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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

Приложение 8.1
Регистър на други подробни планове и програми – общински планове и програми
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номер
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
-Общината включва един град (Годеч) и 19 съставни селища с население 5 665 жители. Градът е разположен в долината на р.Нишава;
-Селскостопанският фонд включва 228 343 дка, от които 111 249 дка са обработваеми земи;
- Горският фонд обхваща 15 221.2 ха, от тях 13 843.9 ха (91%) са държавен фонд и 1 378 ха (9%) да частни гори. Степента на лесистост в
община Годеч 53,2% е много по-висока от средната за страната 31,7%;
- Защитени територии са: Скален комплекс "Заското" с обща площ 88 ха, който включва карстова пропаст Заското" и пещерите
"Диневата пещ", "Кривата пещера", "Светата вода", "Подмоло" - до с.Гинци; Водопад "Котлите" с обща площ 1 ха - между с.Каленовци
и с.Туден;
-Промишленост: въгледобив, представен от "Мина Станянци" (добив на лигнитни въглища); разработка и производство на индуктивни
компоненти, кабелни съединения, продукти за електротехническата индустрия (“АК МАГНИТ” АД - съвместно българо – шведско
предприятие); хранително – вкусова промишленост (ЕТ „Равик” за производство на сладкарски изделия и мандра „Могила”);
- Селско стопанство: поради планинския и полупланинския характер на релефа земеделските земи са раздробени на многобройни
маломерни участъци, непригодни за механизирана обработка. Обработваните площи са само 14.3 %. Поливните площи заемат само около
5% от обработваемите земи, но са с амортизирани и частично разрушени напоителни мрежи и съоръжения;
- Горско стопанство: делът на горите е значително по-висок от средния за страната. Развити са дърводобивът, лесокултурните
мероприятия и в страничните ползвания (паша на добитък, добив на сено и листников фураж, добив на билки, горски плодове и гъби).
Наблюдава се (ограничено) проява на водна ерозия;
-Во
одоснабдяване и канализация: всички населени места в общината са водоснабдени. Водоснабдителната система се състои от открито
водохващане "Черна" - северните склонове на Стара планина под връх Ком и водохващане от местни извори - "Зли дол", "Молак",
"Голеш", "Лопушна". Някои от селата са захранени от местни водоизточници - с.Гинци, с.Бракьовци, с.Шума, с.Комщица, с.Бърля,
с.Смолча, с.Губеш, с.Връбница. Нито едно водохващане няма изградена пречиствателна станция за питейна вода. Водоснабдителната
система се експлоатира от "В и К" - Софийска област. Дължината на водопроводната мрежа е 186 км. от която 110 км. вътрешна мрежа и
76 км. външна мрежа. По голямата част е гравитачна. Мрежата е силно износена. Недостигът на питейна вода (особено през летния
период) е един от най-значимите проблеми на общината. Причините са както в загубите на системата поради износване, така и в
нарастналото потребление. Канализация има изградена само в град Годеч с дължина 38 км, която е на 80% от необходимата.
Изградената канализационна мрежа е смесена отпадъчните води на града се заустват в река Нишава посредством два главни събирателни
колектора, съответно от страна на левия и десния бряг на реката. Преобладаваща част от домакинствата отвеждат отпадъчните си води в
така наречените попивни ями, които създават възможност за проникване на битово-фекални отпадъчни води във водоноса. Особенно
проблемни са селата във високопланинските части (земната основа там е скала и често отпадъчните води се изтичат по улиците или
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близките дерета), а територията на общината няма изградена селищна пречиствателна станция за отпадъчни води, което създава условия
за замърсяване водите на река Нишава;
- Отпадъци: сметосъбирането е централизирано в общинския център, където са поставени достатъчно на брой нови контейнери, но
проблемът с нерегламентираните сметища не е изцяло решен. Въвеждане на централизирано сметопочистване на всички населени места
в общината, в голяма степен ще реши проблемите с непрекъснато възникващите нерегламентирани сметища;
-Състояние на околната среда:: община Годеч се характеризира с добро качество на околната среда липсват крупни производствени
замърсители на атмосферата, водите и почвата;
Основни стратегически цели: Подобряване на икономическото благосъстояние и качеството на живота за широки обществени слоеве,
повишаване на заетостта и постигане на социална интеграция и задоволително образователно ниво; Ефективно използване и опазване на
природните и антропогенните ресурси, съхраняване, обогатяване и социализиране на природното и културното наследство и осигуряване
на здравословна и безопасна жизнена среда.
