче, обявено със
Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник; Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 230; Реална възраст: 260; Височина
(m):16; Периметър (m): 2.5; Диаметър (m): 0.8;
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• Дива круша (Pyrus pyraster), Код в регистъра: 1819, с. Паволче, обявено със
Заповед No.26 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник; Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 220; Реална възраст: 253; Височина
(m):15; Периметър (m): 2.5; Диаметър (m): 0.8;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1794, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 220; Реална възраст: 252; Височина
(m): 18; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.9;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1796, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142; Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.6;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1797, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142; Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1798, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142; Височина
(m): 16; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1799, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142; Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1804, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142; Височина
(m): 21; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.6;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1683, с. Оходен, обявено със Заповед
No.376 от 19.04.1985 г., бр. 38/1985 на Държавен вестник, Характеристики на
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вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 234; Височина
(m): 21; Периметър (m): 0.9; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1589, с. Веслец, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250; Реална възраст: 286; Височина
(m): 20; Периметър (m): 3.2; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1587, гр. Враца, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 150; Реална възраст: 186; Височина
(m): 26; Периметър (m): 2.7; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1585, с. Челопек, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236; Височина
(m): 12; Периметър (m): 2.1; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1584, с. Челопек, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236; Височина
(m): 20; Периметър (m): 2.3; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1583, с. Челопек, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236; Височина
(m): 18; Периметър (m): 1.8; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1582, с. Челопек, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236; Височина
(m): 18; Периметър (m): 2.3; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1381, гр. Враца, обявено със Заповед
No.947 от 28.10.1982 г., бр. 92/1982 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 170; Реална възраст: 207; Височина
(m): 14; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
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• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1380, гр. Враца, обявено със Заповед
No.947 от 28.10.1982 г., бр. 92/1982 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 170; Реална възраст: 207; Височина
(m): 10; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.6;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1055, с. Бели извор, обявено със Заповед
No.532 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 341; Височина
(m): 24; Периметър (m): -; Диаметър (m): 1.2;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1052, с. Бели извор, обявено със Заповед
No.532 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 220; Реална възраст: 261; Височина
(m): 22; Периметър (m): -; Диаметър (m): 1.1;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1389, гр. Враца, обявено със Заповед
No.947 от 28.10.1982 г., бр. 92/1982 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 180; Реална възраст: 217; Височина
(m): 14; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1581, с. Челопек, обявено със Заповед
No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236; Височина
(m): 18; Периметър (m): 1.7; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1877, с. Нефела, обявено със Заповед
No.1035 от 12.11.1993 г., бр. 101/1993 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 326 Височина
(m): 16; Периметър (m): 1.4; Диаметър (m): -;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1820, с. Паволче, обявено със Заповед
No.26 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник, Характеристики на вековното
дърво: Години към датата на обявяване: 150; Реална възраст: 180 Височина (m): 20;
Периметър (m): 2.2; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1817, с. Паволче, обявено със Заповед
No.26 от 09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник, Характеристики на вековното

137

дърво: Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 230 Височина (m): 14;
Периметър (m): 2.8; Диаметър (m): 0.9;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1803, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 110; Реална възраст: 142 Височина
(m): 22; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1795, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 250; Реална възраст: 282 Височина
(m): 16; Периметър (m): -; Диаметър (m): 1.0;
• Летен дъб (Quercus robur), Код в регистъра: 1793, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 190; Реална възраст: 222 Височина
(m): 16; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.8;
• Орех (Juglans regia), Код в регистъра: 1805, с. Згориград, обявено със Заповед No.924
от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на вековното
дърво: Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 332 Височина (m): 25;
Периметър (m): -; Диаметър (m): 1.7;
• Орех (Juglans regia), Код в регистъра: 1586, с. Паволче, обявено със Заповед No.1254 от
22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 200; Реална възраст: 236 Височина (m): 22;
Периметър (m): 2.9; Диаметър (m): -;
• Полски бряст (Ulmus minor), Код в регистъра: 8, гр. Враца, обявено със Заповед No.738
от 07.08.1987 г., бр. 73/1987 на Държавен вестник, Характеристики на вековното
дърво: Години към датата на обявяване: 170; Реална възраст: 202 Височина (m): 22;
Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.8;
• Полски ясен (Fraxinus oxycarpa), Код в регистъра: 1800, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 100; Реална възраст: 132 Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
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• Полски ясен (Fraxinus oxycarpa), Код в регистъра: 1801, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 100; Реална възраст: 132 Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.7;
• Полски ясен (Fraxinus oxycarpa), Код в регистъра: 1802, гр. Враца, обявено със Заповед
No.924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 100; Реална възраст: 132 Височина
(m): 20; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.8;
• Скоруша (Sorbus domestica), Код в регистъра: 1729, гр. Враца, обявено със Заповед
No.197 от 11.03.1987 г., бр. 25/1987 на Държавен вестник, Характеристики на
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 150; Реална възраст: 182 Височина
(m): 16; Периметър (m): -; Диаметър (m): 0.9;
• Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 1821, с. Паволче, обявено със Заповед No.26 от
09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150; Реална възраст: 180 Височина (m): 16;
Периметър (m): 2.5; Диаметър (m): 0.8;
• Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 1822, с. Паволче, обявено със Заповед No.26 от
09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 160; Реална възраст: 190 Височина (m): 17;
Периметър (m): 2.8; Диаметър (m): 0.9;
• Цер (Quercus cerris), Код в регистъра: 1588, с. Веслец, обявено със Заповед No.1254 от
22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 300; Реална възраст: 336 Височина (m): 20;
Периметър (m): 4.0; Диаметър (m): -;
• Черница (Morus spp.), Код в регистъра: 1816, гр. Враца, обявено със Заповед No.26 от
09.01.1989 г., бр. 7/1989 на Държавен вестник, Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 100; Реална възраст: 130 Височина (m): 8; Периметър
(m): 1.5; Диаметър (m): 0.5;
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5.4.3. Животински свят. Характеристика на състоянието.
Въз основа степента на значимост на района по отношение на ендемизма на
растителните и животинските видове Община Враца има ниска степен на значимост.
Таблица 26. Херпетофауна - природозащитен статус на установените или вероятни видове
СЕМЕЙСТВО

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС

ТИП ХОРДОВИ (CHORDATA)
КЛАС ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)
Саламандрови

Голям гребенест

(Salamandridae)

тритон

Саламандрови
(Salamandridae)
Бумкови (Bombinatoridae)

Triturus karelinii

Незастрашен

Гребенест тритон

T. vulgaris

Незастрашен

Жълтокоремна бумка

Bombina bombina

Незастрашен

КЛАС ВЛЕЧУГИ (REPTILIA)
Блатни костенурки

Обикновена блатна

(Emydidae)

костенурка

Сухоземни костенурки

Шипобедрена

(Testudinidae)

костенурка

Сухоземни костенурки
(Testudinidae)

Шипоопашата
сухоземна костенурка

Emys orbicularis

Почти застрашен

Bombina bombina

Уязвим

Testudo hermanni

Почти застрашен

КЛАС КОСТНИ РИБИ (ACTINOPTERYGII) И ЛЪЧЕПЕРКИ (ACTINOPTERYGII)
РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ (CYPRINIFORMES)
Щипоци (Cobitidae)

Балкански щипок

Шаранови (Cyprinidae)

Горчивка

Щипоци (Cobitidae)

Обикновен щипок

Cobitis taenia

Незастрашен

Шаранови (Cyprinidae)

Черна мряна

B. peloponnesius

Незастрашен

Sabanejewia aurata
Rhodeus sericeus
amarus

Уязвим
Незастрашен

ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ (ARTHROPODA)
КЛАС НАСЕКОМИ (INSECTA)
Сечковци (Cerambycidae)

Алпийска розалия

Rosalia alpina

Уязвим

Unionidae

Бисерна мида

Unio crassus

Застрашен

Рогачови (Lucanidae)

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Сечковци (Cerambycidae)

Буков сечко

Сечковци (Cerambycidae)

Обикновен Сечко

Morimus asper
funereus
Cerambyx cerdo

Уязвим
Уязвим
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Листороги бръмбари
(Scarabaeidae)
Astacidae

Осмодерма
Ручеен рак

O. eremita

Почти застрашен

A. torrentium

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът дава убежище и
хранителна база на 7 установени или вероятни вида земноводни и влечуги от 4
семейства.
Таблица 27. Класове едри и дребни бозайници разпространени на територията на Община Враца
СЕМЕЙСТВО

ВИД

INDEX LATINUS

ПРИРОДОЗАЩИТЕН
СТАТУС

КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA)
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ (CARNIVORA)
Порови (Mustelidae)

Видра

Lutra lutra

Почти застрашен

Порови (Mustelidae)

Пъстър пор

Vormela peregusna

Уязвим

Катерицови (Sciuridae)

Лалугер

Spermophilus citellus

Уязвим

РАЗРЕД ПРИЛЕПИ (CHIROPTERA)
Гладконоси прилепи

Голям нощник

Myotis myotis

Незастрашен

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

Уязвим

Малък подковонос

Rhinolophus

Незастрашен

(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)
Подковоносови
(Rhinolophidae)
Гладконоси прилепи

hipposideros
Остроух нощник

Myotis blythii

Незастрашен

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Незастрашен

Широкоух прилеп

Barbastella

Почти застрашен

(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae)
Подковоносови

barbastellus
Голям подковонос

(Rhinolophidae)
Гладконоси прилепи

Дългокрил прилеп

Miniopterus

Незастрашен

schreibersii
Дългопръст нощник

(Vespertilionidae)
Подковоносови

Незастрашен

ferrumequinum

(Vespertilionidae)
Гладконоси прилепи

Rhinolophus

Myotis

Уязвим

capaccinii
Подковонос на мехели

Rhinolophus

Уязвим
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(Rhinolophidae)

mehelyi

Подковоносови

Средиземноморски

Rhinolophus

(Rhinolophidae)

подковонос

blasii

Подковоносови

Южен подковонос

R. euryale

Уязвим
Уязвим

(Rhinolophidae)

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че районът дава убежище и
хранителна база на 15 установени или вероятни вида бозайници от 4 семейства..
В изложението природозащитния статус е представен чрез Закона за биологичното
разнообразие и международните конвенции, по които Република България е страна:
• Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни.
✓ Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част от
техния ареал;
✓ Приложение II – видове с неблагоприятен статус.
• Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природните местообитания:
✓ Приложение II – строго защитени видове
✓ Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една договаряща
се страна.
• Директива за птиците 79/409/ЕЕС:
✓ Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, отнасящи се
до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в
района на разпространението им.
✓ Приложение II – видове , които могат да бъдат предмет на лов.
• Red list IUCN - Световно застрашени видове животни в категориите Critically
endangered, Endangered и Vulnerable.
• SPEC – Species of European Conservation Concern.
✓ Категория 1 – видове в Европа със световно консервационно значение
✓ Категория 2 – видове, чиято световна популация е съсредоточена в -Европа и имат
неблагоприятен консервационен статус
✓ Категория 3 - видове, чиято световна популация не е съсредоточена в Европа и имат
неблагоприятен консервационен статус.
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✓ Категория 4 - видове, чиято световна популация е съсредоточена в Европа и имат
благоприятен консервационен статус.
•

CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от
дивата фауна и флора.

➢ Закон за биологичното разнообразие:
✓ Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват защитени
територии.
✓ Приложение III – защитени видове, за които се прилагат регламентирани мерки за
тяхното опазване и защита.
✓ Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано ползване.
5.4.4. Елементи на националната екологична мрежа.
5.4.4.1. Защитени природни територии
В териториалния обхват на Община Враца попадат следните защитени територии по
смисъла на Закона за защитените 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
✓ 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
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✓ 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
✓ 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
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✓ Природна забележителност „ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА“ за опазване на
характерен подземен ландшафт, обявена със Заповед No.209 от 05.03.2020 г., бр.
40/2020 на Държавен вестник - с. Челопек
5.4.4.2. 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.
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,
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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.
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.
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✓ 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. Челопек
Зоната е с площ 30879.74 ха.
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.
Към момента от МОСВ са издадени заповеди за обявяване на по-голямата част от
защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. От
попадащите в териториалния обхват на община Враца защитени зони, обявени със заповеди
по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие са:
✓ Защитена зона BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №
РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,
бр.19/05.03.2021г.).
✓ Защитена зона BG0000594 "Божия мост - Понора" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №
РД-262/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ,
бр.41/18.05.2021г.).
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Цитираните заповеди са изпратени до кмета на община Враца за сведение и
съобразяване с въведените с тях режими и забрани.
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 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.
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В защитената зона са локализирани следните местообитания, включени в Приложение
№1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива 92/43/ЕЕС:
Таблица 28. Природни местообитания
КОД

Наименование

3260

Равнинни или планински реки с растителност

Покритие Представ
/%/

Отн.

ителност Площ

Природна Цялостна
с-ст

о-ка

1.99999

A

C

B

B

0.99999

A

C

B

B

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 29.99999

A

C

B

B

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
6430

Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс

92A0

Кодовете на местообитанията са представени по Интерпретационния наръчник за
хабитатите в Европейския съюз – EUR15 -версия 2, приет от Комисията за хабитатите на 4
октомври 1999 г.
При описанието на всички хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC, които
се срещат в обекта са ползвани:
• Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете
хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC.
• Приоритетност – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива
92/43/EEC.
• Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното
разнообразие.
• % Покритие – процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта.
• Представителност – степен на представителност, предоставя индикация за това,
доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за
класифициране: A - отлична представителност, B – добра представителност, C значима представителност, D - незначително наличие.
• Относителна площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип
хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип
хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p
> 2%; C) 2 >= p >0 ?
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• Природна стойност – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип
природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три
под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на
функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за
класифициране: A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо
опазване.
• Цялостна оценка. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения
тип природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии,
като се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е
следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C:
значима стойност
• Предмет на опазване са и няколко вида безгръбначни, риби, земноводни, влечуги и
бозайници с висок природозащитен и консервационен статус:
Таблица 29. Защитени видове
МИГРАЦИОННА

ОЦЕНКА

ПОПУЛАЦИЯ

Опазв

Изолир

Цял.

C

C

C

C

C

B

C

B

R

C

C

C

B

R

C

C

C

B

оценка

Попул.

Премин.

ПОПУЛ.

Зимув.

SPECIES

Размн.

ВИД

МЕСТНА

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Алпийска розалия

Rosalia alpina

Бисерна мида

Unio crassus

Бръмбар рогач

Lucanus cervus

Буков сечко

R
10511041051104

i

Morimus asper
funereus

R

M

Обикновен Сечко

Cerambyx cerdo

R

C

C

C

B

Голям буков сечко

Morimus asper

R

C

C

C

B

Ценагрион

C.ornatum

8-8

localities

R

G

C

B

C

B

V

G

C

A

C

A

C

G

B

A

C

A

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Балкански щипок
Горчивка

Sabanejewia aurata
Rhodeus sericeus
amarus
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Маришка мряна

Barbus cyclolepis

Обикновен щипок

Cobitis taenia

R

G

C

B

C

A

ЗЕМНОВОДНИ и ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Голям гребенест
тритон
Жълтокоремна
бумка
Червенокоремна
бумка

Triturus karelinii

i

P

M

C

A

C

B

Bombina bombina

i

P

M

C

A

B

A

Bombina bombina

P

C

A

C

B

Emys orbicularis

C

C

A

C

B

P

C

A

C

B

P

M

D

i

C

G

D

C

C

C

i

P

C

B

C

B

V

C

B

C

c

B

C

C

Обикновена
блатна
костенурка
Пъстър смок

E. sauromates

i

Testudo hermanni

i

P

Шипоопашата
сухоземна
костенурка
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Видра

Lutra lutra

Европейски вълк

Canis lupus

Пъстър пор

Vormela peregusna

Лалугер

Spermophilus citellus

5-10

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
Голям нощник

Myotis myotis

11-50

i

R

G

C

Дългоух нощник

Myotis bechsteini

2-5

i

V

M

D

Малък подковонос

Rhinolophus

51-100

i

R

G

C

B

C

B

i

R

G

C

B

C

C

hipposideros
Остроух нощник

Myotis blythii

Трицветен нощник

Myotis emarginatus

Широкоух прилеп

Barbastella

11-50

DD
6-10

barbastellus

i

V

D
M

D

Легенда:
• SPECIES - наименование на видовете на латински съгласно Приложение II към
Директива 92/43/ЕЕС и Директива 79/409/ЕЕС.
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• Вид – наименование съгласно Закона за биологичното разнообразие и други
източници. Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици
мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на
тези видове. Използвана е следната класификация:
• Местна популация - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта
целогодишно.
• Миграционна попул. - миграционна популация от:
• Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на
малките.
• Зимув. - зимуващи видове, използват обекта през зимата.
• Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за
сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.
• Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е
уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За
някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и
женските индивиди, съответно с индекс (т) или (т). В случаите, когато няма никакви
цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали
видът е типичен (С), рядък (Я) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за
популацията, тя е отбелязана като налична (Р).
• Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта,
съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва
за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в
сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за
приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във
всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя
трябва да бъде посочена в четвърта категория – D) незначителна популация.
• Опазване - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение
за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий
е използвана "най-добра експертна преценка":
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А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на
възможностите за възстановяване);
В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите
за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно
възстановяване);
С) средно или слабо опазване (всички други комбинации).
• Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с
естествената степен за вида. Използвана с следната класификация:
А) (почти) изолирана популация;
В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;
С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.
• Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид.
Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна
система:
А) отлична стойност;
В) добра стойност;
С) значима стойност.
5.5. Ландшафт
По-голямата част от територията на община Враца попада в Предбалканската
нископланинска и ридова подобласт на Стара

планина. Югозападната й част е в

подобластта на Главната Старопланинска верига.
Общата територия на община Враца е 679 кв.км. Разпределение на територията по
видове категории и размер на площите е представен в следващата таблица.
Таблица 30. Баланс на територията
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

%
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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

От таблицата се вижда, че значителна част от територията заемат земеделските площи,
заедно с горските площи.
Надморската висичина на територията е от 150 до 1200 - 1600 м. Около четири пети от
нея е заключена между 200 и 400- тния хоризонтал. Останалата площ е заета от билните
заравнености на Врачанската планина - орографска граница на общината от югозапад.
Териториалният обхват на земите с височина над 1200 м. е незначителен.
Административният център- гр. Враца е Градът е разположен във Врачанското поле в
подножието на Врачанската планина върху голям наносен конус на р. Лева при излаза й от
живописния пролом “ Вратцата “.
Средна надморска височина на гр. Враца е 358 м.
5.6. Отпадъци
Съгласно действащите разпоредби на чл.52 и чл.53 от Закона за управление на
отпадъците (обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г. с изм. и доп.) /ЗУО/ кметовете на общини и
лицата по чл.14, ал.2 от същия закон са задължени да разработват и изпълняват съответно
програми за управление на дейностите по отпадъците за територията на съответната община
като неразделна част от програмите за опазване на околната среда, изисквани от Закона за
опазване на околната среда /ЗООС/ и програми съгласно изискванията на наредбите по
чл.13, ал.1 от ЗУО, РИОСВ – няма задължения да утвърждава Програми за управление на
дейностите по отпадъци, изготвени от лицата, при чиято дейност се образуват или които
третират отпадъци. Задължените лица предоставят изготвените програми в РИОСВ-Враца
за съгласуване.
Анализ на битовите отпадъци
По смисъла на ЗУО битовите отпадъци са „отпадъци от домакинствата и подобни на
отпадъците от домакинствата“. Определението включва всички отпадъци образувани от
домакинствата и от фирми и други организации, които по характер и състав са сравними с
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тези от домакинствата. Изключват се производствените отпадъци и тези, образувани от
селското и горското стопанство.
Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като например хранителни и растителни отпадъци,
хартия, картон и други.
Биоотпадъците от своя страна са биоразградимите отпадъци от парковете и
градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията
за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията
на хранително-вкусовата промишленост.
За изготвянето на настоящия анализ е използвана информация от различни източници,
сред които община Враца, НСИ, ИАОС, РИОСВ Враца и др.
Състояние и тенденции относно битовите отпадъци
През периода 2008-2018 г. нормата на натрупване за община Враца се запазва
стабилна, на нива значително по-благоприятни и по-ниски едновременно от средните за
страната и за населените места с население от 50 хил. до 150 хил. жители.
Извършеното проучване за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци определя вида и количествата на образуваните отпадъци на територията на
общината, което е от съществено значение за планиране на тяхното управление.
Общината трябва да продължи да планира и изпълнява мерки за намаляване на
количествата на депонираните и

увеличаване на

количествата рециклирани

и

оползотворени отпадъци, за да изпълни цели за битовите отпадъци, определени в ЗУО;
Общината следва да изпълни мерки за разделно събиране и оползотворяване на
зелените отпадъци на територията на общината.
Община Враца трябва да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на разделно
събираните и рециклираните количества отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метали и
стъкло.
Общината следва да въведе мерки за разделно събиране на хранителните отпадъци.
За да може да обхване и отчете всички количества рециклирани и оползотворени
битови отпадъци, общината трябва да въведе задължения за всички лица да предоставят
съответната информация на общината и да изгради интегрирана информационна система за
управление на отпадъците.
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Община Враца следва да предприеме стъпки за определяне на такса битови отпадъци в
съответствие с принципа „замърсителя плаща“.
Инфраструктура за битови отпадъци
Община Враца е добре обезпечена със съдове и транспортни средства за събиране и
транспортиране на смесените битови отпадъци, които са достатъчни за осигуряване на
качествени услуги. През следващите осем години ще е необходима само текуща подмяна
на амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване на специализирани
автомобили за подмяна на двата крайно амортизирани такива, както и съдове и техника за
събиране и извозване на разделно събраните зелени биоотпадъци;

Общината

периодично закупува нови съдове за подмяна на вече амортизираните.
Община Враца прилага последователни и целенасочени мерки за спазване на
йерархията за управление на отпадъците и увеличаване на дела на разделно събраните
рециклирани и оползотворени отпадъци. Общината е изпълнила задължението си по чл. 19,
ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е осигурила инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата. Общината е сред малкото общини в страната, които са
осигурили контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци. Осигурена е и
инфраструктура за разделно събиране и временно съхранение на шестте вида масово
разпространени отпадъци чрез сключени договори с организации за оползотворяване и с
лица, притежаващи разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци;
От 2012 г. на регионален принцип общината разполага със съоръжение за
предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране чрез сепариране
на полезните компоненти. Инсталацията е разположена на регионалното депо за неопасни
отпадъци;
Община Враца е една от първите общини в страната, осигурила депо за депониране на
смесени битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните екологични норми и
стандарти и съвместно със съседната община Мездра управлява отпадъците си на
регионален принцип. Капацитетът на действащата клетка е достатъчен за осигуряване на
нуждите на общината в средносрочен период (до 2022 г.), а теренът на депото предвижда
изграждане на още една клетка, която може да обезпечи нуждите на двете общини за
депониране на остатъчните битови отпадъци в дългосрочен период – най-малко до 2030 г. В
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периода на програмата община Враца ще предприеме мерки за проектиране и финансиране
на четвъртата клетка на депото;
На територията на община Враца е изградена инсталация за сепариране на битовите
отпадъци, разположена на територията на регионалното депо;
В процес на изграждане е инсталация за компостиране на разделно събрани зелени
отпадъци на общините Враца и Мездра.
В следващата таблица е представена информация за количествата на генерираните
смесени битови отпадъци в община Враца и общо за страната.
Таблица 31. Събрани смесени битови отпадъци и брой население за страната и община Враца
2010

2011

2012

2013

2014

Община Враца

17 882

17 415

16 767

16 337

16 410

България - общо

3 041 279

2 727 379

2 508 412

3 142 313

n/a

100.0%

97.4%

96.3%

97.4%

100.4%

100.0%

89.7%

92.0%

125.3%

n/a

Община Враца

74 648

73 894

71 708

70 395

69 100

България - общо

7 504 868

7 327 224

7 284 552

7 245 677

7 202 198

Община Враца

100.0%

99.0%

97.0%

98.2%

98.2%

България - общо

100.0%

97.6%

99.4%

99.5%

99.4%

Количество на събраните смесени
битови отпадъци (тона)

Количество

на

отпадъци

-

събраните
динамика

битови
(%,

предх.год.=100)
Община Враца
България - общо
Население - брой

Население

-

динамика

(%,

предх.год.=100)

Източник: РИОСВ Враца, НСИ и експертни изчисления
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През разглеждания период годишните количества на смесените битови отпадъци в
община Враца бележат слаб спад, като през 2014 г. те са с около 8% по-ниски спрямо 2010 г.
Общината се характеризира с по-ниски количества на събраните смесени битови отпадъци
на жител спрямо средните за страната, като и през целия разглеждан период се запазват
стабилни, без резки промени. Това показва, че основната причина за наблюдавания спад на
общите количества на смесените битови отпадъци е намалението на броя на населението в
общината.
Таблица 32. Разделно събрани отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло (тона)

2011

2012

2013

2014

Хартия и картон

50.78

69.66

71.68

59.55

Пластмаса

40.24

27.42

32.84

65.44

Стъкло

44.29

56.83

46.89

148.52

Общо

135.31

153.91

151.41

273.51

Източник: Община Враца

Разделно събраните отпадъци в общината чрез системата за разделно събиране на
отпадъци на организацията по оползотворяване са в малки количества, както в повечето
общини в страната. Основната причина е, че в поставените цветни контейнери попада
голямо количество смесен битов отпадък, което води до много нисък процент на събраните
рециклируеми отпадъци от тях. Положителна тенденция е, че делът им в общото количество
на генерираните битови отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло в община Враца се
увеличава като през 2014 г. е над 5% в сравнение с 2,4% през 2011 г.
Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо
генерираните битови отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към
количеството на събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени
количествата на разделно събраните отпадъци.
Нормата на натрупване на отпадъци за община Враца е представена в следващата
таблица:
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Таблица 33. Норма на натрупване на отпадъците
2010

2011

2012

2013

2014

Количество на събрани смесени битови отпадъци - т

17 882

17 415

16 767

16 337

16 410

Количество на разделно събрани отпадъци – т*

n/a

135

154

151

274

Общо количество генерирани отпадъци - т

17 882

17 551

16 921

16 488

16 684

Население - бр.

74 648

73 894

71 708

70 395

69 100

Норма на натрупване - кг/ж./г.**

240

238

236

234

241

Източник: Община Враца, НСИ
Забележка: *Количествата разделно събрани отпадъци от фирмите, притежаващи разрешение за събиране
на отпадъци от домакинствата (т.нар. пунктове за вторични суровини) и директно събирани от
търговските вериги не са отчетени поради липса на достоверна информация.
**Нормата на натрупване за периода 2010-2014 г. не отчита количеството на зелените отпадъци от
паркове и други обществени места, които общината извозва отделно от битовите отпадъци.

По данни на НСИ за 2013 г. средната норма на натрупване на отпадъци за страната е
434 кг/ж./г., т.е. при община Враца се наблюдават положителни тенденции за значително
по-ниски стойности на показателя спрямо средните за страната. В сравнение със средната
норма на натрупване за населените места с население между 50 хил. и 150 хил. ж. община
Враца също отчита значително по-благоприятни стойности на показателя. Съгласно
Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена от
МОСВ, нормата на натрупване за този тип населени места е 350 кг/ж./г.
Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им състав. В
следващата таблица са показани данни за морфологичния състав на смесените битови
отпадъци на базата на проучване за община Враца.
Прегледът на данните на морфологичния състав на отпадъците за община Враца
показва, че с най-голям относителен дял са хранителните отпадъци, следвани от
пластмасата и стъклото. Биоразградимите отпадъци са 29% от общо образуваните битови
отпадъци, а биоотпадъците – 19%.
Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови отпадъци се
депонират на регионалното депо. Количествата им не надхвърлят пределно допустимите
количества биоразградими отпадъци за депониране съгласно изискванията на европейското
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и националното законодателство до 2019 г.. Съгласно Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците, приета през 2013 г., община Враца е задължена да предприеме мерки за
разделното събиране и оползотворяване на цялото количество генерирани зелени отпадъци
от паркове и градини. По този начин общината ще допринесе за постигането на целите за
намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г., които
съгласно законодателството следва да са до 35% от общото количество на същите отпадъци,
образувани през 1995 г. или не повече от 11 247 т за цялата община.
Тъй като община Враца подобно на повечето общини в страната, все още не изпълнява
мерки за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци, може да се заключи, че не
изпълнява целите относно рециклирането на битовите биоотпадъци.
Общината следва да изпълнява цели и за рециклиране на битови отпадъци от хартия,
картон, пластмаси, метали и стъкло. Анализът показва, че количествата на разделно
събраните отпадъци от тези фракции чрез организацията по оползотворяване и
количествата отделени отпадъци чрез инсталацията за сепариране на регионалното депо за
неопасни отпадъци все още не са достатъчни, за да се постигнат от общината годишните
цели за 2016 г. за рециклиране на битовите отпадъци, т.е. рециклиране на най-малко 25% от
общите количества отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло. В тази връзка
общината ще трябва да положи допълнителни усилия за достигане на заложените цели за
2017 г. и 2018 г. (40%) и 2019 г. и 2020 г. (50%), включително като предприеме мерки за
предоставяне на информация от страна на пунктовете за изкупуване на битови отпадъци от
хартия, пластмаса, метал и стъкло.
За да се отчитат прецизно всички количества предадени за рециклиране и
оползотворяване битови отпадъци, в т.ч. отклонени от депониране биоразградими
отпадъци, общината трябва да въведе задължение за предоставяне на информация от всички
лица, които осъществяват такава дейност по видове (кодове) отпадъци и видове третиране
за всеки вид отпадък (кодове за третиране съгласно приложението на ЗУО).
Анализ на строителните отпадъци
Към настоящия момент образуваните строителни отпадъци от домакинствата на
територията на община Враца се предават на територията на кариера за добив на варовик
„Лиляче“, с местонахождение североизточно от с. Лиляче, община Враца. Договор с
„Холсим-България“ АД.
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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.
Във връзка с предписание на Регионалната инспекция по околна среда и водитеВраца, е прекратено допускането изхвърлянето на отпадъци в „Разтоварище за строителни и
неопасни производствени отпадъци” в ПИ с идентификатор:12259.153.4, м. ”Орешака”, в
землището на гр. Враца, считано от 27.02.2020 година.
В изпълнение на договор № У-13 от 06.02.2019 год. да се продължават дейностите по
механизирано профилиране на теренния профил на разтоварището, чрез запръстяване с
чисти земни маси, организиране система за ограничаване транспортен достъп до депото и
достъпа на физически лица, при спазване изисквания към изпълнението на основните
дейности от техническата спецификация към договора, като не се допуска депониране и
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
През 2020 година Община Враца сключи договор с „Холсим-България“ АД за
предоставяне на строителни неопасни отпадъци и чисти земни маси от бита, събирани от
община Враца за приемане на територията на кариера за добив на варовик „Лиляче“, с
местонахождение: североизточно от с. Лиляче, община Враца.
Община Враца е идентифицирала ново място – бивша кариера (поземлени имоти
№036023 и 036024) в землището на с. Косталево, община Враца, за разполагане на площадка
за рециклиране на строителните отпадъци и за оползотворяване на строителните отпадъци
за запълване и техническа рекултивация на кариерата. С тези планирани действия община
Враца е от малкото общини в страната, която разработва политика за рециклиране и
оползотворяване на строителните отпадъци, която ще реализира възможно най-скоро.
Издаден е Акт за публична общинска собственост и е изготвен ПУП

за

възстановяване и рекултивация на поземления имот.
Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища,
офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се събират и след подаване на
заявление и заплащане на такса в информационен център на община Враца се
транспортираха до Разтоварището за строителни и неопасни производствени отпадъци в
местността „Орешака“ до кв. Бистрец в землището на град Враца. Обслужването на
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разтоварището беше възложено за експлоатация на „Екопроект“ ООД, съгласно договор №
У-13/14.02.2019 година. Таксата за обезвреждане на строителни и инертни отпадъци е 3 лв./
куб. м., а на земни маси – 1,5 лв./куб. м. За безконтролното изхвърляне на отпадъци на
неразрешени места и изоставянето им около съдовете за битови и разделно събрани
отпадъци общината е определила глоба. Във връзка с предписание на РИОСВ-Враца,
връчено с констативен протокол № 24-ДХ от 06.02.2020 година са предприемане действия
по преустановяване експлоатацията на разтоварището.
Към днешна дата с писмо до оператора е прекратено допускане изхвърлянето на
отпадъци и недопускане нерегламентирано замърсяване.
В изпълнение на договора се продължат дейностите по механизирано профилиране на
теренния профил на разтоварището, чрез запръстяване с чисти земни маси, организиране
система за ограничаване транспортен достъп до депото и достъпа на физически лица, при
спазване изисквания към изпълнението на основните дейности от техническата
спецификация към договора, като не се допуска депониране и нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци.
Във връзка възможностите за предаване на строителни отпадъци от дейността в
изпълнение на Закона за управление на отпадъците, Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Наредба за управление на
отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Враца е
направила проучване и преговори за партньорство за осигуряване възможности за приемане
и предаване на отпадъци с фирми на територията на община Враца, които имат разрешение
за извършване на дейности по третиране на строителни отпадъци, които са:
✓ „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ“ АД, притежаващи Решение № 05-ДО-242-00 от 13.03.2019
год. за извършване на дейности с код R10 Обработване на земната повърхност,
водеща до подобрения за земеделието и околната среда, R 12 Размяна на отпадъци
за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 и R 13 Съхраняване на
отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение
на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до
събирането им. Площадка № 1: С местонахождение: с. Лиляче, обл. Враца, общ.
Враца, кариера за добив на варовик „Лиляче“. Концесионна площ на кариера
„Лиляче“ – 953,382 дка.
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✓ „КРАЛТРЕЙС” ООД, притежаващи Решение № 05-ДО-223-00 от 12.08.2015 г. за
извършване на дейности с код R 5 – Рециклиране /възстановяване на други
неорганични

материали;

R

10

–

обработване

на

земната

повърхност,

благоприятстваща земеделието или околната среда; R 11 – използване на отпадъчни
продукти по един от методите от R 1 до R 10, R 12 - Размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (предварителна обработка сортиране, трошене); R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от
дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
Площадка № 1: С местонахождение: землището на с. Косталево, община Враца,
област Враца, УПИ № 036026, местност „Солишова падина ” по плана на с. Косталево,
общ. Враца, с площ 23 695 кв.м.
През 2019 година Общинско предприятие БКС подписа договор с „ХОЛСИМ
БЪЛГАРИЯ“ АД, притежаващ Разрешително № 05-ДО-242-00/13.03.2019 година за
предаване на строителни неопасни отпадъци и земни маси от бита, събирани от община
Враца.
Изпълнителят е българско дружество, притежаващо концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - варовици, от находище
„Лиляче", област Враца, съгласно подписан Договор за предоставяне на концесия от
14.12.1997 година и Допълнително Споразумение №1 от 14.06.2018 година, на основание
Решение №812 на Министерския съвет от 22.12.2017 година, влизащо в сила от 23.02.2018
година, на която кариера следва да се извършат рекултивационни мероприятия, съгласно
Актуализиран План за рекултивация на нарушените терени от разработка на находище
„Лиляче“, съгласуван с писмо изх. № Е-26-Х-159/27.09.2018 година от Министерство на
Енергетиката, неюридическо лице, създадено по Закона за общинската собственост.
Страните са

установили помежду си взаимно-ползотворно сътрудничество за

законосъобразното събиране и използване на строителни неопасни отпадъци и земни маси
на територията на кариера „Лиляче“, в съответствие с изискванията на Закона за управление
на

отпадъците

с

цел

извършване

на

рекултивационни

мероприятия,

съгласно

Актуализиран План за рекултивация на нарушените терени от разработка на находище
„Лиляче“,

163

Идентифицирано е място – бивша кариера (поземлени имоти № 036023 и 036024) в
землището на с. Косталево, община Враца, за разполагане на площадка за рециклиране на
строителните отпадъци и оползотворяване на отпадъците за рекултивация на кариерата чрез
техническата й рекултивация.
Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ
Събирането, третирането и обезвреждането на утайките от ГПСОВ представлява
неразделна част от системата за интегрирано управление на отпадъците, като съответства на
основните приоритети, а именно: създаване на адекватна система от съоръжения и практики
за предварително третиране на утайки от ГПСОВ; разширяване на обхвата на прилаганите
практики

за

оползотворяване

и

обезвреждане

и

изграждане

на

необходимата

инфраструктура; намаляване на съдържанието на тежки метали в утайките. За
управлението, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ гр. Враца е разработена Програма за
управление на утайките. Планира се утайките да се оползотворяват в земеделието, за
рекултивация на нарушени терени и други.
Прогноза за отпадъците
Въз основа на анализа на текущото състояние за генерираните отпадъци на
територията на община Враца бяха изготвени подробни прогнози за образуваните отпадъци.
Прогнозите са представени в Приложение към ПУО. По-долу са представени основните
изводи от извършените изчисления и анализи.
Прогнози за образуваните количества битови отпадъци и за постигане на целите
за битовите отпадъци
Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Враца е направена за периода
2021-2028 г., изготвена въз основа на два компонента - демографска прогноза за периода
2021-2028 г. и прогноза за нарастване на нормата на натрупване на отпадъци на 1 жител.
Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци предвижда, че количеството на
отпадъците и (съответно търсенето на услуги по управление на отпадъците) ще се намалява,
но темпът на намаление ще е по-малък в сравнение с този на населението.
Секторната нормативна уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2020
г. на изисквания към услугите по управление на отпадъците, които настоящата система в
общината не може да осигури напълно.
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Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в
зависимост от броя жители и потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези
фактори е въведен терминът „норма на натрупване“ (НН), отчитащ средното годишно
количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се
използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена
общност.
За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са предложени три сценария, които се
различават по различното нарастване на НН, като предполагат увеличаване на НН като дял
от ръста на БВП, като се постига постепенно намаляване на този дял във времето и като
резултат се получава постоянно нарастване на отпадъците, но с постепенно затихващ ръст.
При оптимистичния и прогресивен Сценарий 1 се предполага състояние близо до
устойчивост през целия прогнозен период (ръстът на образуването на отпадъци е в рамките
на 4 - 5% от ръста на доходите). Този сценарий, макар и привлекателен, изглежда малко
вероятен, тъй като дори страните с най-висока екологична култура и дългогодишна
практика в опазването на околната среда не са постигнали все още категорично етапа на
устойчивост, дори и при факта, че нормата на натрупване при тях е по-висока от настоящата
в страната. Сценарий 2, който приемаме за базов, предполага прогресиращо относително
разделяне водещо към слабо, но постоянно намаляване на годишна база, изразено в
намаляване нормата на натрупване с около 2% ежегодно. Сценарий 3, който считаме за
по-малко вероятен от сценарий 2, предполага развитие при практически постоянно
относително разделяне в първите години от намаляващото годишно нарастване, без
постигане на устойчивост в края на прогнозния период, в условията на интензивните
икономически промени и занижена обществена съзнателност относно околната среда.
Съобразявайки се гореописаните сценарии, в следващите таблици е представена
информация за прогнозата на очакваното количество образувани отпадъци на двете
общини, направена за целите на настоящата програма.
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Таблица 34. Прогноза за нормата на натрупване в община Враца

Норма на
натрупване,

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

268

270

273

276

278

281

283

285

кг/ж/год
Община
Враца

Източник: Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.

Съобразявайки се със събраната и анализирана базова информация и данни, относно
морфологичния състав на отпадъците, както и изчислените количества на отделните
материали, съдържащи се в отпадъците и направените по-горе допускания, прогнозните
количества на битовите отпадъци за община Враца са представени на следващата таблица.
Таблица 35. Прогноза за нормата на натрупване в община Враца

Население,
жители

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

2026г.

2027г.

2028г.

62 579

61 943

61 315

60 692

60 076

59 466

58 863

58 265

268

270

273

276

278

281

283

285

16 755

16 751

16 747

16 735

16 714

16 685

16 647

16 602

Норма на
натрупване,
кг/ж/год
Общо
количество
битови
отпадъци,
т/год
Източник: Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.
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Прогнози за строителните отпадъци
През периода 2021-2028 г. не се очаква увеличаване на количества на образуваните
строителни отпадъци поради относително постоянните нива на строително и ремонтни
дейности.
Прогнози за утайки от ПСОВ
Съгласно Регионалния генерален план на обособена територия на ВиК ООД, гр. Враца
максималното прогнозно количество на утайките от ПСОВ Враца е 1681 t/y. Предвид на
това, че не се планира изграждане на други пречиствателни станции за отпадъчни води на
територията на общината и прогнозите за населението са негативни, не се очаква
увеличаване на генерираните утайки от ПСОВ.
Прилагани схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци
Община Враца изпълнява ангажиментите си, произтичащи от националната и
местната нормативна уредба за отпадъците, като прилага разнообразни и подходящи форми
за предоставяне на услугите и извършване на дейностите – чрез структурни звена в
общинската администрация, чрез възлагане по реда на ЗОП, включително на общински
дружества, и чрез сключване на договори с колективни организации за оползотворяване и с
лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по ЗУО.
Община Враца работи целенасочено за ефективно управление на отпадъците,
генерирани на територията й, съобразно с йерархията за управление на отпадъците.
Общината предприе начални действия за осъществяване на мерки за предотвратяване
образуването на отпадъци и е в процес на организиране на информационен център и пункт
за предаване от гражданите на непотребни стоки и предмети с цел повторната им употреба.
Системата за организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови
отпадъци обхваща всички 23 населени места в община Враца и 100% от населението на
общината. Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на
територията на община Враца регламентира дейностите по събиране и транспортиране на
битовите отпадъци. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се изпълнява от
Общинско предприятие БКС, създадено с Решение № 495 от Протокол №35 /08.06.2017
година на Общински съвет –Враца.
Община Враца е организирала разделно събиране на битови отпадъци, обхващащо
почти всички отпадъчни потоци.
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Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за
разделно събиране на отпадъци от текстил. Още през 2014 г. общината е закупила и е
разположила 10 нови контейнера с общ обем 20 m3 на територията на гр. Враца за събиране
на текстилни отпадъци от домакинствата. Следващата година са разположени още 10 броя,
поради доброто им функциониране. Един складов контейнер за текстилни отпадъци е
разположен на територията на регионалното депо.
Общината е осигурила действащи площадки на територията на гр. Враца за
безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и е
изпълнила задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. На площадките гражданите могат
да предават едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, отпадъци от хартия и
картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от кожа и текстил, както и някои видове масово
разпространени отпадъци (ИУЕЕО, НУБА, ИУГ).
Общината е сключила договори с колективни организации за оползотворяване и
фирми с разрешителни за дейности с отпадъци по ЗУО за организиране и прилагане на
системи за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на шестте вида
масово разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ,
отработени масла.
Все още не се предоставят услуги за разделно събиране и транспортиране на
биоотпадъци (зелени, хранителни и др.), тъй като не е въведена в експлоатация
необходимата инфраструктура за компостиране на биоразградими отпадъци и зелени
отпадъци. Действия в тази посока вече се предприемат, като осигуряването на
необходимата инфраструктура ще се осъществява на регионален принцип.
Предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране се
извършва, чрез сепариране и предаване на отделените материали за рециклиране или
оползотворяване. За целта община Враца е сключила договори с външни изпълнители. Все
още не се извършва стабилизиране на биоразградимата фракция отделяна от сепариращата
инсталация.
Услугите по обезвреждане на смесените битови отпадъци, генерирани на територията
на общината, са осигурени чрез възлагане на външен изпълнител, който действа като
оператор на регионалното депо въз основа на договор, сключен след избор на изпълнител по
реда на ЗОП.
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Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците дава основание да се
препоръча, с оглед разширяване на предоставяните услуги и постигане на нормативно
определените цели за отпадъците, общината да предприеме мерки в следните направления:
Повишаване на ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, вкл. разяснителни дейности сред населението и бизнеса и засилен контрол с
налагане на санкции. Препоръчително е също в договора с организацията по
оползотворяване да се поставят и количествени цели за разделно събрани и предадени за
рециклиране отпадъци от опаковки и за отчитане на провеждането на разяснителни
кампании. Това ще подпомогне усилията на общината да изпълни целите за рециклиране на
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло;
Въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци,
включително хранителни отпадъци.
Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци
Едно от най-съществените предизвикателства в европейското законодателство,
въведено като задължение на общините, е на всеки притежател на отпадъци да бъдат
предоставяни услуги за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и
транспортиране на отпадъците до депа или други инсталации и съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждане. Това налага да се планират мерки за обхващане на
всички населени места на територията на общината в системи за събиране и транспортиране
на битовите отпадъци до съоръжения за обезвреждане/оползотворяване.
Системата за организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови
отпадъци обхваща всички 23 населени места в община Враца и 100% от населението на
общината. Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на
територията на община Враца регламентира дейностите по събиране и транспортиране на
битовите отпадъци. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се изпълнява от
Общинско предприятие БКС, създадено с Решение № 495 от Протокол №35 /08.06.2017
година на Общински съвет –Враца.
Съдовете и транспортните средства за събиране на смесените битови отпадъци са
собственост на община Враца и са предадени за експлоатация на ОП БКС-Враца. Използва
се стационарна контейнерна система. Състоянието на контейнерния парк се контролира,
като комисия от общинска администрация прави годишна инвентаризация на съдовете и
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негодните за употреба се бракуват съобразно искане на изпълнителя на дейността.
Общината периодично закупува нови съдове за подмяна на вече амортизираните.
Организираното сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци,
както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване се извърша по
график, утвърден със заповед на кмета на общината. Схемата за разполагане на
необходимите съдове по райони и населени места се изготвя, контролира и актуализира
ежемесечно от общинска администрация и се публикува на интернет страницата на
общината. Честотата на събиране варира между ежедневно събиране в центъра на гр. Враца
и два пъти седмично от жилищните райони, селата и промишлените зони.
Таблица 36. Честота на обслужване на контейнерите (2019г.)