Приоритети:
1.Физическа и информационна инфраструктора. Част от дейностите по този приооритет са: „Реконструкция и разширение на
водоснабдителната мрежа (за град Годеч), нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа
на населеното място с водоизточника, за осигуряване на необходимото количество и качество на водите, помпени станции, както и
строителство на пречиствателни станции за питейни води за всяко водохващане”; „Разширение и реконструкция на канализационната
мрежа и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води - в град Годеч”; „Строителство/реконструкция/ рехабилитация на
водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения в селата Гинци, Шума, Лопушня, Голеш, Станянци, Връдловци, Мургаш,
Туден, Разбойще, Бракьовци, Губеш, Комщица, Смолча, Бърля, Каленовци, Букоровци, Връбница”; Изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища, почистване на речните корита – река Нишава (от извора
до Калотина) и реките през с.Туден, с.Гинци, с.Шума, с.Комщица
2.Подобряване на демографските показатели чрез въздействие в сферата на образованието, екологичното земеделие и промишлеността Развитие на нови екологични производства от преработващата промишленост, базирани на екологично чисти местни земеделски
продукти, преработени до краен продукт в общината; Развитие на модерно и устойчиво рибовъдство, производство на енергия от
алтернативни източници, производство на екологични опаковки;
3.Развитие на устойчив туризъм и активно партньорство за разработване региона на Западна Стара планина като атрактивна
туристическа дестинация - Увеличаване на ползите за местното население от наличието на защитени територии, част от обхвата на
Натура 2000 чрез активно партньорство и прилагане на екологично ориентирани проекти и щадящи средата форми на туризъм.
Решение № 59/26.05.2009г.
-Води: в зависимост от ролята, която играят речните води по отношение на подземните води, реките могат да се разпределят в следните
три групи: 1.Реки, водите на които се подхранват изцяло от подземните води - Бърлска, Сребърна, Куратска и Черна, водите на малките
реки в Клокотишкото плато, Еврейска бара и други по – малки извори. 2.Реки, които дренират водите си и частично подхранват
подземните води на района - извора на р.Нишава в Зли дол, р.Гинска, р.Височица и Връбнишка река. Част от техните води подхранват
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подземните води в участъците, където същите води протичат през карбонатни скали или мощни алувиални наноси. Тези реки губят през
горещите летни дни, на отделни места изцяло своите води - Гинска река при Бодините воденици, р. Нишава при Младжикини воденици,
р. Височка – над с. Комщица. Водните количества за тези групи реки са значително по-малки, отколкото би трябвало да се очаква, като се
вземат предвид водосборните им области и падащите валежи. 3.Реки, които дренират както подземните, така и повърхностните води горното течение на Връбнишка река, Връдловска река и долното течение на р.Нишава.
-Основни емитери - замърсители на водите: Градска канализация /три броя зауствания в р. Нишава/, предприятия ("Мина Станянци"
АД - отпадъчните води заустват в р.Станянска; "КОМ" ЕООД, "Магнит" АД - битово-фекални и дъждовни води, заустващи в
градската канализация на гр. Годеч; "Могила" АД - мандра, чиито битово-фекални и производствени води след мазниноуловител
заустват в градската канализация);
- Водоснабдяване на населените места: всички населени места в общината са водоснабдени. Независимо от това не е постигнато
оптимално задоволяване на нуждите от достатъчна по количество и качество питейна вода. Причините са: силното намаляване на дебита
на някои водоизточници, не се търсят възможности за изграждане на нови водохващания, поливането на градини от водопреностната
мрежа, кражби на вода, не се изграждат и подновяват филтрите за пречистване на водата. Но основна причина за наличието на режим
при водоползването са големите загуби по водопреностната мрежа, която е амортизирана в порядъка на 70 – 80 %.
-Изводи: 1.Различните предприятия и битово-фекалните води от гр.Годеч замърсяват р.Нишава, необходимо е да се изгради
пречиствателна станция за битови отпадъчни води на гр. Годеч; 2.Да се довърши корекция на коритото на р. Нишава в гр.Годеч и да се
коригират другите опасни участъци – по поречието от гр.Годеч до с.Туден; 3.Необходимо е да се предприемат действия за отпадъчните
води от "Мина Станянци" АД да не се заустват в р.Станянска без пречистване; 4.Необходима е подмяна, реконструкция, доизграждане
и модернизация на водопреносната мрежа в община Годеч; 5. Необходимо е да се акцентира на биологичното пречистване;
- Главна стратегическа цел: Подобряване качеството на живот на населението и съхранявана на природата в община Годеч. За
постигането й се формулират две основни специфични цели: 1.Съхранена природа и запазване на добрите екологични показатели;
2.Намаляване риска от замърсяване на околната среда чрез подобряване на екологичната инфраструктура и устойчиво управление на
природните ресурси. Приоритети: Приоритет1: „Опазване и устойчиво използване на природните ресурси” (Мярка1: „Ограничаване
и спиране загубата на биологичното разнообразие”; Мярка2: „Повишаване на енергийната ефективност”); Приоритет2: „Екологична
инфраструктура – подобряване, развитие, модернизиране” (Мярка1: „Възстановяване и изграждане на необходимата
водоснабдителна и канализационна инфраструктура”; Мярка2: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и
ликвидиране на нерегламентираните сметища”); Приоритет3: „Административно управление, образование и информираност на
местната общественост” (Мярка1: “Повишаване на административния капацитет”; Мярка2: “Повишаване на общественото съзнание и
информираност на населението и въвеждане на нови форми на обучение в областта на околната среда”).