Вид на контейнерите

Обем
(m3)

Честота на обслужване на
контейнерите, определена по видове
съдове

Кофи, тип „Кука“

0,11

1 път/седмично

Контейнер, тип „Бобър“

1,1

7 пъти/седмично

Контейнер, тип „ТПО“

4

2 пъти/седмично

Съдове за събиране на текстилни
отпадъци от домакинствата

от октомври до април – 1 път/месечно
2
от май до септември – 2 пъти/месечно

Източник: Програма за управление на отпадъците на община Враца за периода 2021-2028г.

При така организираната честота на обслужване на контейнерите системата за
организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци се оценява
като ефективна.
Смесените битови отпадъци се транспортират със специализирани автомобили до
регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в местността „Пискавец” в
землището на гр. Враца и обслужващо общините Враца и Мездра.
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Разделно събиране на битови отпадъци
Община Враца осигурява услуги за разделно събиране и предаване на битовите
отпадъци от домакинствата и бизнеса.
Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО общината е задължена да организира площадка за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Враца като
населено място над 10 000 жители на територията на общината.
Община Враца е осигурила 3 действащи площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и публикува на интернет сайта си
регистър на площадките и групи отпадъци, които се приемат на всяка от тях.
1. Площадка на ул. „Христо Смирненски“ № 7, гр. Враца - осигурена съгласно Договор
У-171/07.07.2014 г. между общината и фирма „Индустриални суровини“ ООД
✓ ИУГ;
✓ Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлу-оровъглеводороди, HCFC,
HFC;
✓ Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти(3) , различно от
упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12;
✓ Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до
16 02 13;
✓ Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий,
иридий или платина (с изключение на 16 08 07);
✓ Oтработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни
съединения на преходните метали;
✓ Oтработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на
преходни метали, неупоменати другаде;
✓ Хартия и картон;
✓ Пластмаси и каучук;
✓ Стъкло;
✓ Метални отпадъци;
✓ Черни и цветни метали и стърготини, стружки и изрезки от тях;
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;
✓ ИУЕЕО;
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✓ Луминесцентни лампи;
✓ НУБА.
2. Площадка на ул. „Шипка“ № 2, гр. Враца – осигурена съгласно Договор
У-170/07.07.2014 г. между общината и фирма „Чистота Балкани“ ЕООД
✓ Разтворители;
✓ Основи;
✓ Фотографски химични вещества и препарати;
✓ Пестициди;
✓ Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
✓ Хранителни масла и мазнини;
✓ Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25;
✓ Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;
✓ Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
✓ Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29;
✓ Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
✓ Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;
✓ Дървесни материали, съдържащи опасни вещества;
✓ Отпадъци от почистване на комини.
3. Площадка на Регионално депо за неопасни отпадъци, м. Шумака
През 2014 г. община Враца закупи три броя складови контейнери, които са
разположени на РДНО, два от които са предназначени за събиране съответно на:
✓ Едрогабаритни отпадъци;
✓ Отпадъци от кожа и текстил.
Отпадъци се събират разделно и на площадки, осигурени от лица с разрешителни
съгласно ЗУО, с които община Враца е сключила договори за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци, на които гражданите могат да предават безвъзмездно
съответните видове отпадъци.
Разделно събиране на битови отпадъци от текстил
Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за
разделно събиране на отпадъци от текстил Още през 2014 г. общината е закупила и е
разположила 10 нови контейнера с общ обем 20 m3 на територията на гр. Враца за събиране

172

на текстилни отпадъци от домакинствата. Следващата година са разположени още 10 броя,
поради доброто им функциониране.Един складов контейнер за текстилни отпадъци е
разположен на територията на регионалното депо.
Общината публикува на интернет сайта си схемата на разположение и график за
обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита, както и телефони за контакт с
общината и с ОП БКС-Враца, която обслужва контейнерите.
Разделно събиране на опасни битови отпадъци
Община Враца има сключени договори с фирма „Чистота Балкани“ ЕООД и с фирма
„Индустриални суровини“ ООД за осигуряване на площадки за безвъзмездно приемане на
отпадъци от домакинствата, вкл. опасни отпадъци от бита. Два пъти в годината се
организират кампании за събирането на този отпадъчен поток от домакинствата. Общината
публикува на интернет страницата данни за местата, където жителите могат да предават
разделно събрани опасни отпадъци от бита, и видовете отпадъци, които се приемат.
Публикуването на тази информация е съпроводено с допълнителни разяснения относно
необходимостта от разделното събиране на опасните битови отпадъци и начините на
обезвреждането им.
Разделно събиране на масово разпространени отпадъци
Общината е сключила договори с организации за оползотворяване и фирми с
разрешителни по ЗУО за организиране и прилагане на система за разделно събиране,
временно съхранение и транспортиране на шестте вида масово разпространени отпадъци.
В община Враца вече близо десет години функционира система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки. Общината е сключила договор с фирма „Екопак България“ АД,
която организира дейността за своя сметка. Системата оперира с контейнери в три цвята –
зелени контейнери за стъклени отпадъци от опаковки, жълти - за пластмасови и метални, и
сини - за хартия и картон. Цветните контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия,
картон пластмаса, метал и стъкло се обслужват по график, утвърден от кмета на общината,
който се публикува на интернет страницата на общината. Периодичността на
транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки е увеличена до четири пъти
месечно, след като се установява, че тя е недостатъчна, тъй като контейнерите се препълват
и създават сериозни естетически проблеми. Системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки функционира на територията на гр. Враца и селата Згориград, Паволче, Челопек и
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Косталево и покрива 84% от населението на общината. Организацията по оползотворяване
обработва информацията и предоставя на общината годишни данни за количествата
разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели отпадъци от опаковки.
За обслужване на системата в община Враца „Екопак България“ АД е сключила договор с
подизпълнител фирма „БКО“ ООД. Препоръчително е в договора с организацията по
оползотворяване да се поставят и количествени цели за разделно събрани и предадени за
рециклиране отпадъци от опаковки, например на жител/година. Това ще подпомогне
усилията на общината за изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.
5.7. Опасни вещества
На територията на общината има 3 броя класифицирани предприятия с висок рисков
потенциал и 1 брой класифицирано предприятие с нисък рисков потенциал.
Предприятия класифицирани с висок рисков потенциал:
⚫

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София - “Подземно газово хранилище”Чирен”, с.Чирен;

⚫

“КАМИБО” ЕООД, гр.София - ”КАМИБО” ЕООД - ТП “ХИМЕНЕРГО”, гр.Враца
/Източна индустриална зона/;

⚫

“ПЕТРОЛНА БАЗА ВРАЦА”, гр.Враца с оператор “ДМВ”, гр.Русе.
Предприятия класифицирани с нисък рисков потенциал:

• “НИКАС” ООД, гр.София - Складова и производствена база за взривни материали,
с.Лиляче - преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за
химични вещества.
5.8. Характеристика на вредните физични фактори
Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението
в големите градове. Развитието на промишленото производство, интензивното развитие на
пътническите, товарните и въздушните транспортни средства и масовият градски
транспорт, са източници на на шум, които предизвикват сериозни смущения върху хората.
Изследванията показват, че нивото на шума нараства почти с 1 dB(А) годишно и достига
вече нива, които предизвикват не само силни психологически раздразнения, но и
физиологически

заболявания

на

слуховия

орган,

сърцето,

сърдечно

съдовата,

храносмилателната и другите системи на човека, а най-силно се засяга централната нервна
система.
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Вредното влияние на шума зависи от неговите физически характеристики.
Най-дразнещи са високите честоти, а най-неприятни усещания предизвикват шумове, чиито
ниво и спектър се променят непрекъснато и неравномерно. Високите шумови натоварвания
довеждат, при продължителна работа в среда с шум85 dB(А), до отслабване на слуха с 15 dB
за честоти от 500 до 2000 Hz. Шум с такова ниво е често срещано явление по натоварените
градски магистрали, в средно шумни производства, незаглушени големи помещения. Тези
нива са по-високи в много заведения, а нива от 90-100 dB(А) са обичайни в дискотеки, на
концерти и др.
Извършените

многобройни

във

времето

експерименти,

клинични

и

други

изследвания, показват следното:
✓ При сила на шума 45 dB(А), латентното време на зрително-моторната и
слуховомоторната реакция е еднаква или близка до времето на тези реакции,
определени в звуково изолирана камера.
✓ При сила на шума 50 dB(А), времето на реакцията се увеличава с 30-50 милисек., а
при ниво от 60 dB(А), тези реакции се забавят още повече.
✓ Слуховата чуствителност в шумни условия намалява. При нива на шума 40-55
dB(А) състоянието на слуха се нарушава незначително.
✓ При нарастване на нивото – с 10 dB(А) за кратко време, чувствителността на ухото
се възстановява бързо след прекратяване на въздействието.
✓ При шум с нива 58-63 dB(А), се наблюдава намаление на чувствителността за
ниските и високите честоти. Възстановяването настъпва след 10-15 минути.
✓ Състоянието на сърдечно съдовата система при шум 40-55 dB(А) не се изменя
съществено. При 58-63 dB(А) се отчита намаляване систологичното и повишаване
на диасистологичното налягане.
Нормиране на градския шум
За оценка на акустичното натоварване на средата, са разработени критерии – норми за
пределно допустимите нива на шум. У нас това Наредба 6 от 26 юни 2006 г. за показателите
за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето
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на населението (обн. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2006 г. ). В съответствие с Приложение № 2 към
чл. 5 от Наредбата граничните стойности за показателите на шум в околната среда са:

Таблица 37. Гранични стойности на нивата на шум в помещения на жилищни и обществени сгради
№

Предназначение на

Еквивалентно ниво

помещенията

на шума, dB(A)
ден

вечер

нощ

1.

Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни зали.

30

30

30

2.

Жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и

35

35

30

40

40

35

40

40

40

общежития, почивни станции, хотелски стаи.
Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали за

3.

конференции, зрителни зали на театри и кинозали.
Класни стаи и аудитории в учебни заведения, заведения за

4.

научноизследователска дейност, читални.
5.

Работни помещения в административни сгради.

50

50

50

6.

Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали,

55

55

55

60

60

60

клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти.
Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари.

7.

Забележки:При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е –5 dB(A) и се
отнася за помещенията от т. 1 до т. 5.
Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или
няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка
от 1 s.
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Таблица 38. Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урабинизираните територии и извън тях
Територии и устройствени зони вурбанизираните територии и
№

извън тях

Еквивалентно ниво нашума в dB(A)
ден

вечер

нощ

1.

Жилищни зони и територии

55

50

45

2.

Централни градски части

60

55

50

3.

Територии,

интензивен

60

55

50

Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и

65

60

55

подложени

на

въздействието

на

автомобилен трафик
4.

трамваен транспорт
5.

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум

65

65

55

6.

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

7.

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения и санаториуми

45

35

35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност

45

40

35

10.

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

Забележка: Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над
определена територия е 85 dB(A).

Стойностите на показателите за шум могат да бъдат определени чрез изчисления или
чрез измервания (на точно определени места). За прогнозиране се използват само
изчислителни методи.
Измерванията в жилищни и обществени сгради и населени места се извършва
съгласно утвърден стандарт БДС 15471-82.
Определянето на еквивалентното ниво на шум, излъчван от автомобилен трафик, в
местата на въздействие, се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата и включва
следните етапи:
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а) определяне на базисното еквивалентно ниво на шума от автомобилния трафик по
отделните пътни трасета в зависимост от интензивността и структурата на транспортния
поток;
б) корекция на еквивалентните нива на шума в зависимост от максимално разрешената
скорост на движение, вида на пътната настилка, надлъжния наклон на пътя и влиянието на
регулирани кръстовища;
в) определяне на намаляването на еквивалентните нива на шума в зависимост от
разстоянието между източника на шум и мястото на въздействие и от екраниращи
съоръжения;
г) сумиране на нивата и оценка за даден участък.
Ниво на шума от автомобилен и релсов транспорт
Нивото на шума, излъчван от единични движещи се транспортни средства, се
определя на 7,5 m от движещия се автомобил и на височина 1,2 m. Този шум зависи от вида
на автомобила, пътната настилка, гумите и скоростта на движение. Излъчваният шум не е
постоянен и се изменя във времето. Данни за излъчваният шум от транспортни средства са
дадени в следващите таблици.
Таблица 39. Ниво на шума от леки автомобили при движение

Автомобил
Скорост

Ниво на шума на разстояние 7,5 m, dB(A)
50 km/h

70 km/h

90 km/h

110 km/h

1300 cm3

65

68

73

75

1500 cm3

66

71

74

76

1800 cm3

67

72

74

76

Амортизиран

75

82

89

92
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Таблица 40. Ниво на шума от автомобили при движение

Автомобил

Разстояние

Скорост

Ниво на шума dB(A)

Лек

7,5 m

80 km/h

75ч84

Товарен

7,5 m

75 km/h

78ч86

Автобус

7,5 m

70 km/h

79ч85

Таблица 41. Допустими нива на шума от колесни транспортни средства при движение

Транспортно средство (Разстояние 7,5 m)

Допустимо ниво

на шума,

dB(A)
Леки автомобили

80ч84

Автобуси

82ч86

Товарни автомобили

85ч89

Автомобили с повишена мощност

84ч92

Мотоциклети

80ч84

Мотопеди

73ч79

Велосипеди с двигател

70ч73

С увеличаване на интензивността на транспортния поток се увеличава и
еквивалентното ниво на шума от него, като за скорост 40 km/h при интензивност 50
трансп.средства/час е 66 dB(A), при 200 трансп.средства е 70 dB(A) и при 4000 – достига 75
dB(A). Също така при нарастване скоростта на транспортния поток се увеличава
еквивалентното ниво на шума от него с 1 dB(A) при увеличение на всеки 6 km/h над 34 km/h.
Данните са за транспортен поток със структура 40% леки, 60% товарни автомобили, при
скорост 40 km/h, върху асфалтова настилка в добро състояние. При промяна на структурата
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на потока в полза на товарните автомобили над 40%, се наблюдава нарастване на нивото на
шума с около 1 dB(A) на всеки 10% нарастване, а при намаляване в структурата под 40% –
съответно намаление на нивото на шума с около 1 dB(A).
Таблица 42. Еквивалентно ниво на шума при нарастване интензивността на транспортния поток (40%
леки и 60% товарни автомобила) за скорост 40 km/h

Интензивност на транспортния 50

100

150

200

250

300

500

поток, бр.тр.ед./h

100

4000

0

Ниво на шума, dB(A)

66

68

69

70

70,5 71

72

74

75

Таблица 43. Нарастване на еквивалентното ниво на шума при изменение скоростта на транспортния
поток

Скорост на транспортния поток, 34

40

46

52

58

64

70

82

1

2

3

4

5

6

7

km/h
Нарастване на шума, dB(A)

0

Нивото на шума, излъчван от релсов транспорт, се измерва за трамвай на разстояние
7,5 m, 10 m, 25 m и височина 1,2-1,5 m, а за влакове – на разстояние 10 m, 25 m, 50 m, 100 m
и височина 1,2-1,5 m, 2 m, 3,5 m. Излъчваният шум от релсов транспортни средства зависи
от вида, скоростта, вида на закрепване на релсата и др. Данни за нивото на шума от релсов
транспорт (железопътен в община Враца) са дадени в следващите таблици.
Таблица 44. Ниво на шума от релсов транспорт при движение

Релсов транспорт

Ниво на шума, dB(A)

Разстояние

Височина

60 km/h

80 km/h

120 km/h

10 m

2m

85±2

89±2

95±2

25 m

1,2 m

78±2

82±2

88±2
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25 m

3,5 m

80±2

94±2

90±2

50 m

3,5 m

75±2

79±2

85±2

100 m

3,5 m

70±2

74±2

90±2

Таблица 45. Ниво на шума от релсов транспорт при движение

Релсов транспорт – трамвай

Ниво на шума, dB(A)

Свързване на релсовия път

Разстояние

Височина

40 km/h

60 km/h

Каменна настилка

10 m

2m

81±2

86±2

Асфалтово покритие

25 m

1,2 m

87±2

91±2

Гумени подложки

25 m

3,5 m

84±2

89±2

Максималното ниво на шума от автомобилния и релсовия транспорт е съизмеримо с
това на въздухоплавателните средства, но е енергетически по-малко. Това определя
разликата в еквивалентното ниво при преминаване на съответното колелно, релсово или
въздухоплавателно транспортно средство.
Препоръчителните нива на шума в помещения в резултат на проникване отвън, както е
при преминаване на единични колесни, релсови или въздухоплавателни транспортни
средства, са дадени в следващата таблица и се отнасят за нивото на шума през деня (07–23
часа), като за нивото на шума през нощта (23–07 часа) тези нива са с 5 dB(А) по-ниски.

Таблица 46. Допустимо ниво на шума в помещения в резултат на проникване отвън (за ден /07–23 ч./ и
за нощ /23–07 ч./ по-ниски с 5 dB(А)

Допустимо ниво на шума в резултат на проникване отвън
Тип помещения

Ниво

на

шума Ниво

на

шума

еквивалентно, dB(A) максимално, dB(A)
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Спални помещения

25 ч 30

35 ч 40

30 ч 35

40 ч 45

35 ч 40

45 ч 50

35 ч 45

45 ч 55

40 ч 50

50 ч 60

Жилищни помещения: -в курорти;

-в жилищни райони.
Обществени и работни помещения: -класни
стаи;
-учреждения, магазини, кафенета

Постигането на комфорт на живеене в околната среда по отношение на фактора шум е
един компромис между вид на транспортните средства, съществуващата организация на
транспортните потоци, изпълнението на шумопоглъщащи и шумоизолиращи естествени и
технически решения в околната среда и в обществените и жилищните сгради.
Източници на шум в Община Враца
Източници на шум от транспорт
Основните източници на шум в града са транспортните средства. Интензивният
автомобилен трафик е основният фактор, който влияе върху акустичната среда на града.
Автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта
и структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии,
възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и
нивелетно разположение на пътя и характера на терена встрани от него.
Основният шумов фон се създава от автомобилите – леки и товарни, и тези на масовия
градски транспорт. През последните години в резултат на масовия внос на автомобили
предимно “втора употреба” автомобилният парк е основно подменен. Въпреки че повечето
от автомобилите са втора употреба, нивото на излъчвания от тях шум е значително по-ниско
от използваните преди това, но същевременно техният брой се увеличава интензивно.
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Източници на шум от битов характер
На второ место са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни
и ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца
(училища, детски градини, детски площадки), разговори, викове, и др.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е
шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения,
различните сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост
до жилищните сгради.
Индустриален шум
Шумът от производствените дейности е на трето место. В голямата си част те са
обособени в промишлените зони и/или са извън границите на населеното място.
РИОСВ- Враца контролира шума излъчван в околната среда от дейността на 36 броя
оператори, източници на промишлен шум в околната среда. През 2021г. Са проверени на
100 % планираните в плана за контролна дейност обекти (21 броя), като в т.ч. на 100% е
осъществен контрол на заложените 15 броя обекти в утвърден от ИАОС- София„Съгласуван годишен график на РИОСВ- Враца с РЛ- Враца за извършване на контролни
замервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници през
2021г.” на следните оператори:
✓ „Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца- специализирано в производство на мебели
и дограма;
✓ „Галактика 03” ЕООД, гр. Враца- специализирано в производство на бетонови
разтвори и строителни изделия;
✓ „Лана Мел” АД, гр. Враца (мелница гр. Мездра), обл. Враца- специализирано в
производство на брашна и трици;
✓ „Беана- Враца”ООД, гр. Враца- специализирано в производство на безалкохолни
напитки;
✓ ,,Вратица- Враца”АД, гр. Враца- специализирано в обработка и багрене на текстил;
✓ „Центромет”АД, гр. Враца- специализирано в производство на центробежно лети
метални съоръжения;
✓ „Топлофикация-Враца”ЕАД- ТЕЦ „Градска” гр. Враца- производство и пласмент
на топло- и ел. енергия;
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✓ ЕТ „КАМ- Никола Стойков”- база гр. Враца- специализирано в производство на
мебели за офис обзавеждане от готови плоскост;
Мониторинга на нивата на промишлен шум, излъчван в околната среда при
съвместните проверки на експерти от РИОСВ- Враца и РЛ- Враца се извършва с интегрален
шумомер „Мediator- 2238― на фирма „ Briiel & Kjаer― с обхват до 140 dB.
При извършените контролни измервания, нивата на промишлен шум излъчван в
околната среда и нивата на шум в мястото на въздействие- отговарят на изискванията на
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт
през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ, бр.58/2006г., с изм. и доп.).
По фактор „Шум” през 2021г., както и през 2020г. няма наложени глоби или
имуществени санкции на оператори излъчващи промишлен шум в околната среда.
Сравнение на контролната дейност през 2021г. с тази през 2020г.:
✓ планови проверки мониторинг: през 2021г.- 15 броя, през 2020г.- 14 броя; издадени
Комплексни разрешителни: през 2021г.- 6 броя, през 2020г.- 6 броя;
✓ представени, приети и оценени Доклади с резултати от извършени СПИ на нивата
на промишлен шум излъчван в околната среда: през 2021г. - 4 броя, през 2020г.- 14
броя;
✓ планови комплексни проверки: през 2021г.- няма, през 2020г.- 1 брой.
✓ По вреден физичен фактор “Шум” през 2021г., както и през 2020г. е осъществен
контрол на всички оператори заложени в Годишните графици за извършване на
контролен мониторинг на нивата на шум, излъчван в околната среда от
промишлени източници. Извършени са заложените в плана за контролна дейносткомплексни и планови проверки.
В РИОСВ- Враца през 2021г. са постъпили 2 броя жалби: едната неоснователна, а
другата върната до Областна администрация- Враца за предприемане на действия по
компетентност.
5.9. Културно-историческо наследство
На територията на общината, по данни на НИНКН, са регистрирани 223 недвижими
културни ценности , от които:
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По вид: паметници на културата – 1; архитектурно строителни – 151; археологически –
31; исторически – 27; художествени – 10; архитектурно-художествени – 3; архитектурно
-исторически - 3
По категория: от национално значение – 12.; от местно – 49; за сведение – 6; без
посочена категория – 156
В таблицата са представени обектите на културното наследство в общината с
по-важните им характеристики.
Таблица 47. Недвижими културни ценности на територията на Община Враца
Обект
Средновековно селище, м.Манастирище, 8км
западно
Праисторическо селище, центъра на селото
Място на сражение, м.Милин камък, 5 км,
западно
Праисторическа крепост, вр.Милин камък, 4 км,
югозападно

Вид

Категория

Населено място

археологически

местно

с.Баница

археологически

местно

с.Баница

исторически

национално

с.Баница

археологически

национално

с.Баница

Къща на Параскева Петрова

архитектурно-строителен

с.Баница

Къща на Тодор Павлов Минкин

архитектурно-строителен

с.Баница

Къща на Венчо Иванов Петров

архитектурно-строителен

с.Баница

Къща на Георги Христов Пуделов

архитектурно-строителен

с.Баница

Къща на гена Йоновска

архитектурно-строителен

с.Баница

исторически

с.Баница

Милин камък между селата Баница, Мраморец
и Чирен
Средновековна крепост, 2км, южно
Средновековна църква, Мътнишки манастир,
5км, югозападно

археологически

местно

с.Бели извор

археологически

местно

с.Бели извор

Могила, м.Пишората

археологически

Манастир "Св.Иван Рилски", 5км, западно

архитектурно-строителен,

/Иван Богослов/

художествен

Стенописите в пещерата
Средновековна крепост Градището, 3.5км,
южно
Лобно място на ятаци, м.Липов дол, 3км.,
югозападно

с.Бели извор
местно

с.Бистрец

паметник на културата

национално

с.Бистрец

архитектурно-строителен

местно

с.Веслец

исторически

местно

с.Вировско
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Църква "Св.Георги"

архитектурно строителен,

с.Вировско

художествен

Къща на Илия Цонов Лилов

архитектурно строителен

с.Вировско

Къща на Христо Коцов Аврамовски

архитектурно строителен

с.Вировско

Къща на Тошо Иванов Гергов

архитектурно строителен

с.Вировско

Къща на Цвета Пенкова

архитектурно строителен

с.Вировско

Кошарата Бункера, м.Стърнище

исторически

местно

с.Вировско

Възпоменателна плоча, м.Липов дол

исторически

местно

с.Вировско

Домът на Ралин Стоименов

исторически

местно

с.Вировско

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

национално

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

археологически

местно

гр.Враца

Къща на Коста Паунов

исторически

местно

гр.Враца

Къща на Борис Цв.Пирдопски

исторически

местно

гр.Враца

Къща на Велислав Драмов

исторически

национално

гр.Враца

местно

гр.Враца

Антично тракийско и римско селище, 1км,
югоизточно от Химкомбината
Средновековно селище, м.Кръстиля, 1км,
югоизточно от Химкомбината
Средновековна крепост, м.Табашки връх, 500м,
югозападно
Средновековна крепост, м.Вратцата, 2 км,
южно
Средновековен манастир "Св.Троица",
м.Манастирски дол, 3км, югоизточно
Срадновековен рудник, кв.Медковец, южно до
града
Средновековен некропол на левия бряг на
р.Лева, до града южно
Средновековна крепост Градище, на левия бряг
на р.Лева до града южно
Средновековна крепост Кемер кале на десния
бряг на р.Лева в града /ХІІІ-ХІVв./
Средновековна църква - Болярската или
Съборната в двора на църквата "Св.Никола"

художествен /стенописна
Ески джамия

украса/
архитектурно-строителен

"Църквата при Вратцата"

народна старина

гр.Враца
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Манастирски комплекс "Св.Иван Рилски

архитектурно-художестве

Касинец" /Пусти/

н

Стенописите в пещерата

художествен

национално

Родната къща на Никола Войводов

исторически

национално

гр.Враца

Родната къща на Димитраки Хаджитошев

исторически

национално

гр.Враца

Църква "Св.Възнесение" /Възнесение Господне/
и училището "Възнесение", сега училище
"Хр.Смирненски"

местно

архитектурно-художестве

гр.Враца

н
исторически

местно

архитектурно-строителен

Историческа местност Скакля, 2км, югоизточно

исторически

за сведение

гр.Враца

Историческа местност Калето, 1км, южно

исторически

за сведение

гр.Враца

исторически

национално

гр.Враца

исторически

местно

гр.Враца

исторически

местно

гр.Враца

Лобно място на Христо Ботев, югоизточен
склон на Камарата над падината Йолковица
Историческа местност Ботева поляна, 15км,
североизточно
Лобно място на Ботеви четници,
м.Пиздинкьовец, 14км, северно
Къща на Божана Николова Костова, ул."Хаджи
Димитър"№17
Къща на Николаю Евстатиев Стайков,
ул."Петропавловска"№83
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№78
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№76
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№74
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№72
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№68
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№66
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№64
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№59

архитектурно-строителен

гр.Враца

художествен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца
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Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№51
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№43-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№43-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№43-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№43-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№39-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№39-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№39-41
Жилищно-търговска сграда,
ул."Г.Димитров"№39-41
Жилищно-търговска сграда, ул."Г.Димитров" и
ул."Г.Бенковски"
Сграда, собственост на Елена Маркова,
бул."Г.Димитров" №61
Сграда, собственост на Кръстю Филипов
Равнополски, бул."Г.Димитров" №63

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда, собственост на Георги Борисов
Филипов и Анка Монова, бул."Г.Димитров"
№57
Сграда на Митрополията
Кулата на Мешчиите, т.нар. Часовникова кула,

гр.Враца
архитектурно-строителен

гр.Враца

"Кула в Враца"

народна старина

гр.Враца

Кулата на Куртпашови, центъра на града

архитектурно-строителен

гр.Враца

Строителен техникум, центъра на града

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Клуб на дейците на културата, центъра на града архитектурно-строителен

гр.Враца

17-18в., центъра на града

Окръжен исторически музей на града-старата
сграда
Читалище "Развитие", центъра на града,

архитектурно-строителен

гр.Враца
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ул."Г.Димитров" и ул."Търговска"
Районен съд, центъра на града,

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда на Георги Вачков, ансамбъл Г.Димитров архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда на Иван Йончев, ансамбъл Г.Димитров

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща на Стефан Стойчев, ул."Толбухин"№2

архитектурно-строителен

гр.Враца

Жилищна сграда на А.Бояджиев, ул."В.Зарков"

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

ул."Лукашов"№1 ъгъла с бул."Хр.Ботев"
Административна сграда на СКПС,
ул."Раковски"№2, ул."Г.Димитров", центъра на
града
Къща на Стефанаки Савов
Магазин и жилищна сграда-наследници на
Ташеви, ул."Училищна" читалищна№1,
центъра на града
Сграда на Любомир Петров, ансамбъл
Г.Димитров

Сграда на Мара Калдаръмова, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Люба Паралозова, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Панталей Нинов, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда, собственост на ГНС, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Милка и Катя Печенякови, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Ангел Бошнаков, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Коста Бошнаков, ансамбъл
Г.Димитров
Сграда на Окръжен съд, ансамбъл Г.Димитров
Сграда на Митрополията, къща на владиката,
ул."Хр.Михайлов" №3
Геопланпроект, ул."Хр.Михайлов"№7,
ансамбъл Г.Димитров

Бивша печатница на Ташеви,
ул."Г.Димитров"№25
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Канцелария на ГНС, ул."Г.Димитров"№38
Къща на Иванка Ботева, ул."Ив.Ботева"№12
Къща, собственост на Боби Минчев,

архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
исторически

гр.Враца
гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Пенчова къща, ул."Н.Войводов"№5

архитектурно-строителен

гр.Враца

Две къща на д-р Данов, ул."Н.Войводов"№3

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща, ул."Димитраки" и ул."Хаджиташин"№17 архитектурно-строителен

гр.Враца

ул."Славейков"№3
Къща на Иван Рачев, ул."Вратица"№46,
ансамбъл Камера
Къща на Любен Деметров, ул."Вратица"№60,
ансамбъл Камера
Ески джамия, ансамбъл Камера
Къща на Н.Войводов, ансамбъл
Н.Войводов-Възнесение
Капитанската къща, ансамбъл
Н.Войводов-Възнесение
Къща на Димитраки Хаджиташин, ансамбъл
Н.Войводов-Възнесение
Къща на Гргория Найденов, ансамбъл
Н.Войводов-Възнесение

Къща на Георги Сардаров, ул."Д.Тодоров"№1

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Владимировата къща, ул."Д.Хаджиташин"№9

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща на Лартов, ул."Д.Хаджиташин"№1

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща на Петър Цветков Бобошевски,
ул."В.Драмов"№8

Къща на Маркурови,
ул."Д.Хаджиташин"№13/21/
Къща на Иванчо Николачков /Николакев/,
ул."Г.Дамянов"№16
Къща на Бобошевците, ул."Г.Дамянов"№15
Къща, бивша собственост на Ценка Острикова,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на Илия Топалов,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на д-р Владимир

архитектурно-историческ
и

гр.Враца

архитектурно-строителен
архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца
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Христов, ансамбъл Търговска
Къща, собственост на Цено Маев, ансамбъл

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща, собственост на ГНС, ансамбъл Търговска архитектурно-строителен

гр.Враца

Търговска
Къща, бивша собственост на Ц.Ценов,
Б.Грънчаров, А.Климов, Т.Тошев, Н.Тошева,
ансамбъл Търговска, ул."Търговска"№5
Къща, бивша собственост на Е.Христова,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на Люба Мунджиева,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на Ана
Стамболийска, ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на В.Николовски,
В.Малев, Д.Милева, ансамбъл Търговска
Къща, собственост на Митко Динов, ансамбъл
Търговска
Къща, бивша собственост на Тошо Липов,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на Цветан Кочев,
ансамбъл Търговска
Къща, бивша собственост на ГНС, ансамбъл

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща на Д.Бешовишки, ул."Ген.Леонов"№21

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща на Иликьо Петров, ул."Ген.Леонов"№70

архитектурно-строителен

гр.Враца

Стубелската къща, ул."Леонова"№72

архитектурно-строителен

гр.Враца

Търговска
Къща, бивша собственост на Георги Иванов,
ансамбъл Търговска
Къща на Й.Къневски, А.Стоманярски,
ул."Леонова"№25
Къща на М.Рашева, м.Оприкова,
ул."Леонова"№51
Къща на П.Митов, ул."Леонова"№53
Къща на Хр.Дограмаджийски,
ул."Толбухин"№32
Къща на Борис Левордашки,
ул."Толбухин"№45
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Къща на Васил Атанасов, ул."Бенковски"№5

архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда на Геопланпроект между пл."Хр.Ботев"

гр.Враца

и Могилската могила
Къща на Иванчо Николаев, известна и като
къща на Иванчо и Тошо Неколаеви,
ул."Търговска"№16

архитектурно-историческ

гр.Враца

и

Къща Димитракиева

архитектурно-строителен

гр.Враца

Къща, ул."Леонова"№17

архитектурно-строителен

гр.Враца

Старото училище

архитектурно-строителен

гр.Враца

Църква, ул."Леонова"

архитектурно-строителен

гр.Враца

Мътнишки манастир

архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда ОСК-Враца

архитектурно-строителен

Сграда на бул."Г.Димитров"№61, собственост
на Елена Маркова
Сграда на бул."Г.Димитров"№63, собственост
на Кръстю Филипов Равнополски
Сграда на бул."Г.Димитров"№57, собственост
на Георги Борисов Филипов
Сграда на Митрополията

местно

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Сграда на хигиенно-епидемиологическия
институт, бивша книжарница на Стефан Цеков,
центъра
Саранковата жилищна кула-крепост 18в.
Сграда на Окръжния съд, ул."Г.Димитров" и
ул."Софроний"
Сграда на Народния съд, ул."Хр.Михайлов"№1
Църква "Св.Николай", 1867г., центъра
Жилищна сграда на Петракиеви,
ул."Хр.Михайлов"№12, центъра

архитектурно-строителен
художествен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-строителен

гр.Враца

Жилищна сграда на наследници на Владимир
Димитров /декорат.интериор/, строена 1900г.,
ул."Х.Тошина"
Стара болярска къща, ул."Х.Тошина"№3
Жилищна сграда на наследници на Мито
Бобошевски, ул."Х.Тошина"№7 и
ул."Търговска"
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Жилищна сграда на Маркурови /сега детски

архитектурно-строителен

гр.Враца

Група възрожденски сгради

архитектурно-строителен

гр.Враца

Кулата на Мешчиите, Часовниковата кула

архитектурно-строителен

гр.Враца

Серапиновата кула

архитектурно-строителен

гр.Враца

Църква "Св.Константин и Елена", 1870г.

архитектурно-строителен

гр.Враца

дом/, ул."Тошина"№13/ ул."Давид Тодоров"

Църква "Св.Петър и Павел"
Къща на ул."Хаджи Димитър"№17
Сграда на ул."Антим І"№8
Къща на Никола Статков,
ул."Петропавловска"№83 това не е 83

гр.Враца
архитектурно-строителен

гр.Враца

архитектурно-историческ

гр.Враца

и
художествен

гр.Враца

Мемориален комплекс "Ботев път", който
включва трасето на похода на Ботевата чета от
Козлодуйския бряг до Врачанския балкан,
заедно с разположените по него исторически
ПК /ДВ бр.18/79г./: Козлодуйски бряг, Матеев

групов исторически

национално

гр.Враца

археологически

местно

с.Горно Пещене

археологически

местно

с.Горно Пещене

археологически

за сведение

с.Горно Пещене

Средновековно селище, 3-4км, западно

археологически

за сведение

с.Горно Пещене

Къща на Иван Томов Белшийски

архитектурно-строителен

с.Горно Пещене

Къща на Петър Марков Найденов

архитектурно-строителен

с.Горно Пещене

Къща на Митко Маринов

архитектурно-строителен

с.Горно Пещене

Родната къща на Ангел Петров

исторически

местно

с.Девене

археологически

местно

с.Девене

археологически

местно

с.Девене

археологически

местно

с.Девене

геран, Попово ханче, Милин камък, лобно
място на Давид Тодоров, Ботева поляна
„Веслец”, връх „Околчица”, падината
„Йолковица” лобно място на Христо Ботев
Антично селище, м.Копана могила, 200м,
северозападно
Праисторическо и антично селище, м.Тутмара,
1.5км, западно
Праисторическо и антично селище, в
м.Милковска могила, 3км, западно

Ранносредновековно селище при Горното и
Средното езеро, 1км, южно
Средновековно селище при Долното езеро, до
селото, южно /ХІІ-ХІVв./
Ранносредновековно селище м.Селището, 1км,
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източно
Праисторическо и тракийско селище,
м.Копровица, 3км, източно

археологически

местно

с.Девене

Къща на Младен Иванов Пеовски

архитектурно-строителен

с.Девене

Къща на Петър Иванов

архитектурно-строителен

с.Девене

Църква "Св.Петър и Павел"

художествен

с.Девене

Средновековен рудник Гладна, над селото

археологически

местно

с.Згориград

археологически

местно

с.Згориград

археологически

местно

с.Згориград

археологически

местно

с.Лиляче

археологически

местно

с.Лиляче

археологически

местно

с.Лиляче

Средновековна мина /рудник/ Плакалница, над
селото
Средновековен рудник Медна, 2км, източно
Антична крепост, м.Божите мостове, 4км,
източно
Праисторическо селище, пещера м.Пешкето,
2км, североизточно
Тракийско светилище, м.Кадин вир, 1км
източно
Камък с издълбан кръст, м.Лисича дупка

с.Лиляче

Тракийско светилище, м.Кадин вир

археологически

Къща на Петър Б.Ламов

архитектурно-строителен

с.Лютаджик

Къща на Давид Николов

архитектурно-строителен

с.Лютаджик

Къща на Богдан Митров

архитектурно-строителен

с.Лютаджик

Караджейка на Михаил Натов Дамянов

архитектурно-строителен

с.Лютаджик

Лобно място на Давид Тодоров, 5км,
югозападно
Историческо място Мраморенско езеро, 800м,
югозападно
Къща на Кръстю Цеков
Партизански лагер, м.Кавадевиците, 3км,
северозападно
Средновековна църква, м.Манастира, 1.5км,
източно /ХІІІ-ХІVв./
Средновековна крепост на Борованската
могила, 3км, северозападно
Праисторическа крепост Градището, Однянско
кале, 2км, западно
Партизанско скривалище, м.Смесите и

местно

с.Лиляче

исторически

местно

с.Мраморец

исторически

за сведение

с.Мраморец

исторически

местно

с.Оходен

исторически

местно

с.Оходен

археологически

местно

с.Оходен

археологически

местно

с.Оходен

археологически

национално

с.Оходен

исторически

с.Оходен
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Копевски чукер
Място на сражение и паметник на Хлисто Ботев
и четата му -Врачански балкан, в.Околчица, 4

исторически

национално

с.Паволче

км, западно
Къща на Йонка Ланчева

архитектурно-строителен

с.Паволче

Къща на Ирина Георгиева Кондова

архитектурно-строителен

с.Паволче

Лобно място, югозападния край

исторически

местно

с.Тишевица

археологически

местно

с.Тишевица

археологически

за сведение

с.Тишевица

Праисторическо и антично селище,
м.Мраморска поляна, 2-3км, североизточно
Тракийско и антично селище, м.Атанасова
.лъка, 500м, северно
Църква "Св.Архангел Мехаил", 1859г.

художествен ІІгр.

с.Тишевица

архитектурно-строителен

Къща на Кръстю Илиев Цулев

с.Три кладенци

Къща на Нино Христов Найденов

с.Три кладенци

Къща на Иван Поцов Пожарков

с.Три кладенци

Къща на Давид Николов Давидов

с.Три кладенци

Средновековна крепост Чиренско кале, 2км,
източно

археологически

местно

с.Чирен

Къща на Вачо Петров Гайдарски

архитектурно-строителен

с.Чирен

Къща на Владимир Стоянов Кулешки

архитектурно-строителен

с.Чирен

Къща на Марица Василева Масларска /старата/

архитектурно-строителен

с.Чирен

Църква

художествен

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 48. Обекти на НКН по археологическа карта на България /НКЦ с национално значение, чл.
146, ал. 3 от Закона за културното наследство/
Регистрационна
карта

Обект
Праисторическо палеолитно селище

300059
300058

300060
10004575

300056

10002935,
10002934
300061

300062

гр.Враца, Пещерата при ушите

Неолитно селище

гр.Враца, м. Под Стефанка

Тракийско селище

гр.Враца, м. Старата могила

Тракийско селище и некропол
300057

Местоположение

Тракийска надгробна Могиланска могила

гр.Враца, м. Гламео
гр.Враца

Антично тракийско селище

гр.Враца, м. Кръстиля

Многопластов археологически обект
Средновековна крепост Кемеркале/ Баджакова
крепост
Средновековна крепост Шишманово кале и
некропол
Средновековен християнски некропол
(ХII-ХIV в.) /частично проучен/
Средновековен некропол
Късносредновековна църква „Св. Николай” и
прилежащ и некропол
Т. нар. „Болярска църква”

гр.Враца, м. Градище
гр.Враца, в южния край на града
гр.Враца, източно от града
гр.Враца, м. Пали лула
гр.Враца
гр.Враца
гр.Враца

Структури от средновековния град Враца

гр.Враца

Структури от средновековния град Враца
Средновековен християнски некропол
(ХII-ХIV в.)
Средновековен некропол

гр.Враца

Средновековен некропол

гр.Враца

Християнски некропол
Късносредновековни жилищно-отбранителни
кули на Мешчиите и на Куртпашови
Средновековен манастир „Св. Троица” и
късноантична църква
Средновековно селище

гр.Враца

гр.Враца
гр.Враца

гр.Враца
гр.Враца, м. Манастирски дол
гр.Враца, 1км югоизточно от Химко

Средновековна крепост

гр.Враца, м. Табашки връх

Средновековен рудник
Средновековно селище

гр.Враца, над кв. Медковец

Средновековна крепост

с. Бели извор, южно от селото

Късноантично укрепление и средновековна
крепост Касина
Средновековен манастир „Иван Касинец”/
„Св. Иван Пусти”
Средновековна крепост Градището

с. Баница, м. Манастирище
с. Бели извор, западно от манастир
“Св.Иван Пусти”
с. Бели извор, в землището на селото
с. Веслец, южно от селото
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Антично селище
Праисторическо и антично селище

с. Горно Пещене, м. Копана могила
с. Горно Пещене, м. Тутмара
с. Горно Пещене, м. Милковска

Праисторическо и антично селище
Средновековно селище

с. Девене, м. Селището

Ранносредновековно селище

с. Девене, южно от селото
с. Девене, южния край на селото

Праисторическо и антично-тракийско селище

с. Девене, м. Копровица

Средновековен рудник Гладна

с. Згориград, над селото

Средновековна мина Плакалница
Средновековен рудник Медна

10002287

с. Горно Пещене, западно от селото

Ранносредновековно селище
Средновековно селище

10000599

могила

Праисторическо селище
Многопластов обект (къснохалколитно
височинно селище - късноантична и
ранносредновековна крепост)
Тракийско светилище
Селище от Късната античност
Селище и обреден център от ранния неолит
Праисторическо укрепено селище от късния
халколит и късноантична крепост Оходянско
кале
Средновековна църква (ХIII-ХIV в.)
Средновековна крепост
Антично селище
Антична и средновековна крепост

с. Згориград, югоизточно от селото
с. Згориград, източно от селото
с. Лиляче, м. Пешкето
с. Лиляче, м. Божия мост
с. Лиляче, м. Кадин вир
с. Нефела, югоизток от селото
с. Оходен, м. Валога
с. Оходен, североизточно от селото
с. Оходен, м. Манастира
с. Оходен, м. Борованската могила
с. Паволче, южно от селото
с. Чирен, източно от селото

Източник: РИМ Враца, НАИМ-БАН, 2017

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.
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Таблица 49. Списък на военните паметници на територията на Община Враца
Обекти

Местоположение

Описание
Паметна плоча – бял

Монументална сграда със стена на загиналите в

град Враца,

врачански варовик,

Сръбско-българската, Балканската, Междусъюзническата,

Военен клуб

мрамор и бронз

I и II-та световна война 1885 г., 1912-1913 г., 1915 – 1918 г.

Враца

Височина 6м.Ширина
3.8м.

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.
Войнишки паметник в памет на загиналите опълченци в
Руско - турската освободителна война 1877-1878 г.

град Враца,
Западната част на
жп. гаров площад

Паметник – сив гранит,
бял варовиков камък и
бял мрамор
Височина 6м.

град Враца. хълм

Паметник – колона от

Калето над

бял камък

гр.Враца

Височина 6м.

град Враца, в гр.
Войнишки паметник в памет на загиналите опълченци в

Враца църква

Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

„Свето
Възнесение”

Паметник с формата на
кръст с две плочи от
бронз

Войнишки паметник – мемориал на героите загинали във

град Враца, бул.

Паметна плоча от

Втората световна война и на жертвите от бомбардировките

„Никола

мрамор и гранит.

над гр.Враца на 24.01.1944г.

Войводов“

Дължина 8м.

град Враца, кв.

Паметна плоча–

Бистрец, в парка

монолитен къс поставен

пред сградата на

на три стоманени колони

Читалище

от гранит и стомана,

„Пробуда”

Височина 2.3м.

Войнишки паметник в памет на загиналите в Отечествената
война 1944-1945г.

Каменна чешма-бял
Войнишки паметник в памет на загиналите в Първата

град Враца, кв.

световна война 1915-1918г.

Бистрец, в парка

врачански камък с два
чучура
Височина -1.40м.
Ширина 0.8м.

град Враца, кв.

Паметник от врачански

Войнишки паметник в памет на загиналите във Втората

Кулата, До

камък и черен гранит

световна война 1944-1945г.

сградата на

Височина 2.4м. Ширина

кметството

1.3м.

Войнишки паметник на Андрей Цанов загинал в

с.Баница, в двора

Паметник-камък

Отечествената война 1944-1945г.

на у-ще „Христо

Височина 3м. Ширина
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Ботев”
Войнишки паметник в памет на загиналите воини в
Балканската и Първата световна война 1912-1913г.
1915-1918г.

Войнишки паметник „Чакащата майка” в памет на героите
от войните

Паметник от върбешки
с.Върбица,

камък

Центъра на селото

Височина 2.8м. Ширина
1.5м.

с.Върбица,
Местност
„Лъките”

Войнишки паметник на загиналите в Отечествената война

с.Лютаджик, пред

1944-1945г.