-При формиране на високи води в реките, на корекция, предпазните диги и крайдунавските диги се извършват:визуални наблюдения ;
измервания на водните нива и деформация като се обръща внимание на стеснените и застрашени участъци / мостове, язовири и други/;
почистване на плаващи дървета, лед и други;
-При опасност от катастрофално високи води от интензивни валежи и снеготопене се засилва контрола и готовността за посрещане на
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авария, като се вземат мерки за провеждане на водите през коригираните участъци на реките с предпазни диги и се сигнализира
незабавно в Щаба за координиране на “Напоителни системи” ЕАД София, клон Русе и месните органи и организации както и Дирекция
“Гражданска защита” за съвместни действия по съгласуваният авариен план;
-При констатации на деформация / слягания, пропадания и отклонения от проектните коти на дигите /, поява на мокри петна по сухия
откос на надлъжни и напречни пукнатини, обрушвания и свличания по откосите на дигите през есенно-зимния период, се известява
незабавно щаба за координация в “Напоителни системи” ЕАД София, клон Русе и се предприемат мерки за сгъстени наблюдения и
възстановяването им. Всички дупки, хлътвания и коловози по корените на дигите са запълват с баластра, така че да не задържат вода.
Пукнатините и дупките в тялото на дигите се тампонират с подходяща глина;
-При сериозни повреди по дигите като свличания, големи пропадания, големи пукнатини, Управителя или Зам. управителя назначава
комисия за преглед, констатации и писмени препоръки;
-През време на природни бедствия като земетресения, обилни вълежи, високи води в реките и други, се осигурява постоянно дежурство и
телефонна или радиовръзка. Ако няма изградени такива се осигурява превозно средство за съобщителна връзка.
- Община Драгоман се състои от 34 населени места - общият брой на жителите е 6317;
- Теренът е карстов, поради тази причина дъждовната повърхностна вода пропада в земните недра;
- Изворите и породилите се от тях потоци, поради вододелния характер на района се превръщат в притоци на двете най-големи реки
течащи през общината – Габерска (Борелска) река и река Нишава;
- Не съществува изградена туристическа инфраструктура, и не е разработена е екотуристическата инфрасруктура (потенциалните сфери
за развитие на общината);
- Наличие на надеждни водоизточници. Водопроводна мрежа в град Драгоман е напълно изградена. В с. Габер и Калотина е частично
изградена. В с. Василовци и с. Цръклевци - има изградени улични чешми за обществено ползване, финансово обезпечени от общината. В
останалите населени места няма изградена водопроводна мрежа;
- Канализацията е частично изградена в град Драгоман и село Габер. В другите села няма канализационна система. Предстои
изграждането на канализация в останалата част на Драгоман, централен отходен колектор и поставяне на биологично стъпало за
пречистване на фекално-битовите води преди заустването им във водоприемника - Драгоманско блато;
- Неефективно използване на селскостопанските земи. Широко застъпено е отглеждането на зърнено-житни култури: пшеница, ечемик,
овес и царевица. През последните години ежегодно намаляват засетите площи, поради следните причини: дребна и разпокъсана
собственост с много собственици, и липса на средства при голяма част от земеделските стопани за обработка;
- Животновъдство - на територията на общината се отглеждат предимно крави, намалял е броят на овцете за сметка на козите;
- В цялата област е развита почвената ерозия, поради което на много места почвите са измити, и са се образували урви, сипеи, срутища и
суходолия;
- Природни обекти - пещерата “Темната дупка”, скален мост “Дупник”, вековни дървета, Варовиковото възвишение Чепън (естествена
ботаническа градина на открито), Драгоманското блато, малки пещери по южния склон на Чепън.