площада на селото

Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската
война, Междусъюзническата и Първата световна война
1912-1913г. 1915-1918г.

0.5м.

Монумент от върбешки
камък
Височина 1.5м. Дължина
1м.
Паметник от мрамор
Височина 3м., ширина
0.91м.
Паметник от врачански

с.Вировско, в

камък

центъра на селото

Височина 3.65м.
Ширина 2.1м.
Паметник от бял

Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската

с.Голямо Пещене,

война, Междусъюзническата и Първата световна война

в центъра на

1912-1913г. 1915-1918г.

селото

Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската

с.Горно Пещене, в

Паметник от камък

война 1912-1913г.

парк „Свобода”

Височина 5м.

врачански камък
Височина 2.6м. Ширина
0.45м.

Паметник от черен
Войнишки паметник в памет на героите от войните

с.Згориград, в

гранит

центъра на селото

Височина 3.8м. Ширина
3/4м.

с.Згориград, ул.

Паметна плоча от

„Марин

мрамор с размери

Христов”№ 1

0.8/0.8м.

с.Згориград, ул.

Паметна плоча от

„Марин

мрамор с размери

Христов”№ 8

0.8/0.8м.

с.Згориград, ул.

Паметна плоча от

„Георги

мрамор с размери

Димитров”№ 37

0.8/0.8м.

Войнишки паметник – в памет на опълченците загинали в

с. Костелево,

Паметник от върбешки

Руско-турската освободителна война 1877-1878г.

площад на селото

камък

Войнишки паметник – Марин Христов Илиев участник в
Отечествената война
Войнишки паметник – Иван и Мито Илиеви - Лисичкови
загинали за свободата на Добруджа
Войнишки паметник – Цеко Павлов Иванов, участник в
Отечествената война
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Височина 3м.
Войнишки паметник в памет на опълченец загинал в
Руско-турската освободителна война 1877-1878г.
Войнишки паметник в памет на загинал във Втората
световна война 1944-1945г.

с.Лиляче, на

Паметна плоча от

сградата на

мрамор с размери

читалището

0.5/0.5/0.04м.

с.Лиляче,

Паметна плоча от

ул.”Георги

мрамор с размери

Димитров”№ 5

0.5/0.6/0.04м.
Паметник от бял

Войнишки паметник в памет на героите от войните

с.Мало Пещене,

врачански камък

1912-1913г. 1915-1918г.

Пред кметството

Височина 1.65м.
Ширина 1.15м.

ВП на опълченеца Кръстьо Беляков, участник в
Руско-турската освободителна война, участник в
Руско-турската освободителна война

Бюст от бял врачански
с. Мало Пещене,

камък

Пред кметството

Височина 2.3м. Ширина
0.4м.

Войнишки паметник в памет на героите от Отечествената

с.Мраморен,

война 1944-1945г.

Центъра на селото
с.Девене, в парка

Войнишки паметник на загиналите във войните

на
ул.“Г.Димитров“ –
края на селото

Войнишки паметник на загиналите във войните

с.Бели извор, в
центъра на селото

Паметник-монумент от
върбешки камък,
Височина 3м.
Паметник от бял
врачански камък и
цимент Височина 4.5м.
Паметник от бял
врачански камък – от
четири каменни блока
Паметна плоча от черен

Войнишки паметник в памет на загиналите за свободата на

с.Нефела, Площад

мрамор

Родината

на селото

Ширина 0.77м.
Височина 0.57м.

Войнишки паметник в памет на Милко Марков – загинал
във Втората световна война

Войнишки паметник в памет на героите от войните

Войнишки паметник в памет на героите от войните

с.Нефела, на

Паметна плоча от

терасата на

мрамор с размери

родната къща

85/65/3.5см

с.Оходен, в
центъра на селото

Паметник от врачански
камък
Височина 3м.

с.Паволче в двора

Паметник от върбешки

на храм „Св. Иван

камък, пречупена
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Рилски”

пирамида
Височина 2м. Ширина
0.7м.

Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската,
Междусъюзническата и Първа и Втора световни войни

с.Тишевица,

Паметник от бял камък.
Височина 3.35м.,

ул.”Вела Пеева”

1912-1913г.,1915-1918г. 1944-1945г.
Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската,
Междусъюзническата и Първа и Втора световни войни

с.Три кладенци, в
центъра на селото

1912-1913г.,1915-1918г. 1944-1945г.

ширина 0.9м.
Паметник от
железобетон със сива
мозайка, Височина 3м.
Паметник от бял

Войнишки паметник в памет на загиналите в Балканската,
Междусъюзническата и Първа и Втора световни войни

с.Челопек, парка
на селото

1912-1913г.,1915-1918г., 1944-1945г.

врачански камък и
мраморна плоча с форма
на слънце. Височина
3.6м, ширина 8.7м.
Паметник-монумент

с.Чирен пред

Войнишки паметник в памет на загиналите във войните

кметството

„Чиренската майка”от
върбешки камък и
мрамор. Височина 3м.
Дължина 5м.

Войнишки паметник – Милин камък в памет на героите във

с.Чирен м.“Милин

войните

камък”

Войнишки паметник в памет на загиналите в Отечествената

с. Чирен, в

война 1944 – 1945г.

центъра на селото

Паметник от върбешки
камък. Височина 2м.
Дължина 2м.
Паметник-чешма от бял
камък построена през
1896г. Височина 3м.

Източник: Национален регистър на военните паметници и картотека, Министерство на отбраната, 2018

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.
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
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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.
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 архитектурностроителните 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
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✓ 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;
✓ 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.
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5.10. Здравно състояние на населението на община Враца
Населението на Община Враца по данни на НСИ от преброяването на населението
през 2011 г. възлиза на 84702 души. За периода между последните две преброявания – от
2001 до 2011 г. населението на общината е намаляло с 10808 души или с 23%.
Всички обекти на здравната инфраструктура са разположени в общинския център - град
Враца.
Таблица 50. 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 гр. Враца
заболявания - Враца" ЕООД
"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 51. 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
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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

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.
Влияние върху заболеваемостта на населението оказват различните фактори на жизнената
среда, физиологичните особености на отделния индивид и начина на живот. Значение за
динамиката на показателите има организацията на здравното обслужване, възможността за
достъп до медицинска помощ.
Взаимното разположение на жилищните зони спрямо промишлени и стопански
източници и обекти не застрашава здравното състояние на населението на общината.
Прилагането на плана не предполага наднормено натоварване на средата от дейности
и очаквани неблагоприятни въздействия върху населението. Не е наличен здравен риск.
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.
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„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. Отпадните 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.
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. Отпадните 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.
5.11. Състояние на материалните активи
Материалните активи на територията на общината включват инфраструктурата на
образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, масовият спорт,
туристическата инфраструктура, специализираната инфраструктура по опазване на
околната среда.
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.).
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Таблица 52. Жилища и полезна площ на жилищата към 31.12.2011 година
Населени места

Жилища - брой

Община Враца

Жилищни помещения - брой

Полезна площ на жилищата - кв. м

общо

стаи

общо

жилищна

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
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639

606

10 703

8 577

с. Вировско

360

1 508

1 152

22 908

15 487

с. Власатица
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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

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

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%.
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Инфраструктурата на образованието в община Враца включва детски градини,
общообразователни училища, профилирани, професионални гимназии и филиали на висши
училища.
Таблица 53. 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

с. Власатица

Общинско

ДГ „Знаме на мира”

гр. Враца,кв. Бистрец ;
гр. Враца, кв. „Кулата”;

ДГ „Българче”

с. Нефела, ул. „Христо

Общинско

Ботев” №4
Начално училище "Иванчо Младенов"

начално

гр. Враца

Общинско

Начално училище "Иван Вазов"

начално

гр. Враца

Общинско

начално

гр. Враца

Общинско

основно

гр. Враца

Общинско

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

Начално училище" Свети Софроний
Врачански"
Основно училище "Васил Левски"
Основно училище "Свeти свети Кирил и
Методий"
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Средно училище "Васил Кънчов"

средно

гр. Враца

Общинско

Средно училище "Никола Войводов"

средно

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Държавно

обединено

с. Баница

Общинско

обединено

с. Девене

Общинско

Обединено училище "Св. Климент Охридски"

обединено

с. Тишевица

Общинско

Професионална гимназия "Димитраки

професионална

Хаджитошин"

гимназия

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Държавно

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Общинско

гр. Враца

Държавно

гр. Враца

Държавно

Средно училище "Мито Орозов"

към местата за
лишаване от свобода

Обединено училище "Христо Ботев"
Обединено училище "Св. св. Кирил и
Методий"

профилирана

Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх"

гимназия

Профилирана природо-математическа

профилирана

гимназия "Академик Иван Ценов"

гимназия

Професионална техническа гимназия "Н. Й.

професионална

Вапцаров"

гимназия

Професионална гимназия по търговия и

професионална

ресторантьорство

гимназия

Спортно училище "Св. Климент Охридски"

спортно

Филиал на ВТУ "Св. св. Kирил и

Филиал на висше

Методий" - Велико Търново

учебно заведение

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца основно структурно звено на Медицински
Университет – София

Филиал на висше
учебно заведение

Източник: Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие
-Община Враца, Регистър на Министерство на образованието, 2017 г.

Обектите на социалната инфраструктура са разпределени на територията на
общинския център град Враца.
Таблица 54. Социални обекти в Община Враца
Наименование

Населено място

ЦПЛР „Средношколско общежитие”

гр. Враца

ЦПЛР „Център за работа с деца”,

гр. Враца

Реионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

гр. Враца

Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон"

гр. Враца

Източник: Община Враца, 2017 г.
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По данни на националния туристически регистър общината разполага с около 390
легла/места в около 9 хотела и около 14 къщи за гости. В тези данни не са включени
квартири и други обекти за подслон.
Таблица 55. Tуристическа инфраструктура в Община Враца
Наименование на обекта

Местоположеие

Категоризация

Капацитет

Мотел ”Чайка”

гр. Враца, м.„Вратцата”

3 звезди

60

Къща за гости ”Тони”

с. Згориград

2 звезди

9

гр. Враца

2 звезди

4

Семеен хотел ”Момина сълза”

гр. Враца, м. „Клисурата”

1 звездa

26

Семеен хотел ”Класик”

гр. Враца

2 звезди

12

гр.Враца, м„Врачански Балкан”

2 звезди

26

гр. Враца

2 звезди

4

3 звезди

12

гр. Враца

2 звезди

6

с. Паволче

2 звезди

4

с. Паволче

2 звезди

4

гр. Враца

2 звезди

6

Семеен хотел „Мира 2”

гр. Враца

2 звезди

14

Семеен хотел ”ЕОС БГ”

гр. Враца 3000

2 звезди

20

гр. Враца

2 звезди

13

Хотел „Боди – М”

гр. Враца

2 звезди

44

Семеен хотел „Мира”

гр. Враца

2 звезди

21

Семеен хотел ”Фламинго”

гр. Враца

2 звезди

15

гр. Враца

2 звезди;

8

Места за настаняване самостоятелни
стаи „Вяра”

Места за настаняване Почивна станция
„Горски дом”
Места за настаняване самостоятелни
стаи „Игрис - Палаз”
Места за настаняване самостоятелни

Преди с. Бели извор, м. Краище,

стаи в комплекс „Дива”

гл. Път Е 79

Места за настаняване самостоятелни
стаи „Лозница”
Места за настаняване самостоятелни
стаи ”Бояна”
Места за настаняване самостоятелни
стаи „Йорданови”
Места за настаняване самостоятелни
стаи „Лозанов”

Места за настаняване стаи за гости
”Раде”

Места за настаняване стаи за гости
„Бялата къща”
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Семеен хотел „Зора”
Места за настаняване стаи за гости
„Мария”
Места за настаняване стаи за гости
„Раде 2”
Места за настаняване стаи за гости
”Младежки център”

гр. Враца

2 звезди

24

гр. Враца

2 звезди

14

гр. Враца

2 звезди

4

гр. Враца

2 звезди

40

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.

6.

РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАКТОРИТЕ,

КОИТО Я ЗАМЪРСЯВАТ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които й
въздействат без реализиране на ОУПO е разгледано в т. 5 и може да бъде систематизирано и
обобщено по следния начин за съответните компоненти на околната среда и фактори, който
й въздействат:
• Атмосферен въздух
Приземния атмосферен слой може да се окачестви като незамърсен и със сравнително
добро качество, като концентрациите на вредни вещества са под пределно допустимите.
При проведените измервания на показателите за качеството на атмосферния въздух в гр.
Враца имапревишения единствено на СДН за ФПЧ10, през студения период, но те са под
допустимия брой превишения за тази норма. На територията на Община Враца не са
отчетени превишения на нормата по отношение на серен диоксид. Основен източник на
азотен диоксид е транспортът. На територията на Община Враца не са измерени повишени
концентрации на озон в атмосферния въздух.
Атмосферният въздух е с много добро качество. Няма констатирани сериозни
замърсявания на въздуха. Като най-голями замърсители се явяват емисиите от моторните
превозни средства и емисиите от битовия сектор. Основната причина за замърсяването от
битовия сектор се явява използваните за отопление твърдо и течно гориво. Стойностите на
генерираните емисии на останалите замърсители са с незначителни стойности.
Шум над ПДН се отчита в града – основно от автомобилния транспорт – за кварталите
през които преминава път I-1 /E-79/. Над ПДН е шума от Републиканската пътна мрежа,
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който макар и с импулсивен характер, акустично натоварва кварталите около него. За
останалата част от територията на общината Шумът е в рамките на нормите по БДС.
ОУПО не предвижда нови производствени зони, а единствено две производственообслужващи територии и разширение на съществуващите производствени зони в
землището на град Враца, които няма да окажат въздействие върху качеството на
атмосферния въздух, тъй като в тях не се допускат производства с вредни отделяния.
В заключение няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на
атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в Община Враца.
• Повърхностни и подземни води
Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите. Ще се
запазят и силно неблагоприятните тенденции за:
✓ недостатъчно използване на капацитета на питейните водоизточници и липсата на
пречиствателни станции;
✓ завишаване загубите на питейна вода, в резултат на амортизацията на
водопроводната мрежа;
✓ ниска изграденост на канализационна мрежа;
✓ невъзможност за постигане на целите и изпълнение на част от мерките за защита на
водите, регламентирани в ПУРБ.
• Почви и земни недра
Ще се запазят проблемите по отношение на почвите във връзка със съществуващия
риск от разрушителни геоложки процеси и явления в земната среда, ветрова ерозия и
последващи ендогенни естествени процеси: първични ефекти и вторични ефекти –
свлачища, срутища, пропадане, втечняване и водни прориви
• Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на националната
екологична мрежа
Състоянието на флората и фауната няма да се промени значително. Не се предвижда
изчезване на биологични видове, ендемити и лечебни растения.
• Ландшафт
Основният тип ландшафт остава непроменен, с малка вероятност за увеличаване на
пустеещи земи и нарушени терени.
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• Отпадъци
Нарушените /замърсените/ терени на територията на общината са в размер на 13,8 дка,
общинска земеделска земя с начин на трайно ползване пасище, която се използва за
депониране на битови отпадъци от Община Враца. Увеличаването им води до замърсявания
на земите, водите и почвите, засилване на ерозията, намаляване на естетическата стойност и
привлекателността на района и намаляване на потенциала за развитие на туризъм в района.
Стремежът при реализирането на ОУП е баланс между различните аспекти на
развитието - териториален, икономически, социален и екологичен. Прилагането на общия
устройствен план цели постигането на динамично, устойчиво и балансирано развитие на
отделните райони на Община Враца за планиране и намаляване на регионалните различия,
ще доведе до подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и
развитието на екологичната инфраструктура.
Без прилагането на общия устройствен план количествата на отпадъците на
територията на Общината би довело до неравномерното им натрупване /нерегламентирани
сметища“/, което значително увеличава трудността при управлението им. Това ограничава
максимално обществото от възможността за разделното им събиране и оползотворяването
им и лишава населението от важен ресурс.
Замърсяванията с отпадъци, от своя страна са предпоставка за промяна в състава и
свойствата на почвите, увеличаване на ерозията, замърсява повърхностните и подпочвените
води, въздуха /миризми, прах. различни видове въглеводороди/; въздейства отрицателно
върху растителните и животински видове в региона, увеличава заболеваемостта на
населението.
• Рискови енергийни източници
Ще се запази тенденцията за въздействия от шум и вибрации в територии, подложени
на въздействието на интензивен автомобилен трафик, който е основния фактор, който влияе
върху акустичната среда на града.
• Културно-историческо наследство
Възможно е увреждане на културни и исторически ценности от природни фактори и от
безконтролна антропогенна дейност.

213

• Човешко здраве
Налице ще е повишаване на здравния риск за населението поради недоизградената
канализационна система и влошени качества на питейната вода.
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават
негативните прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат
засегнато здравето на населението.

7.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО

МОГАТ

ДА

БЪДАТ

ЗНАЧИТЕЛНО

ЗАСЕГНАТИ.

СЪЩЕСТВУВАЩИ

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Не се очертават зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния
атмосферен слой.
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често
нарушавайки функциите на респираторната, сърдечно-съдoвата и имунната системи, което
рефлектира в повишена заболяемост и намалена продължителност на живот. На
потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено цялото експонирано
население, както и растителния и животински свят.
Съществен проблем за общественото водоснабдяване е лошото състояние на
разпределителните мрежи, които дефектират, генерират големи загуби на вода и водят до
влошаване на качеството на водата.
Характерни са следните проблеми: недостатъчно използване на капацитета на
питейните водоизточници и липсата на пречиствателни станции; завишаване загубите на
питейна вода, в резултат на амортизацията на водопроводната мрежа; ниска изграденост на
канализационна мрежа, въздействащи негативно върху прилежащите земеделски и
жилищни територии.
Антропогенно натоварване на реките води до невъзможност за постигане на целите и
изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ.
ОУПО определя рамки, в които могат да бъдат адекватно реализирани изведените от
общината и експлоатационното дружество „ВИК” ООД – гр.Враца приоритети за развитие
на водния сектор. В т.ч влизат и ефективно прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно
пречистването на отпадъчните води от населените места, недопускане вторично
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замърсяване на питейната вода с мигриращи съединения, примеси и остатъчни количества
от прилагани в обработката химични продукти и дезинфектанти, както и осигуряване
безопасността на питейните и рекреационни води по отношение контаминация с
микропаразити и масово намножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии.
В ОУПО са означени каптажите, използвани за водоснабдяване и учредените
санитарно-охранителни зони, състоящи се от три пояса, съгласно Наредба №3 за условията,
реда за проучване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 88/2000 г.)
✓ най-вътрешен пояс І – за строга охрана около водоизточника от човешки дейности,
които могат да увредят ползваната вода;
✓ среден пояс ІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с химични, биологични,
бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества; замърсяване
от дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или
проектния дебит на водовземното съоръжение; замърсяване от други дейности,
водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на
водоизточника;
✓ външен пояс ІІІ – за охрана на водоизточника от замърсяване с бавно разпадащи се,
трудноразградими и несорбируеми вещества; дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;
други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или
състоянието на водоизточника.
Все още съществува проблем с отпадъците, генерирани на територията на общината. В
общината има действаща програма за управление на отпадъците. Налице са нарушени
терени и малки нерегламентирани сметища. Увеличаването им води до замърсявания на
земите, водите и почвите, засилване на ерозията, намаляване на естетическата стойност и
привлекателността на района и намаляване на потенциала за развитие на туризъм в района.
При неправилното им третиране битовите отпадъци стават потенциален замърсител на
основните компоненти на околната среда: атмосферен въздух, повърхностни и подземни
водоизточници и почва. Сериозен проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които
дори в малки количества могат да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия
за здравето и жизнената среда на човека.

215

Прилагането на ОУП на Община Враца ще доведе до подобряване на екологичната
обстановка.

8.

ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И

МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОУП, И НАЧИН, ПО
КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД
ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ОУП
На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио
де Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и дългосрочни решения,
ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната
политика. ОУП на Община Враца е съобразен със следните принципи в областта на
опазване на околната среда на европейско ниво:
• Устойчиво развитие
Устойчивото развитие се дефинира като развитие, което “посреща потребностите на
настоящото поколение без да е в ущърб на възможността бъдещите поколения да посрещнат
собствените си нужди”. То се постига посредством осъществяването на политики, при
които се хармонизират и интегрират икономическото, социалното развитие и опазването на
околната среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст, намаляване на
бедността, справедливо разпределение на националното богатство, подобряване на
общественото здраве и качеството на живот, като същевременно се намалява замърсяването
на околната среда, предотвратяват се бъдещи замърсявания и се съхранява биологичното
разнообразие.
• Опазване на природните ресурси
Постигането на целите на устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа
устойчиво използване на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните
ресурси следва да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват
екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно разнообразие.
Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да гарантират тяхното
непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и подобряване на качеството им.
Невъзобновяемите ресурси следва да се използват рационално и разумно,
включително и като бъдат налагани ограничения върху използването на стратегически и
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редки природни ресурси и тяхната замяна в потреблението с алтернативни ресурси и
синтетични материали.
• Принцип на превенцията и предпазливостта
Необходимо е да се даде предимство на предотвратяването на замърсяванията за
сметка на отстраняването на екологичните щети, причинени от тях. Дейности, които
съгласно принципа на предпазливостта, представляват потенциална заплаха за околната
среда и човешкото здраве следва да се избягват.
Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че:
✓ да причинява минимални изменения на околната среда;
✓ да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве;
✓ да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия при
производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали;
✓ да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или извличане
на вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от потреблението на
продуктите;
✓ да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната среда
още при източника на замърсяване.
Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието
върху околната среда и използване на най-добрите налични технологии. Липсата на сигурни
научни данни не следва да бъде възприемана като основание за непредприемане на мерки за
предотвратяване на деградацията на околната среда, в случаи на потенциални или
съществуващи въздействия върху нея.
• Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и
регионалните политики
Според този принцип е необходимо изискванията за опазване на околната среда да
бъдат интегрирани в секторните политики на национално, регионално и местно ниво.
• Субсидираност на политиките
Този принцип се основава на децентрализиране на процеса на вземане на решения.
Необходимо е все повече компетенции и отговорности да бъдат трансферирани в посока от
централно към регионално и местно ниво. Органите на регионалното и местното
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управление са по-близо до проблемите и в някои случаи до правилните решения за
справянето с тях.
• Замърсителят плаща за причинените вреди
Замърсителят заплаща глоби и такси, ако извършваните от него дейности причиняват
или могат да причинят натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или
търгува със суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали,
увреждащи околната среда. Замърсителят трябва да поеме всички екологични разходи,
доколкото това е възможно, за предприемане на превантивни мерки, ако в резултат на
дейността му е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, както и за
оздравителни мерки при настъпване на екологични щети.
• Прилагане на чисти технологии
Необходимо е да се насърчава въвеждането на “чисти технологии” и постепенно да се
преустановява използването на технологии, които причиняват вредни въздействия върху
околната среда. Следва да се прилагат “най-добри налични техники” в индустрията и
енергетиката по смисъла на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването, както и “добри земеделски практики” в селското стопанство, съгласно
дефиницията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (FAO).
• Използване

на

икономически

инструменти

за

опазване

и

подобряване

състоянието на околната среда
Икономическите инструменти, които се използват за целите на екологичната политика
е необходимо да включват стимули за въвеждане на екологосъобразни технологии,
дейности и практики, и да предвиждат постепенно премахване на субсидии, които
подкрепят дейности, причиняващи вредни въздействия върху околната среда.
• Потребителят плаща
Всеки, който употребява природни ресурси следва да заплаща реалната цена за тях и
да покрие разходите за възстановяването им.
• Споделена отговорност
Всички страни, които носят отговорност за замърсяване на околната среда трябва да
участват в разрешаването на възникналите екологични проблеми.
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• Достъп до информация за околната среда
Компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за
околната среда. Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без
да е необходимо да доказва конкретен интерес.
• Участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие
по въпроси на околната среда
На обществеността следва да бъде осигурена възможност да участва в процеса на
вземането на решения за околната среда, както и да й бъде осигурен ефективен достъп до
правосъдие по въпроси на околната среда.
• Документи на национално ниво
Основен документ на национално ниво, с който е съобразен ОУП на Община Враца е
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. и планът за действие към нея,
разработени в отговор на съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие
по начин, който „задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с
възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай са
твърде възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни и
демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета –
„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската комисия,
насочени към развитие на нови производствени системи и модели и възстановяване и
опазване на ресурсите.
Пакетът „Климат-енергетика” цели да насърчи прекъсването на зависимостта между
икономическия растеж и увеличаването на производството и потреблението на изкопаеми
горива, водещи до увеличаването на парниковите газове и изменението на климата.
Алтернативата

на

икономическия

растеж

е

зелен

растеж

чрез

развитието

на

нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика, максималното използване на
екоиновации и екотехнологии. Пакетът „Устойчиво потребление и производство” е насочен
към прекъсването на зависимостта между икономическия растеж и въздействието върху
околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на
отпадъци. Двата пакета предоставят допълнителни възможности и инструменти за
постигане на ключовите приоритети на Европейския съюз за устойчиво развитие –
изменение на климата и чиста енергия, устойчив транспорт, устойчиво потребление и
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производство, по-добро управление на природните ресурси, борба с бедността в световен
мащаб.
Успешно изпълнение на дейности, свързани с опазването на околната среда се отчитат
както по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г., така и по секторните
оперативни програми.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и
предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на
икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и
комплексни подходи за тяхното решаване.
Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в
контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови
производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните
стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата
околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за
устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните
стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за развитие и др.
Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, опазване
на природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране на
политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики,
субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на
чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване
състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до
информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и
достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.
Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива
околна среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на
климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-добро
качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на
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по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление, промяна на
нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото
развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда.
За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели.
Първата цел визира: „Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението
на климата и чиста енергия“. В съответствие с тази цел ОУПО залага:
• внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на
интензивно земеделие
• ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура на територията на
общината
• ремонт и реконструкция на републиканската пътна инфраструктура на територията
на oбщината
• ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в населените места от
общината
С реализацията ще се стимулира развитието на нисковъглеродна и енергийно
ефективна икономика, което ще допринесе за намаляване на натиска върху околната среда,
по-добро адаптиране към промените в климата и изпълнение на ангажиментите на страната
по линия на Европейския съюз и ООН в тази област. С подобряване на енергийната
ефективност и минимизиране на загубите, в резултат използване на амортизиране техника и
инфраструктура ще се намали въздействието върху околната среда.
Втората национална екологична цел е насочена към „Осигуряване на достатъчно по
количество и с добро качество вода“. В пълно съответствие с формулираната цел са
заложените в ОУПО мерки за:
• изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ на населените места;
• изграждане на нова ВиК мрежа в индустриална зона;
• водоснадяване на курортни локации в ПП „Врачански балкан”;
• изграждане на система за пречистване на отпадни води в населени места до 2000ЕЖ;
• изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в по-малките
населени места;
• изграждане на дъждовни канализации в населените места.
С реализацията на проектите ще се постигне задоволяване нуждите на местното
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население от вода в необходимото количество и качество, подобряване условията за живот
и здравето на жителите.
Третата национална екологична цел е: „По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот“. В съответствие с нея в ОУПО са заложени:
• почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с мерки за
разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците;
• Закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища в населените места;
• превантивни мерки срещу безконтролното разполагане на отпадъци за третиране;
• Предотвъртяване на замърсяванията на общинската пътна мрежа и крайпътна
инфраструктура;
• Внедряване организирана система за разделно събиране от различни видове отпадъци;
• изграждане на инсталация за третиране на биоразградими/органични/ и зелени
отпадъци;
• изграждане на инсталация за събиране, обезвреждане и оползотворяване на сметищен
газ;
• изграждане на общинско депо за строителни отпадъци и инсталации за
оползотворяването им;
• мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата в нарушените
територии;
• оразмеряване на броя и капацитета на инфраструктурата на образованието и
здравеопазването чрез прилагане на действащите нормативи за задоволеност и
обхванатост на населението;
• реконструкция и обновяване на материална база в общинските образователни обекти;
• обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа;
• изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура;
• подобряване водоснабдяването и канализацията в общината;
• въвеждане на енергоефективни мерки;
• проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни лица за осигуряване на
достъп до всички сгради за обществено ползване;
• изграждане на детски площадки във всички населени места;
• подобряване на инфраструктурата в малцинствените квартали;
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• подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на общината;
• възстановяване и опазване на културно-историческото наследство.
С реализацията ще се постигне по-добро качество на околна среда и минимизиране на
риска за здравето на хората, което ще способства за изпълнение на ангажиментите по линия
на Европейския съюз и ООН, свързани с компонентите и факторите на околната среда.
Четвъртата национална екологична цел е насочена към „Насърчаване на устойчивото
потребление и производство“. В съответствие с целта са заложените в ОУПО мерки за:
• повишаване

на

конкурентноспособността

на

селското

стопанство

като

структуроопределящ отрасъл на местната икономика;
• стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП;
• развитие на атрактивен туризъм;
• изграждане на местни партньорства за развитие;
• внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на
интензивно земеделие;
• окрупняване на земеделските земи и сдружаване на земеделските производители;
• насърчаване отглеждането на трайни насаждения;
• създаване на условия за реализиране на селскостопанската продукция;
• внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство;
• технологично развитие и въвеждане на иновациите;
• създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо
развитие;
• насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за
разкриване на повече и по-добри работни места;
• подобряване на диалога и информираността между МСП и общината.
Изпълнението им е фактор за прекъсване зависимостта между икономическия растеж
и въздействието върху околната среда, намаляване на екологичния отпечатък от
антропогенната дейност, и изпълнение на ангажиментите на страната по линия на
Европейския съюз и ООН, свързани с устойчивото потребление и производство.
Реализацията ще благоприятства за намаляване на заплахите за околната среда по
икономически ефективен начин – подкрепа за устойчиво управление на земите, опазване на
биоразнообразието и традиционното земеделие, което от своя страна ще спомогне за
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съхраняване на привлекателността на района и ще създаде условия за устойчив поминък на
населението. В синхрон с четвъртата национална екологична цел са мерките за развитие на
туризма и валоризиране на културното наследство. Според Националната стратегия за
околна среда, устойчивото развитие на туризма трябва да предложи дългосрочен източник
на доходи, но преди всичко трябва да гарантира опазването и подобряването на околната
среда, ландшафта и културното наследство.
Петата национална екологична цел визира „Ограничаване и спиране на загубата на
биологично разнообразие“. За постигане на тази цел ще допринесат предвидените в плана
мерки за:
• запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни ресурси
и почви, уникални и крехки екосистеми и ландшафти;
• опазване на земеделски земи I - IV категория;
• въвеждане режим без право на промяна на предназначението за някои оброботваеми и
необработваеми земи и ценни от ландшафти;
• режим на устройство без право на промяна на предназначението за всички горски
територии и най-плодородните земеделски земи с най-висок бонитетен бал;
• опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските
горски територии.
Развитие на горскостопански дейности – поддържане на екологичните функции и
целостта на гората.
С изпълнението ще се намалят заплахите за околната среда и ще се стимулира
опазване на биологичното разнообразие в дългосрочен план, повишаване на екологичните,
икономическите и социалните функции на природата, изпълнение на ангажиментите по
линия на Европейския съюз и международните договори в областта на опазване на
природата.
Шестата национална екологична цел е „формиране на нови модели на поведение на
обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и мониторинг за околната среда“, в синхрон с
която са и заложените мерки в ОУП на Община Враца за:
• Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания, координирано с мерки за
разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците;
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• Изграждане и внедряване на система за разделно събиране на рециклируеми oтпадъци;
• Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на наводнения,
пожари и други природни бедствия.
В резултат ще се постигне по-ефективен мониторинг и по-качествени информационни
услуги, свързани с околната среда, както за местното население, така и за управленските
структури - фактор за изпълнение на ангажиментите по линия на Европейския съюз и ООН,
свързани с осигуряване на достъп до информация и участие на обществеността в процеса на
вземане на решения за околната среда, повишаване културата на обществото по въпросите
на околната среда и устойчивото развитие, и с мониторинга на околната среда.
Интегрирането на националните екологични цели е съобразено с характерните
особености и проблеми на Община Враца.
В аналитичната част на ОУПО са направени изводи и са идентифицирани проблемите
по отношение опазването на околната среда, пространствено обусловени и аргументирани с
достоверни данни. Анализът на инфраструктурната обезпеченост разглежда проблемите на
различните видове техническа инфраструктура, като поставя фокус върху нуждата от
изграждане и рехабилитация на амортизирани или липсващи елементи. Обърнато е
специално внимание на факторите, които оказват негативно влияние върху състоянието на
околната среда, като: производствени дейности, наводнения и щети, причинени от
природни бедствия.
Таблица 56. Приоритети и мерки в ОУП и връзка с националните цели

Национална цел

Приоритети и мерки в ОУП

Намаляване и

• внедряване на нови технологии в селското стопанство и

предотвратяване на
последиците от
изменението на
климата и чиста
енергия

съвременни форми на интензивно земеделие
• ремонт и реконструкция на общинската пътна инфраструктура
на територията на общината
• ремонт

и

реконструкция

на

републиканската

пътна

инфраструктура на територията на oбщината
• ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в
населените места от общината
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Осигуряване на

•

достатъчно по

изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ на населените
места

количество и с добро

•

изграждане на нова ВиК мрежа в индустриална зона

качество вода

•

водоснадяване на курортни локации в ПП „Врачански
балкан”

•

изграждане на система за пречистване на отпадни води в
населени места до 2000ЕЖ

•

изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни
станции в по-малките населени места

По-здравословна

•

изграждане на дъждовни канализации в населените места

•

почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания,

околна среда за

координирано с мерки за разширяване на системите за

по-добро качество на

организирано събиране и транспортиране на отпадъците

живот

•

Закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища
в населените места

•

превантивни мерки срещу безконтролното разполагане на
отпадъци за третиране

•

Предотвъртяване на замърсяванията на общинската пътна
мрежа и крайпътна инфраструктура

•

Внедряване организирана система за разделно събиране от
различни видове отпадъци

•

изграждане

на

инсталация

за

третиране

на

биоразградими/органични/ и зелени отпадъци
•

изграждане на инсталация за събиране, обезвреждане и
оползотворяване на сметищен газ

•

изграждане на общинско депо за строителни отпадъци и
инсталации за оползотворяването им

•

мероприятия

за

ландшафтно

възстановяване

и

рекултивация на средата в нарушените територии
•

оразмеряване на броя и капацитета на инфраструктурата на
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образованието и здравеопазването чрез прилагане на
действащите нормативи за задоволеност и обхванатост на
населението
•

реконструкция и обновяване на материална база в
общинските образователни обекти

•

обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа

•

изграждане на модерна информационна и комуникационна
инфраструктура

•

подобряване

водоснабдяването

и

канализацията

в

общината
•

въвеждане на енергоефективни мерки

•

проектиране и изграждане на рампи за трудноподвижни
лица за осигуряване на достъп до всички сгради за
обществено ползване

•

изграждане на детски площадки във всички населени места

•

подобряване

на инфраструктурата

в

малцинствените

квартали
•

подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички
жители на общината

•

възстановяване и опазване на културно-историческото
наследство

Насърчаване на

•

повишаване на конкурентноспособността на селското

устойчивото

стопанство като структуроопределящ отрасъл на местната

потребление и

икономика

производство

•

стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП

•

развитие на атрактивен туризъм

•

изграждане на местни партньорства за развитие

•

внедряване на нови технологии в селското стопанство и
съвременни форми на интензивно земеделие

•

окрупняване на земеделските земи и сдружаване на
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земеделските производители
•

насърчаване отглеждането на трайни насаждения

•

създаване на условия за реализиране на селскостопанската
продукция

•

внедряване на практики на екологично чисто земеделие и
животновъдство

•

технологично развитие и въвеждане на иновациите

•

създаване на публично-частни партньорства и инициативи
за икономическо развитие

•

насърчаване на предприемачеството и стимулиране на
малкия и среден бизнес за разкриване на повече и по-добри
работни места

•

подобряване на диалога и информираността между МСП и
общината

Ограничаване и

• запазване на биологичното разнообразие и свързаните с него

спиране на загубата

ценности, водни ресурси и почви, уникални и крехки

на биологично

екосистеми и ландшафти

разнообразие

• опазване на земеделски земи I - IV категория
• въвеждане режим без право на промяна на предназначението за
някои оброботваеми и необработваеми земи и ценни от
ландшафти
• режим на устройство без право на промяна на предназначението
за всички горски територии и най-плодородните земеделски
земи с най-висок бонитетен бал
• опазване и многофункционално стопанисване и ползване на
ресурси от общинските горски територии

Формиране на нови

• Почистване на нерегламентирани сметища и замърсявания,

модели на поведение

координирано с мерки за разширяване на системите за

на обществото,

организирано събиране и транспортиране на отпадъците

щадящи околната

• изграждане и внедряване на система за разделно събиране на
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среда и съдействащи
за устойчивото

рециклируеми oтпадъци
• Изграждане

и

укрепване

на

инфраструктурата

за

развитие, както и

предотвратяване на наводнения, пожари и други природни

осигуряване на

бедствия

по-качествена
информация и
мониторинг за
околната среда
Ето защо целите за опзаване на околната среда на национално и международно
равнище са взети предвид при изработване на ОУП на Община Враца, като е постигнато
съответствие с екологичната политика на национално и международно ниво.

9.

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
• Атмосферен въздух
Общо предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните
за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не
водят до влошаване качествата на атмосферния въздух. Територията притежава не малък
естествен потенциал и условия за самопречистване и самовъзстановявване.
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.
ОУПО предвижда нарастване площта на териториите за озеленяване, предвижда и
редица мерки за тяхното обновяване и облагородяване, което ще окаже положително
кумулативно въздействие върху подобряване качеството на компонента „атмосферен
въздух“.
Към териториите за озеленяване спадат общоградските паркове, кварталните градини
и скверове, транспортното озеленяване, защитни зелени пояси около водните обекти,
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озеленяване на сервитутните ивици на линейните съоръжения на техническата
инфраструктура и др.
Горските територии заемат площ от 16047,3 ха или около 22,7% от територията на
общината. Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическо значение на
горите, Общият устройствен план предвижда запазване на горските територии и
ограничаване на възможностите за промяна на предназначението им като се даде режим на
устройство - забрана за промяна на предназначението. По отношение на горските територии
ОУПО предвижда опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от
общинските горски територии.
Предвид стопанското, рекреационното, екологичното и естетическо значение на
горите, тяхното опазване е изключително важно и ще окаже положително въздействие
върху подобряване качеството на компонента „атмосферен въздух“.
• Повърхностни и подземни води
Приоритетите в областта на опазването на повърхностните и подземни води са
представени по-горе. ОУПО е съобразен с тях, като общината е предприела дългосрочни и
ефективни мерки за поетапно решаване на изяснените вече проблеми и постигане на
поставените цели.
По отношение на повърхностните води планът дава възможност за реализация на
няколко планирани мероприятия:
• изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ на населените места;
• изграждане на нова ВиК мрежа в индустриална зона;
• водоснадяване на курортни локации в ПП „Врачански балкан”.
Планът предвижда запазване площта на водните площи – 825,1 ха и отразява
защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната мрежа Натура 2000,
като не предвижда строителна намеса в прилежащата им територия.
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;
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• отразяване защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната
мрежа Натура 2000, като не предвижда строителна намеса в прилежащата им
територия.
Усилията на общината и експлоатационното дружество „ВИК” ЕООД гр. Пловдив са
насочени, в няколко основни направления осигуряване на качествено и непрекъснато
водоснабдяване и канализация на потребителите, съгласно европейските стандарти, на
социално

поносима

цена,

осигурявайки

положителни

икономически

резултати;

предоставяне на висококачествени услуги, които създават благоприятна жизнена среда за
развитие на човека и на всички човешки дейности, удовлетворяване нуждите от питейна
вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, в съответствие с европейските
стандарти за опазване на околната среда и принципите на устойчиво развитие; балансирано
съчетание между интересите на потребителите, едноличния собственик и вътрешните
интереси на дружеството, с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и
модернизация на системите; следване на европейската, държавната и регионалната
политика във водния сектор, като се отчитат интересите на заинтересованите страни;
въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.
В тази връзка е реализирането на проекти за изграждане, реконструкция и
модернизация на водоснабдителна и канализационна мрежа, които предвиждат:
• Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината;
• Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените места;
• Подмяна на вътрешна ВиК мрежа в населените места на общината;
• Изграждане на система за пречистване на отпадни води в населени места до 2000 е.ж.;
• Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в по-малките
населени места;
• Подобряване на канализацията в населените места;
• Изграждане на нова канализация и пречиствателни съоръжения в населените места.
Стриктен ще е мониторингът на питейната вода съгласно изискванията на Наредба №
9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Очаква се
увеличение на постигнато съответствие на нейното качеството с нормативните изисквания.
Предвидените промени ще имат положително въздействие върху околната среда.
Очаква се да се осигури нормално водоснабдяване с питейна вода на всички зони в
231

общината. Изграждането на канализационна мрежа ще ликвидира риска от инфилтрации и
замърсяване на подземни води.
В резултат на реализацията на ОУПО и предвидените устройствени мерки, които ще
бъдат предприети в рамките на действието му, ще се съдейства за постигане целите за
повърхностните и подземни водни тела в района.
При разработването на ОУП са взети в предвид мерките за постигане и запазване на
добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски регион, които
следва да се имат в предвид при реализацията на Общия устройствен план, отразени в
програмите от мерки в плана:
✓ Мерки, насочени към урбанизираните територии;
✓ Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване;
✓ Мерки, насочени към селското стопанство;
✓ Мерки, насочени към енергетиката;
✓ Мерки насочени към ръбовъдството и отглеждането на аквакултури;
✓ Мерки, насочени към защита от наводнения;
✓ Мерки, насочени към изменението на климата;
✓ Мерки, насочени към горското стопанство;
✓ Мерки, насочени към туризъм и рекреационни дейности;
✓ Мерки, насочени към транспорт;
✓ Мерки, насочени към повече от една движеща сила;
✓ Мерки, насочени към повече от една движеща сила;
✓ Мерки, касаещи зони за защита на водите от екологичната мрежа „Натура 2000”.
Заложените дейности и мерки в ОУП са съобразени с целите и мерките заложени в
ПУРБ, както и със забраните, ограниченията и регламентите на чл.143, 146, 149, ал.2 и ал.3
от Закона за водите.
• Почви, земни недра, минерално разнообразие
Комплексът от други действия, чието предприемане се осигурява с ОУПО, ще доведат
до подобряване състоянието на земите в землището на общината. Такива са подобрената
организация и структура на дейностите отпадъците, управлението, ползването и
пречистването на водите, зелената система.
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Не се предвиждат земи за добив на полезни изкопаеми, увреждащи почвите или
предизвикващи промени в минералното разнообразие.
С развитието на зелената система ще се намалят макар и малките по степен в момента
площи с ветрова ерозия.
• Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони
ОУПО не предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на
биологично разнообразие. Запазва се общинския горски фонд и зелените площи за широко
обществено ползване. Елементите на зелената система имат важно значение, свързано със
социално-икономическото развитие и носят основни функции на отдиха, еколого-хигиенни
и други специфични функции. Те са публична общинска собственост и са особено важни за
архитектурно художествения силует на урбанизираната среда.
По изискване на Световната здравна организация за парковите площи ще се осигури
15 минутен пешеходен изохрон на достъпност, което е важен качествен показател за
екологичната и рекреационната ефективност на зелените площи върху стандарта на
жизнената среда.
Към озеленени площи в допълващата зелена система спадат организирани зелени
структури, с тясно специализирани функции като озеленени площи на жилищни, вилни,
обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените
площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, дендрариуми, защитни
насаждения – мелиоративни влажни зони покрай водните огледала, санитарно-защитно
озеленяване, зелени пояси около промишлените зони и др.
ОУП създава регулационната основа за възстановяване на горите. Това увеличава
възможностите за възстановяване и подобряване на тяхната биокоридорна функция.
Цялостното развитие на зелената система ще благоприятства развитието на популациите на
мастната автохтонна флора и фауна.
Планът не предвижда негативо засягане на защитените територии и зони.
• Ландшафт
Новото устройствено планиране не въвежда изразени промени в съществуващия
ландшафт. Предвижда се антропогенизиране на новоурбанизиращи се терени – общо 823,3
ха, което е разликата между сегашната територия, включена в урбанизираните територии и
предвижданията на плана. Положително върху характеристиките на ландшафта ще
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повлияят развитието на зелената система в селищна и извънселищна среда. Ще се тушират
отрицателните промени, възникнали след пътно строителство с развитието на зелените
пояси около тези транспортни артерии.
• Отпадъци
Неразделна част от подобряването на екологичната обстановка е ефективното
управление на отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата и дейностите
свързани с отпадъците. В тази връзка е необходимо се въведе разделно събиране на
отпадъците и компостиране на отпадъците по домовете и в общината (от поддържане на
зелените площи, храстите и дърветата в парковете и градините). Всички тези препоръки
трябва да залегнат в Общинската програма за управление на отпадъците. Интегрираната
система за управление на отпадъците ще допринесе за постигане на поставените екологични
ипространствени цели на Плана, като запазване на най-важния ресурс – земята от
замърсяване.
Очаква се прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъци да
спомогне за развитието на фактора „Отпадъци”, което ще намали влиянието му върху
компонентите на околната среда и ще намали риска за човешкото здраве.
Въздействието от реализирането на ОУП ще бъде пряко, положително и дълготрайно,
поради създаване на условия за екологосъобразни производства, вкл. екологосъобразно
третиране на отпадъците.
При спазване на изискванията на законодателството по отношение управлението на
отпадъците не се очаква отрицателно въздействие на този фактор върху компонентите на
околната среда.
• Опасни вещества. Рискови енергийни източници
ОУПО не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в
отрицателна посока съществуващото положение. Новото устройствено планиране ще има
принос в намаляване шумовото замърсяване в урбанизираните територии от стопански
обекти и транспорта, както и от вибрации. Няма да настъпят изменения по отношение
въздействията от йонизиращи и не йонизиращи лъчения.
• Културно-историческо наследство.
Избраният вариант на устройство на територията не предполага негативни
въздействия върху обекти на културно - историческото наследство. В ОУПО са предвидени
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единствено мерки за опазване, експониране, социализация и адаптация на недвижимите
културни ценности.
• Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със специфичен
хигиено-охранителен статус в обхвата на плана.
Всичи предвидени мерки в ОУПО са насочени към подобряване на устройствените
параметри, подобряване състоянието и качеството на елементите на всички функционални
системи, което от своя страна ще рефлектира и в областта на условията и показателите,
характеризиращи общественото здраве. Балансът на територията и приоритетите за
реализация на плана очертават тенденция към значително подобряване на условията в
различните сфери: обитаване, обществено обслужване, производство, отдих и рекреация.
• Обща оценка на въздействията.
От представеното съществуващо положение, свързано с компонентите и факторите,
влияещи върху качеството на околната среда в Община Враца, както и с очертаните
перспективи в устройството на територията, произтичащи от проекта за ОУПО са налице
следните въздействия сърху отделните компоненти на околната среда /Таблица 57/.
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Таблица 57. Видове очаквани въздействия сърху отделните компоненти на околната среда в следствие прилагането на ОУПО
Компонент/ Фактор

непряко пряко краткотрайно среднотрайно дълготрайно временно постоянно кумулативно положително отрицателно степен

Атмосферен въздух

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

малка

Повърхностни води

да

не

не

не

да

не

да

да

да

да

средна

Подземни води

да

не

не

не

да

не

да

да

да

да

средна

Земни недра

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

Почви

да

да

не

не

да

не

да

не

не

да

малка

Биоразнообразие

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

малка

ЗТ и ЗЗ

не

не

не

не

не

не

да

не

не

не

-

Ландшафт

да

не

не

не

да

не

да

не

да

да

средна

Отпадъци

да

не

не

не

да

не

да

не

да

да

средна

Физични фактори

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

КИН

не

не

не

не

не

не

не

не

не

не

-

Здраве

да

не

не

не

да

не

да

не

да

не

средна
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Налага се обща оценка, че в своята цялост, Общия устройствен план на Община Враца
ще окаже трайно във времето и основно положително въздействие върху компонентите на
околната среда и ще минимизира в рамките на възможното негативното действие на някои
от факторите.
МЕРКИ,

10.

ВЪЗМОЖНО

ПРЕДВИДЕНИ
НАЙ-ПЪЛНО

ЗА

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,

ОТСТРАНЯВАНЕ

НА

НАМАЛЯВАНЕ

И

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОУП ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
На база на резултатите от извършените анализи и оценки на предполагаемото
въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на осъществяването на
предвижданията на ОУП на Община Враца са предложени мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от
прилагането на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на
предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките са мотивирани, в т.ч. и по
отношение на очакваните резултати от прилагането им.
Заложените мерки са разделени в 4 основни групи съгласно, както следва:
Мерки за предотвратяване на негативните въдействия
Мерки за ограничаване на степента на негативните въдействия
Мерки за ограничаване на вероятността от настъпването на негативните въдействия
Мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните
въздействия

За всеки от компонентите/ факторите на околната среда са представени мерки, които
съобразно четирите групи мерки са означени с конкретния цвят идентифициращ групата от
мерки.
Таблица 58. Групи от мерки по компонени на ОС
Компонент /
Фактор
Атмосферен
въздух

Вид

МЕРКИ

ЕФЕКТИ

ФАЗА

Разработване и внедряване на интервенции,

Създаване на

При

свързани с повишаване на енергийната

условия за

прилагане на

ефективност

подобряване на

ОУПО и
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качеството на

последващи

атмосферния въздух

ПУП

Осигуряване на достатъчно свободни

Спазване на

При

пространства при реализация на ново

екологичните

прилагане

застрояване, с цел осигуряване на проветряване,

стандарти за

на ОУПО и

разсейване на вредни потоци замърсен

качество на

последващи

атмосферен въздух

атмосферния въздух

ПУП
При

Съобразяване на всички проектни решения с
развитието на зелена система

прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

Съобразяване с екологичните стандарти при
изграждане на нови елементи на техническата
инфраструктура и
транспортно-комуникационната система

Спазване на заложените устройствени
параметри в отделните устройствени зони и
изграждане на буферни зони за ограничаване на
замърсяването на атмосферния въздух

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на атмосферния въздух в хода на

При

реализацията на ОУПО за мониторинг на

прилагане

замърсяванията по отделните показатели и

на ОУПО и

замърсителите, при които има вероятност да

последващи

бъдат отчетени превишения в пределно

ПУП

допустимите стойности
Реализация на проекти на зелена
инфраструктура, която да компенсира
новопланираното строителство в предвидените
резервни територии

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП
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Опазване на водите за питейно-битово

При

водоснабдяване, вкл. мерки за опазване на

прилагане

качеството им, с оглед намаляване на степента на

на ОУПО и

пречистване за получаване на води с питейни

последващи

качества.

ПУП
При

Съобразяване с екологичните стандарти при

прилагане

изграждане на нови елементи на на

на ОУПО и

водоснабдителната и канализационната мрежа и

последващи

пречиствателни съоръжения

ПУП

Допълнителни проучвания и оценки на
качеството на повърхностните и подземните
води в хода на реализацията на ОУПО за
мониторинг на замърсяванията по отделните
показатели и замърсителите, при които има
вероятност да бъдат отчетени превишения в
Повъхностни

пределно допустимите стойности

и подземни
води

При
Постигане целите за
повърхностни и
подземни води.,
предотвратяване на
замърсяването им.
Осигуряване на

Регулиране на водовземанията на пресни

необходимото

повърхностни води и на подземни води

количество питейна
вода с подходящи
качества

прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП
При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП
При

Регулиране на емисиите чрез определяне на

прилагане

забрани за въвеждане на замърсители от точкови

на ОУПО и

източници на замърсяване

последващи
ПУП
При

Определяне на забрани за въвеждане на

прилагане

замърсители от дифузни източници на

на ОУПО и

замърсяване и регулиране на замърсяването

последващи
ПУП

Реализация на проекти в. зелена инфраструктура

При

в сферата на водоснабдяването и съоръженияа за

прилагане

пречистване на повърхностните и подземните

на ОУПО и

води

последващи
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ПУП
При
прилагане

Предотвратяване замърсяването на водите с

на ОУПО и

приоритетни вещества

последващи
ПУП
При
прилагане

Предотвратяване или намаляване въздействието

на ОУПО и

на аварийни замърсявания

последващи
ПУП

Подобряването на състоянието на водите в

При

границите на защитените територии и зони,

прилагане

обявени за опазване на местообитания и

на ОУПО и

биологични видове, в които поддържането на

последващи

доброто състояние на качеството на водите е

ПУП

важен фактор за тяхното опазване

При
прилагане

Мерки, свързани с преодоляването на

на ОУПО и

климатичните промени

последващи
ПУП
При
прилагане

Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни

на ОУПО и

източници на замърсяване на водите

последващи
ПУП
При
прилагане

Изпълнение на предвидените в ПУРБ мерки за

на ОУПО и

постигане целите за водните тела

последващи
ПУП

Почви

Стриктно съобразяване на процедурите за

Опазване на

При

промяна на предназначението на земеделските

почвите и

прилагане

земи и горски територии както с вида

намаляване

на ОУПО и

категорията на земите, така и с предвижданията

необоснованите

последващи

на окончателния ОУПО

загуби на земя от

ПУП

240

Недопускане формирането на нови

поземления и

При

горски фонд

прилагане

нерегламентирани сметища на територията на

на ОУПО и

общината

последващи
ПУП
При

Възстановяване и изграждане на пояси и площи

прилагане

с едро-размерна растителност с цел овладяване

на ОУПО и

на ерозионните процеси в общинската

последващи

територия

ПУП
Отразяване в

Спазване на заложените устройствени

окончателни

параметри в отделните устройствени зони

я вариант на
ОУП

Запазване и доразвиване „зелени коридори“,

При

осигуряващи естествена миграция на

прилагане

животински видове и изпълняващи

на ОУПО и

климаторегулиращи, хидрологични,

последващи

противо-ерозионни и др.п. функции

ПУП
При

Изграждане на устойчиви дренажни системи в

прилагане

съответствие с местоположението на

на ОУПО и

новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на

последващи

площадки и пътни участъци в сухо състояние

ПУП

Провеждане на допълнителните геоложки и

При

хидрогеоложки проучвания в зони с риск от

прилагане

настъпване на геоложки риск, свързан с

на ОУПО и

разглданите подробно в плана геоложки

последващи

процеси и явления, които има вероятност да

ПУП

породят такъв, като свлачища и срутвания.

Биологично
разнообразие

Запазване и доразвиване „зелени коридори“,

Опазване и

При

осигуряващи естествена миграция на

възстановяване на

прилагане

животински видове и изпълняващи

местообитанията,

на ОУПО и

климаторегулиращи, хидрологични,

структурата и

последващи

противо-ерозионни и др.п. функции

динамиката на

ПУП

Недопускане урбанизация в местата с

популациите на

При

концентрация на биологично разнообразие

видовете в района.

прилагане
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Опазване на

на ОУПО и

елементите на

последващи

националната

ПУП

Недопускане при одобряване на ПУП-ПЗ в

екологична мрежа и

петте защитени зони пряко отрицателно

развитие на

въздействие върху местообитания и популации

регионалната.

на видовете, предмет на опазване, както и
недопускане на тяхното фрагментиране или
нарушения на бикоридорните връзки.
Недопускане възпрепятствване на
миграционните коридори или увреждащи
крайречната флора и фауна действия и решения
при изграждането на нови елементи от
напоителната система и водовземни съоръжения
от повърхностните водни.
Недопускане утвърждаването на ПУП-ПЗ или
дейности в близост до елементите на
националната екологична мрежа, водещи до
настаняване на инвазивни видове или
предизвикващи рудерализация на площи от
защитената местност или защитените зони.

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП
При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП
При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

Опазване и възстановяване на естествените и
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични
изисквания по отношение опазването на
характерни техни елементи, като окрайнините
на горите, полезащитните пояси, пасищата и
ливадите, естественото озеленяване по
протеженията на водните течения, крайпътното

При
прилагане
на ОУПО и
последващи
ПУП

озеленяване и др.;
Устройствено зониране при съблюдаване на

Отразяване в

принципа за „прекъсната урбанизация” и

окончателни

осигуряване на непрекъснатост на природната

я вариант на

среда

ОУП

Изграждане на устойчиви дренажни системи в

При

съответствие с местоположението на

прилагане

новоизграждащи се обекти, с цел поддържане на

на ОУПО и

площадки и пътни участъци в сухо състояние,

последващи
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което предотвратява загниването на кореновата

ПУП

система на засадените растения
При
Дейности в реките да се предвиждат в извън

прилагане

размножителния период на животинските

на ОУПО и

видове

последващи
ПУП

Премахване на нерегламентираните
замърсявания организиране на събирането,

При

депонирането и третирането на отпадъците

прилагане на

съгласно нормите на ЕС и разработване на

ОУПО и

ландшафтно-устройствени проекти за

последващи

възстановяване и рекултивация на други

ПУП

нарушени ландшафти
Устройствено зониране при съблюдаване на

Отразяване в

принципа за „прекъсната урбанизация” и
осигуряване на непрекъснатост на природната
среда

окончателни

Възстановяване на
ландшафта и
постигане на

Ландшафт

я вариант на
ОУП
Отразяване в

Пространствени мерки: Спазване на заложените

съвременните

устройствени параметри в отделните

окончателни

изисквания за

устройствени зони

я вариант на

качеството на

ОУП

средата;

При

Недопускане формирането на нови

прилагане на

нерегламентирани сметища на територията на

ОУПО и

общината

последващи
ПУП
При

Адекватно оформление на сервитутните ивици и

прилагане на

площите около новите

ОУПО и

комуникационно-транспортни артерии за

последващи

тяхното ландшафтно вписване.

ПУП

Предвиждане популяризиране и бърза

Опазване на

При

Културно-

реализация на елементите на ОУПО,

обектите на КИН

прилагане

историческо

предвиждащи социализиране на паметниците на

Валоризация на

на ОУПО и

наследство

културата и включването им в специализирани

културното

последващи

туристически маршрути

наследство

ПУП

243

Допълнителни проучвания и оценки на

При

състоянието на недвижимите културни

прилагане

ценности в хода на реализацията на ОУПО и

на ОУПО и

набелязване на приоритетни интервенции с

последващи

оглед на тяхното опазване и съхраняване на

ПУП

тяхната стойност

При

При случай на откриване на обекти с характер

прилагане

на находка, прекратяване на дейността

на ОУПО и

незабавно и уведомяване общината и РИМ за

последващи

експертиза.

ПУП
При

Уточняване на площадки за депониране на

прилагане

строителни отпадъци и предвиждане тяхната

на ОУПО и

преработка до усвояеми фракции

последващи
ПУП

При

Доразвиване на системата за компостиране на
органичните фракции и последващото
използване за общински нужди и от
населението.

Отпадъци

Усъвършенстване и

прилагане

оптимизиране на

на ОУПО и

управлението на

последващи

отгпадъците.

ПУП

Провеждане на оперативен контрол от страна на

Намаляване на

общинската администрация на строителните

отрицателните

При

дейности и на процеса на извозване и

въздействия от тях и

прилагане

обезвреждане на строителните отпадъци и

постигане на

на ОУПО и

въвеждане на строги санкции и задължения за

по-голям %

последващи

отстраняване на вредите при допускане на

вторично усвояване

ПУП

нарушения
При
прилагане

Въвеждане на система за разделно събиране на

на ОУПО и

отпадъци във всички населени места

последващи
ПУП

Рискови
енергийни
източници

Провеждане на допълнителни проучвания и

Предотвратяване на

При

оценки на източници на електромагнитни

риска от

прилагане

лъчения (електропроводи, трансформатори, ТВ

въздействие на

на ОУПО и

и радиопредаватели, радари, базови станции за

нейонизиращите

последващи
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мобилна комуникация и др.) в хода на

лъчения.

ПУП

реализацияна на ОУПО за мониторинг на
замърсяванията по отделните показатели и
замърсителите, при които има вероятност да
бъдат отчетени превишения в пределно
допустимите стойности
Локализиране на източниците на производствен

При

шум по начин, който да осигурява необходимия

прилагане

защитен сервитут в обхвата на промишленото

на ОУПО и

съсредоточие, респ. производствената зона, без

последващи

да въздейства на жилищните територии

ПУП

Изграждане на изолационно озеленяване в

При

обхвата на зоните и терените за

прилагане

производствено-складови дейности, генериращи

на ОУПО и

шум, в частите им, прилежащи на жилищните

последващи

територии в населените места

ПУП

Запазване на съществуващите крайпътни
озеленени площи с изолационни и защитни (в
т.ч. ветро- и снегозащитни) функции и

При

изискване с подробните устройствени планове в

прилагане

зависимост от конкретните условия да се

на ОУПО и

предвижда шумозащитно озеленяване или

последващи

изграждането на изкуствени шумозащитни

ПУП

екрани в профилите на пътищата и улиците или
при невъзможност - в границите на
прилежащите урегулирани поземлени имоти

При

Мониторинг на качеството на питейната вода.
Наблюдение и контрол на данните за
съдържанието на вредни емисии на околната
Здравно-

среда и на здравните показатели

хигиенни
условия

Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически
проекти с действащото законодателство и
изискванията на Националната програма за
действие по околна среда и здраве

прилагане на

Подобряване на

ОУПО и

здравно-хигиенните

последващи

условия на средата.

ПУП

Намаляване на

При

здравния риск за

прилагане на

населението

ОУПО и
последващи
ПУП
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11.

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА И ТРУДНОСТИ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.
В тази част е направено описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи, в
т.ч. от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве, които са довели до
избора на приетата за ОУП на община Враца алтернатива.
Оценката на алтернативите е на база извършената до тук оценка на обхвата, степента
на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за предотвратяване, ограничаване
или компенсиране на въздействията. Избран е вариант с по-малко отрицателни или нулеви
въздействия и с повече, доколкото е възможно, положителни.
В процеса на разработката на ОУП са разгледани и оценени следните варианти на
развитие: нулева алтернатива и пространствено развитие, заложено в ОУПО.
При „нулевата алтернатива” биха се запазили съществуващите граници на
урбанизираната територия и промишлените зони без разширение, забрана за промяна на
предназначението, използване на наличната ВиК мрежа, с възможности само за
реконструиране. Ще липсват всякакви възможности за съвременно устройствено планиране
и устойчиво развитие. Без ОУП ще се забави икономическото развитие на общината и
района и ще се влоши качеството на живот на населението.
Липсата на нов ОУП ще влоши състоянието на околната среда и всички нейни
компоненти. Реализирането му ще доведе до подобряване на качеството на средата без да
води след себе си необратими промени в околната среда и значителни негативни
въздействия.
Оценката на алтернативите показва, че приемането на „нулева алтернатива“ не е
добро решение нито от икономическа нито от екологична гледна точка. Досегашното
развитие на територията налага приемането на нов ОУП като удачен компромис между
необходимостта от нарастващо антропогенизиране от една страна и съхраняването и
обогатяването на природните дадености от друга.
Пространственото развитие, заложено в ОУПО, предвижда развитие на територията,
съобразено с проблемите и потенциалите на територията и потребностите на населението.
Предвижданията на ОУПО гарантират дългосрочно устойчиво устройствено развитие на
териториите и постигане на оптимална пространствена структура.
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Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУПО за балансирано с
направените препоръки.
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста на
Закона за опзване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на екологичната
оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по Закона за устройство
на територията.
Обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с
компетентните и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства,
заинтересовани страни и обществеността. Приложени са следните методически принципи:
✓ Принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща категория,
степента на усвояване на която определя характера на съществуването и развитието й,
включително и на съседни или отдалечени, но интегрирани в определено отнношение
територии;
✓ Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от единна
система, независимо от водещата или подчинената му роля;
✓ Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са предмет
на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация;
✓ Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично
развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на населението;
✓ Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;
✓ Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма достатъчно
информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
Използвани са следните методически подходи:
✓ При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда се
прилагат основно аналитичните подходи;
✓ Системно-структурния подход при оценка на състоянието на околната среда;
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✓ Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда се базира на сценариите за
развитие;
✓ SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.
Приложени следните методи на работа:
✓ Събиране

на

необходимата

информация

и

данни

за

съществуващото

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания,
нормативни документи, посещения на терена от експертите.
✓ Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми на
района чрез прилагане на количествени и качествени методи за анализ и оценка на
състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на плана на
Община Враца;
✓ Съответствие на целите на ОУП с други програми и планове в района;
✓ Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към проектантския
екип;
✓ Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУП;
✓ Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху компонентите
на околната среда;
✓ Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия на
ОС и вероятност от поява на кумулативни въздействия;
✓ Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на реализирането на
ОУП;
✓ Изводи, препоръки и заключение.
ИЗПОЛЗВАНИ СА СЛЕДНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:
• Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз
✓ Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда
✓ Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите;
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✓ Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на
замърсяването;
✓ Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка на
въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от юли, 2010
г.);
✓ Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от
човека;
✓ Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници ;
✓ Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от
населени места;
✓ Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни
вещества;
✓ Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008
година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа;
✓ Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга
и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета;
✓ ДИРЕКТИВА

НА

СЪВЕТА

№

92/43/ЕИО

за

опазване

на

природните

местообитания и на дивата флора и фауна ;
✓ ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно опазването на дивите птици;
✓ Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
✓ Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на
отпадъци;
✓ Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994
година относно опаковките и отпадъците от опаковки;
✓ Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000
година относно излезлите от употреба превозни средства;
✓ Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда;
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• Международни конвенции, по които Република България е страна
✓ Конвенция за биологичното разнообразие/ Протокол от Картахена за биосигурност
- пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;
✓ Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и
фауна (CITES);
✓ Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - Рамсарска
конвенция за влажните зони;
✓ Европейска конвенция за ландшафта;
✓ Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.
• Българско законодателство:
✓ Закон за опазване на околната среда;
➢

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и

програми;
✓ Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него;
✓ Закон за водите;
➢

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните

води;
➢

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите;

➢

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати

от земеделски източници;
➢

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване;
➢

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,

утвърждаване

и

експлоатация

на

санитарно-охранителните

зони

около

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди;
➢

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води;

➢

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание

на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
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➢

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
➢

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за

питейно-битови цели;
➢

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
➢

Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
➢

Наредба за ползването на повърхностните води;

➢

Наредба №14/1997г. За норми за пределно допустимите концентрации на

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (об. ДВ бр.88/1997г.);
➢

Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени

и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони,
в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници;
✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух;
✓ Закон за почвите;
✓ Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.);
✓ Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и доп.,
бр. 39 от 20.05.2011 г.);
➢

Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени,

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния
пласт;
➢

Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на

вредни вещества в почвите ;
➢

Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите

✓ Закон за биологичното разнообразие.
➢

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
✓ Закон за лечебните растения;
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✓ Закон за генетично модифицирани организми;
✓ Закон за защитените територии;
✓ Закон за лова и опазване на дивеча ;
✓ Закон за рибарството и аквакултурите;
✓ Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г, обн. ДВ, бр.53 от
13.07.2012 г., изм. и доп. бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 07.02.2017 г./
➢

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/ 2012г, обн.ДВ бр.89/
13.11.2012г;
➢

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. zа класификация на отпадъците, Обн. ДВ.

бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.
➢

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

➢

Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
➢

Наредба за излезлите от упoтреба моторни превозни средства.

➢

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и

акумулатори;
➢

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;

✓ Закон за защита от шума в околната среда;
➢

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху
здравето на населението;
• Национални стратегии и програми
✓ Национална програма за развитие „България 2020“
✓ Националната програма за реформи на Р България
✓ Националната концепция за пространствено развитие /2013-2025 г./
✓ Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
✓ Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г.;
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✓ План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2010-2015 г. в Източнобеломорски
район – утвърден със заповед № РД-293/22.03.2010 г. на министъра на околната
среда и водите.
✓ План за управление на риска от наводнения /ПУРН/
✓ Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
✓ Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.
✓ Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р България
✓ Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. и Национален план за действие
✓ Национална приоритетна рамка за развитие /НПРД/ за Натура 2000;
✓ Стратегически план за биологично разнообразие 2011-2020 г.
✓ Стратегия на европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. и
Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.
✓ Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;
✓ Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни източници;
✓ Трети национален план за действие за енергийна ефективност;
✓ Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020
г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет;
✓ План за управление на речните басейни
✓ Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС
• Методики
✓ Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.;
✓ Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната
среда;
✓ Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за стратегическа
екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН;
✓ Практическо ръководство за обучение по Директивите за СЕО и ОВОС. Основни
елементи, 2013 – JASPERS.
✓ Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;
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✓ Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002
г. (МАТО/BG/9/1);
✓ Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие;
✓ Класификатор на почвите в България;
✓ Класификация на ландшафтите;
✓ Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната
уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори,
водноелектрически централи и фотоволтаични системи;
✓ Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на
процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на
въздействието на околната среда за планове и програми;
✓ Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за
ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за
ОС), обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г.

12.

ОПИСАНИЕ

НА

НЕОБХОДИМИТЕ

МЕРКИ

ВЪВ

ВРЪЗКА

С

НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП.
След приемането и одобряването на ОУП на Община Враца, прилагането му следва да
се извършва съгласно Правилата и нормативите за прилагане на плана.
Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната
среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУПО се препоръчват следните
конкретни мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве при неговата реализация.
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Таблица 59. Мерки за наблюдение и контрол на въздейтвието върху околната среда при прилагането на
ОУП на Община Враца и индикатори за мониторинг и контрол
Отговорен за
Мерки за наблюдение и контрол

Индикатори

Период на

предоставяне на

отчитане

информацията по
индикатора

Контрол на замърсителите на

Брой отклонение от

атмосферния въздух в Община Враца

нормите

Контрол по отношение на локализацията
на нови производствени зони
Проследяване на въздействието върху
водите

Вид зони, местоположение

ежегодно

ИАОС

ежегодно

Община Враца

ежегодно

БДДР

Установена промяна/
влошаване в състоянието

Подмяна и доизграждане на

на водите
Изградена и

водопроводната мрежа

реконструирана

Наблюдение и контрол на

водопроводна
Площ, заетамрежа
с

нерегламентирано депониране на

нерегламентирано

отпадъци и съответни мерки за тяхното

депонирани отпадъци

премахване
Спазване на нормите
за шум за отделните

Установени превишавания

териотории в рамките на Общината

на нормите за шум

Опазване на културно историческото

Брой засегнати и

наследство

нарушени културни

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно

Община Враца
ВиК
Община Враца
Община Враца
РЗИ Враца
Община Враца

ценности
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Контрол при издаване на разрешителни
за строеж по реда на ЗУТ за
предприятия/съоръжения, класифицирани
с висок или нисък рисков потенциал, или
за предприятия/съоръжения, при които е
възможен ефект на домино, или за

Община Враца/

обекти, разположени в близост до такива
предприятия, с цел гарантиране на

Съответните
Брой издадени

безопасни разстояния от тези

разрешителни за строеж

предприятия/съоръжения до жилищни

ежегодно

компетентни
органи в
зависимост от

райони, обекти с обществено

типа на обекта

предназначение, зони за отдих и
рекреация, съседни предприятия и
обекти, райони и строежи, които могат да
бъдат източник на или да увеличат риска
или последствията от голяма авария и да
предизвикат ефект на доминото.

Общият устройствен план на община Враца е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за устройство на територията и действащата в страната нормативна
база и отговаря на приоритети, заложени в цитираните национални стратегически
документи. Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на общината.
13.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените прогнози, се налага

следното заключение:
В своята цялостност, реализацията на Общия устройствен план на Община
Враца, ще окаже трайно във времето, основно положително въздействие върху
компонентите на околната среда и здравето на населението. Планът създава условия
за постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на живот и
осигурява условия за устойчив характер на развитието на територията на града и
землището

при

изпълнени

предложените

мерките

за

минимизиране

на

отрицателните въздействия върху компоненти на околната среда.
В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка
предлага на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Враца да приеме следното решение:
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СЪГЛАСУВА
предварителния проект на Общ устройствен план на община Враца и разрешава
преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето му се
вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за
въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони анализи за състоянието
на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени
за преодоляването им.
14.

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и

извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми. /Приложение 1/
В тази част са описани всички получени в хода на процедурата по екологична оценка
становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.
15.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Приложение №1 - Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на
изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от Наредбата
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
• Приложение №2 - Списък на експертите и ръководителя, изготвили Доклада за ЕО;
• Приложение №3 - Декларации по чл.83,ал.4 от ЗООС, в съответствие с чл.16, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми и декларация на ръководителя на екипа експерти, изготвили Доклада за ЕО,
в съотвествие с чл.16, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми;
• Приложение №4 - Документи, удостоверяващи професионалната компетентност на
експертите;
• Приложение №5 - Доказателствен материал за проведените консултации - писма с
кореспонденция до институциите, протокол от обществено обсъждане и други;
• Приложение №6 - Схема на защитени зони и територии
• Приложение №7 - Нетехническо резюме на Доклада за ЕО
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‚

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В
ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОУП И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
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Таблица 60. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка по реда на чл.19 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Заинтересовани
страни/ Получено
становище от/№
и дата на
получаване

Бележки, препоръки, коментари

Начин на отразване и мотиви за
това

Резулати от консултациите по задание за обхвата и съдържанието на ЕО и схема за провеждане на консултации със заинтересованите
страни

РИОСВ – Враца Писмо с изх. №
ОВОС-ЕО-13(3)/
28.02.2019 г

Към обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО (ДЕО) имам следните
Препоръките са отразени както
препоръки и забележки:
следва:
1.
В заданието в т.2.14 са посочени основни нормативни актове,
т.1 отразена в Предложение за
които ще бъдат съобразени при извършване на екологичната оценка – да се
определяне на обхвата на ЕО на
включи следният нормативен акт: Наредба №14/1997г. За норми за пределно
ОУП на община Враца и в ДЕО в
допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на
т.11 Мотиви за избор на
населените места (об. ДВ бр.88/1997г.);
разгледаните алтернативи, методи за
2.
В ДЕО да се включи анализ по отношение състоянието на
извършване на оценката и
лечебните растения на територията на община Враца, както и да се направи
трудности. Източници на
оценка на въздействието в резултат от прилагането на ОУП;
информация;
3.
Да се отбележи, че вековните дървета на територията на
т.2 и т.3 отразени в ДЕО в т.5.4.2.
община Враца, които са обявени със заповеди за защитени обекти и са
Растителен свят
включени в Регистъра на вековните дървета в България са 54бр.
Резулати от консултациите по изготвения ДОСВ на ОУП на община Враца

РИОСВ - Писмо с
изх. №
ОВОС-ЕО-13(5)/
31.07.2019г.

I. По отношение на Доклада за ОСВ:
На основание чл. 36, ат. 7 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на

Становището е прието, като се
предприети следващите стъпки

259

защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г.) и съобразно
критериите на чл. 24, ал. 3 ог нея, оценката на качеството на представения
Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на ОУП на Община
Враца върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата
«Натура 2000» е положителна по смисъла на чл. 24, ал. 5, т. 1 от Наредба за
ОС, поради следното:
1.
Представеният доклад е изготвен в съответствие с
изискванията на чл. 23, ал.2 от Наредбата за ОС и указанията на РИОСВ Враца.
2.
Представената информация е актуална по отношение на
изложените в доклада факти, касаещи предмета и целите на опазване в
защитените зони, попадащи на територията на общината.
3.
Внесеният доклад включва оценка на вида и степента на
въздействията на предвидените с плана дейности; описание на: преки,
непреки; кумулативни; краткотрайни, дълготрайни и т.н. върху предмета и
целите на опазване на защитени зони: В00002053 „Врачански Балкан” за
опазване на дивите птици и В00000166 „Врачански Балкан”, В00000594
«Божия мост-Понора», В00000487 «Божите мостове» и ВС0000601
«Каленска пещера», определени за опазване на природните местообитания и
дивата флора и фауна
4.
Спазено е изискването за разграничаване на конкретните
въздействията на плана върху отделните типове природни местообитания и
отделните видове, предмет на опазване в засегнатата защитена зона.
5.
Разграничени са и конкретните въздействия на плана върху
предмета на опазване на всяка една от засегнати защитени зони.
6.
Предложени са конкретни смекчаващи мерки и препоръки за
предотвратяване и намаляване на евентуални косвени отрицателните
въздействия върху зоните и видовете, предмет на опазване в тях.
7.
Към доклада са добавени необходимите графични материали
- карти.
8.
Експертите, изготвили доклада са приложили необходимите
документи и декларации, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата

260

за ОС.
Съгласно разпоредбите на чл. 25. ад. 1 от Наредбата за ОС. до 5 дни
от уведомяването на възложителя за оценката на качеството на ДОСВ,
информацията за плана, доклада по ОСВ. както и наличния графичен
материал ще бъдат публикувани на интернет страницата на инспекцията за
провеждане на процедура за консултации с обществеността.
II.
По отношение на действията, които следва да предприемете за
продължаване процедурата но ЕО:
След положителна оценка на качеството на доклада по ОСВ.
възложителят провежда консултации по реда на чл. 19 и чл.20 от Наредба за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми /Наредба за ЕО/ (обн. ДВ. бр. 57/2004г.) по изготвения доклад по
ЕО/екологичната част на плана, включително по доклада за оценка на
степента на въздействие, независимо от задълженията на компетентния
орган по чл.25 от Наредбата за ОС.
Резулати от консултациите по изготвения доклад на ЕО и проект на ОУП на община Враца

РИОСВ - Писмо с
изх. № В-1237/
24.06.2013г.

1. Във връзка с горното, поставяме следните изисквания към обхвата
на екологичната оценка:
1.1. Екологичната оценка трябва да съдържа най-малко
информацията по чл.86, ал.З на ЗООС, в съответствие със степента на
детайлност на проекта на ОУП на община Враца.
1.2. Да се разгледа евентуалното развитие на аспектите на околната
среда без прилагането на плана (т.нар. “нулева” алтернатива).
1.3. При разработването на Общ устройствен план на община
Враца да се вземат предвид предвижданията на други планове и програми на
национално и местно ниво, съотносими планове и програми на българското
законодателство и европейските директиви.
1.4. Екологичната оценка да се съобрази с направената оценка на
допустимост на плана спрямо режимите, определени в утвърдени планове за
управление на речните басейни и планове за управление на риска от

Становището е прието, като
препоръките са отразени в ДЕО на
ОУП на община Враца
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наводнения, съгласно становище с изх. № 3883/19.06.2013г. на Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
(БДУВДР- Плевен), приложено към настоящото писмо.
1.5. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на
предвижданията на ОУП.
1.6. В отделен раздел към екологичната оценка да бъдат резгледани
здравно- хигиенните аспекти на околната среда, като се обърне внимание на
следното:
•
Да се анализира възможността за наднормено натоварване на
средата с вредности и оказване на неблагоприятно въздействие върху
живущите, да се оцени здравния риск и предложат мерки за неговото
предотвратяване и редуциране.
•
Да се дадат подробни данни за съществуващите в района
водоизточници за питейно-битови цели и минерални водоизточници, имат ли
определени и утвърдени санитарно-охранителни зони със съответните три
пояса и съобразени ли са предвижданията на ОУП с изискванията и режима
на експлоатация на тези зони.
1.7. Да се предложат адекватни мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните
последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда. Мерките да
бъдат мотивирани, в т.ч. по отношение на очакваните резултати от
прилагането им. Същите да бъдат представени като:
мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП.
мерки за изпълнение при прилагане на ОУП.
1.8. Да се предложат мерки и индикатори за наблюдение и контрол
на въздействията върху околната среда при прилагане на ОУП на община
Враца. Мерките следва да са съотносими с подробността на предвияеданията
на плана, като за всяка мярка се посочат измерими индикатори за
наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда. За всеки
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РИОСВ - Писмо с
изх. №
ОВОС-ЕО-204(1)/
27.07.2021г.

индикатор следва да се посочат периодичност на измерване, мерна единица,
орган отговорен за наблюдението и контрола.
1.9. При формулиране на мерки и условия за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия, да се вземат предвид мерките в Становище по
екологична оценка № 1-2/2012г. за Националния план за действие за
енергията от възобновяеми източници 2011-2020г., издадено от Министъра
на околната среда и водите.
1.10. Да се ползват указания и методики за стратегическа
екологична оценка, публикувани на интернет страницата на Европейската
комисиа (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm) и на интернет
страницата на МОСВ (http://www.moew.govemment.bg,, ключова тема
“Превантивна дейност”).
•
От РИОСВ-Враца е изпратено писмо (с изх. № ОВОС-ЕО-13-(3)
от 28.02.2021 г.) по отношение на провежданите консултации от
възложителя по задание за определяне на съдържанието и обхвата на
оценката, в което са дадени и следващите стъпки които възложителя
I е необходимо да предприеме за провеждане и продължаване на
процедурата по Екологична оценка на Общият устройствен план на
община Враца, в т.ч. провеждането на консултациите по ДЕО.
•
От инспекцията с изпратено писмо (с изх. № ОВОС-ЕО-13-(5) от
31.07.2019г.) по отношение на провежданите консултации от
възложителя по доклад за оценка на степента на въздействие по реда
на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. В писмото
РИОСВ-Враца се е произнесла с положителна оценка по ДОСВ.
•
Внесеният от възложителя към настоящия момент в инспекцията
(с вх. № ОВОС- ЕО-204 от 22.07.2021г.) Доклал за екологична оценка
на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община
Враца за провеждане на консултации съобразно изискванията
посочени в чл. 20 на Наредбата за ЕО, е необходимо да бъде оформен
като единен документ, съобразно изискванията визирани в чл. 86. ал.
3. чл. 20. ал. 1.2. 3 и 4 и чл. 17 на 11арсдбата за ЕО. включващ в т.ч.

Становището е прието, като се
предприети следващите стъпки
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както съобщението за провеждане на консултации, така и
нетехническо резюме на доклада и необходимите нагледни
материали (карти, снимки, схеми), и предоставяне на документацията
и на хартиен носител.
• За да започне от страна на РИОСВ-Враца провеждане на
горепосочените консултации, е необходимо в най-кратък срок
внесената документация от Вас да бъде оформена съобразно т. 1 и т.
3 на настоящото писмо, в т.ч. необходимо е да се представи копие на
документ, потвърждаващ действителното възлагане изработването на
ОУП на община Враца (по този начин се удостоверява правото на
Общината да бъде възложител по смисъла на ЗООС. както и. че
планът действително се изработва), както и предварителния проект
на плана съответстващ на настоящия етап на процедурата по ЕО.
Направените в доклада анализи, изводи и оценки дават основание да
се предполага, че при спазване на всички препоръки, посочени в доклада за
ЕО и изпълнение на мерките и условията при прилагането на ОУП на
Община Враца, не следва да се очаква възникване на здравен риск за
населението при спазване на всички нормативни изисквания и условията,
които ще бъдат поставени в решението на EEC към РИОСВ.
Във връзка с гореизложеното, РЗИ-Враца дава положителна оценка
Регионална
на представения доклад за ЕО на ОУП на Община Враца. С цел подобряване
здравна инспекция здравно хигиенните условия на средата и намаляване на здравния риск за
- Враца - Писмо с населението стриктно да се спазят мерките и условията при прилагането на
изх. №
ОУП:
9100-1244(2)/
• Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и контрол на
18.08.2021г.
индикаторите, данните за експозицията на вредности на околната
среда и на здравните показатели;
• Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти със
законодателство и изискванията на Националната програма за
действие по околна среда и здраве;
• При проектирането да се направи оценка по отношение на
очакваните еквивалентни нива на шум, като се предвидят мерки и

Становището е прието, като
препоръките са отразени в ДЕО на
ОУП на община Враца
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дейности, които да доведат до недопускане излъчване на шум в
околната среда над граничните стойности, определени в Наредба
№6/2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи
степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности за показатели на шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите на шум и дните
ефекти от шума върху здравето.
Относно текстовата част към проекта:
• Културното наследство на територията на общината е разгледан в
самостоятелен раздел. В проекта е разгледано материалното и
нематериално културно наследство, направен е анализ на
характеристиките на НКН по отношение на периодизация, основна
видова принадлежност, съхраненост, използване и проблематика.
Разгледано е състоянието на обектите, степента на проученост.
•

Към проектната документация са приложени списъци на недвижими
културни ценности /НКЦ/, представляващи копие на съхраняваните в
Националния документален архив /НДА/ на НИНКН, предоставена
на община Враца с придружително писмо №0401- 461/23.02.2015г.

•

Приложени са справки от Автоматизирана информационна система
„Археологическа карта на България”/АИС АКБ/ с археологическите
обекти на територията на община Враца, без приложено
придружително писмо. В окончателния проект следва да се включат
всички регистрирани археологически обекти на територията на
общината, като се представя актуални данни от АИС - АКБ,
предоставени от НАИМ при БАН.

•

Приложен е списък на военните паметници на територията на
общината, представляващ извадка от национален регистър на
военните паметници за област Враца, без придружително писмо.

Становището е прието, като
препоръките са отразени в ДЕО и
проект на ОУП на община Враца
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•

Идентифицирани са НКЦ с тяхното местоположение, локализация,
вид и хронология, особености, статут и режими.

•

Набелязани са мерки за включване на територията в национални и
регионални културни коридори и маршрути, като не са направени
конкретни предложения. Предложено е създаването на устройствени
условия за взаимна обвързаност на НКН с другите
функционално-пространствени
системи
и
с
регионалните,
националните и европейски стратегии.

•

Направено е предложение за обособяване на зони с особена
териториално- устройствена защита. Разработена е концепция и е
направена прогноза за развитие на НКН на територията на общината.

•

Извършена е съпоставка между обектите по АИС АКБ и списъците
на НИНКН, като всички обекти са описани в обобщена таблица. НКЦ
на територията на общината следва да се отразят по списъците на
съответната институция, от която е получена информацията.Относно
графична част към заданието, пряко свързана с обектите на
културното- историческото наследство на териротията на общината:

•

Обектите - НКЦ на територията на общината са отразени в обобщен
списък, съдържащ списъците предоставени от НИНКН, НАИМ при
БАН и войнишките паметници. Археологическите обекти следва да
се нанесат в графичната част на плана със съответните номера на
регистрационните картони по АКБ.

•

Съгласно разпоредбите на чл.79, чл.5 от ЗКН към графичната част на
ОУПО са отразени защитените територии за опазване на
недвижимото културно наследство, формирани от единичните и
груповите недвижими културни ценности с техните граници и
охранителни зони.

•

Като цяло планът предлага решения, които не противоречат на
266

опазването на недвижимите културни ценности и тяхната
социализация.
Въз основа на гореизложеното, Министерство на културата съгласува: Общ
устройствен план на Община Враца, Фаза: ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ в
съответствие с направените констатации и при следните условия:
• При разработването на окончателния проект следва да се имат
предвид всички новооткрити археологически обекти на територията
на общината, които съгласно §10, ал.1 от ЗКН притежават статут на
недвижими културни ценности.
•

Идентификационните данни за недвижимите културни ценности планоснимачен номер, квартал, административен адрес, и др. са към
датата на придобиване на статута им. В тази връзка и предвид
разпоредбите на §120, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на ЗКН (обн. - ДВ, бр.54 от
2011г.), община Враца следва да предостави на НИНКН актуалните
адреси и идентификаторите по Закона за кадастъра и имотния
регистър на заварените, обявени и декларирани недвижими културни
ценности, разположени на територията на общината.

•

Всички следващи устройствени планове, ПУП и ГСП, засягащи
защитени територии за опазване на културното наследство, подлежат
на съгласуване по реда на ЗКН.

•

ОУП на община Враца - окончателен проект в част „културно
наследство” следва да се представи в обем и съдържание съгласно
методически указания на НИНКН, достъпни на адрес
http://ninkn.bg/documents/download/70.

Водоснабдяване и Частта за ВиК съдържа тематична карта в М 1:25000 и текстова част. На
канализация ООД картата са отразени съществуващите помпени станции, напорни резервоари,
– гр.Враца Писмо с изх. № 80/ какго и външните водопроводи от тях към населените места.

Становището е прието, като
забележката е отразена в ДЕО и
проект на ОУП на община Враца
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Необходимо е да се отрази че е въведена в експлоатация реконструираната
ПСОВ Враца.
„ВиК“ ООД Враца СЪГЛАСУВА Предварителен проект на Общ
устройствен план на Община Враца

Във връзка с Ваше писмо, прието с вх. № РД-12-02-754/08.07.2021 в ОД
„Земеделие" Враца, за съгласуване, на предварителен проект на „Общ
устройствен план на община Враца", след обстойно запознаване на
предоставените ни материали, се установи следното:
•
Представената обяснителна записка, както и графичната част на
Общия устройствен план са пълни и отговарят на всички изисквания. Частта
Министерство на засягаща земеделските земи на територията на Община Враца е подробна и
земеделието,
обстоятелствена. Използвани са актуални цифрови модели, като са описани
храните и горите – подробно земеделските земи на които ще бъде променено тяхното
Областна
предназначение и ще се прехвърлят към урбанизираните територии. В
дирекция
графичната част земеделските земи са отразени по начин на трайно
"Земеделие" гр.Враца - Писмо с ползване, като са отделени позелените имоти които ще попаднат в
промишлена и жилищна зона, както и тези имоти на които не може да се
изх. №
промени НТП.
РД-12-02-7941/
•
Изработеният ОУПО е изработен така, че да спомогне да се
13.07.2021г.
генерират, обсъдят и реализират идеи, обединяващи икономически,
социални, екологични и обемно- пространствени решения с цел
подобряване стандарта на обитаване.
Предвид горепосоченото ОД „Земеделие" - Враца изразява положително
становище относно качеството на предварителен проект на „Общ
устройствен план на община Враца".
В т. П.2.2.3 „Горски територии“ на предварителния проект на ОУП е
Министерство на 1.
необходимо да се осъвременят данните, като се посочат тези от последната
земеделието,
храните и горите – инвентаризация и утвърденият горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС

Становището е прието
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Северозападно
държавно
предприятие Писмо с изх. №
СЗДП 1547-3/
16.07.2021г.

Враца. Съгласно ГСП - 2014 г. общата горска площ на територията на
Община Враца е 16 047,3 ха., като разпределена по землища е както следва:
Землището на град Враца - 3793,5 ха
Землището на село Баница - 481,3 ха
Землището на село Бели извор - 907,0 ха
Землището на село Веслец - 443,9 ха
Землището на село Вировско - 263,2 ха
Землището на село Власатица — 352,1 ха
Землището на село Върбица - 647,3 ха
Землището на село Голямо Пещене- 224,8 ха
Землището на село Горно Пещене-254,8 ха
Землището на село Девене -121,1 ха
Землището на село Згориград - 1735,0 ха
Землището на село Костелево - 695,0 ха
Землището на село Лиляче - 429,0 ха
Землището на село Лютаджик - 2644,7 ха
Землището на село Мало Пещене-71,6 ха
Землището на село Мраморен - 296,1 ха
Землището на село Нефела - 24,3 ха
Землището на село Оходен - 381,3 ха
Землището на село Паволче-538,8 ха
Землището на село Тишевица - 314,0 ха
Землището на село Три Кладенци -100,7 ха
Землището на село Челопек - 688,6 ха
Землището на село Чирен - 639,2 ха
2.
Като основна задача на ОУП на община Враца да се включи:
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.
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При спазване на горните препоръки, СЗДП ДП - гр. Враца не възразява
относно така предложения Предварителен проект на ОУП на община Враца
и смята, че дейностите предвидени в него не са в противоречие с плана за
развитие на предприятието и неговото териториално поделение ДГС Враца.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛЯ,
ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.83, АЛ.4 ОТ ЗООС, В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЧЛ.16, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКИПА
ЕКСПЕРТИ, ИЗГОТВИЛИ ДОКЛАДА ЗА ЕО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЧЛ.16, АЛ.4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТИТЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ
КОНСУЛТАЦИИ – ПИСМА С КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО
ИНСТИТУЦИИТЕ, РЕГИСТРАЦИОННИ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И ДРУГИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
СХЕМА НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕО
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