- Икономическото развитие - спад в производството и земеделието, необходимост от спешни мерки за стабилизиране на общинската
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

NV2Трън1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
икономика. Съществуват следните предприятия: “Драгоман – ЕЛ” ЕООД за производство на електромери; “Балкан-Драгоман”фабрика за текстил; Мина “Бели брег” в село Габер за добив на въглища; “Гумипласт - ЕКО” ООД в село Габер за преработка на
стари автомобилни гуми. На територията на град Драгоман се изгражда: “Цех за крайна обработка, монтаж и опаковка на мебелен
обков и други стоки за бита”,“Хилгруп”- фабрика за трикотаж ;
Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа на общината:
Характер: дългосрочен с общинско значение.
Инструмент за постигане: Нови водохващания, подмяна на тръби, разширение на съществуваща водопроводна и канализационна
мрежи
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет, от международни програми.
Допринася за: подобряване качеството на живот
Показатели: увеличаване на дебита и повишаване качеството на питейната вода
Заинтересовани страни: обществеността, бизнеса
Развитие на туризма, търговията и промишлеността, оказване на всестранна подкрепа на дребния и среден бизнес, на
екологично чисти производства:
Характер: дългосрочен с общинско значение.
Ползи: икономически ръст-повишаване на доходите, заетостта и качеството на живот на гражданите
Инструменти за реализация: развитие на инфраструктурата по екологосъобразен път без нарушаване на равновесието на
съществуващите екосистеми, създаване и поддържане на качествена околна среда. Съдейства за рекламата на Община Драгоман
Показатели за наблюдение и контрол: обем и динамика на растежа на доходите ръст на заетостта
Заинтересовани страни: цялата общественост
Подобряване на екологичното състояние на територията на общината:
Характер: дългосрочен: с надобщинско и трансгранично значение. Доброто състояние на околната среда в съчетание с развита
инфраструктура
Инструменти за постигане: изграждане на обекти допринасящи за по-чиста околна среда
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми
Заинтересовани страни: обществеността. Решаването на екологичните проблеми в съответствие с евростандартите ще повлияе добре на
отношенията на Р.България със Р.Сърбия и Черна гора.
Решение №64/30.12.2005г.
- През територията на общината протичат множество планински реки и потоци, от които почти 1/3 се вливат в басейна на р.Струма, а
другите се събират от р.Ерма;
- Натурална минерална вода в с.Банкя – леко минерализирана, която представлява интерес и за производството на детски храни,
безалкоколни напитки и др. Към настоящия момент общината я е предоставила на концесия на „Хидроком – Торн Спринг” ООд за
бутилиране;
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

NV2Трън2

NV2Трън4

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
- Богата на залежи от глина с високи качества, от нея се произвеждат тухли, керемиди, поти за металургията;
- Кариера в с.Лешниковци – изключителна държавна собственост;
- Кариера „Бели камък” в с.Глоговица - изключителна държавна собственост;
- Ниско почвено плодородие, поради пресечения релеф, ерозия и плиткост на почвите;
- Водохланилище със стопанско значение са яз.”Ярловец”, който се захранва от р.Ерма чрез довеждащ канал, със обем 5,91 млн.m3 и
водна площ 1060,463 дка, и е собственост на „Напоителни системи” ЕАД – клон гр.Перник; микроязовир „Лялинци”, който е силно
заблатен и към настоящия момент е неизползваем;
- Изградена частично около 90% канализационни мрежи в гр. Трън (смесена – за дъждовни и отпадъчни води, 9 km от бетонови тръби) и
с. Слишовци;
- Към частично канализираните населени места няма изградена ПСОВ;
- 50 населени места без канализационна мрежа;
- В населените места, където не е изградена канализационна мрежа, отпадъчните води се заустват в изградени септични ями или
директно се изливат;
- Необходимо е изграждането на изгребни ями в редица населени места;
- Не са водоснабдени селата Шипковица, Къшле, Бутроинци и Цегриловци;
- Има 100 водоизточници с каптажи и резервоари, но те не са достатъчни и се нуждаят от ремонт;
- Водохващанията на много места трябва да се ремонтират;
- Водопроводната мрежа в общината е 110 km и е изградена от етернитови тръби, като 50% се нуждае от подмяна;
- По-голямата част от водоизточниците за питейно битово водоснабдяване на населението нямат определени СОЗ;
Източници на средства: собствени, от републиканския бюджет и международни програми.
- Сериозен проблем се явяват замърсяванията от множество стари и новообразувани нерегламентирани сметища от битови и строителни
отпадъци;
- Сериозен проблем от замърсявания с зауствания на отпадъчни води без наличие на изградени изгребни ями;
- Състоянието на почвите през последните години се определя предимно от намаления ръст на промишленото производство, занижено
използване на химични препарати в селското стопанство и обезлюдяването на малките населени места;
- Сериозен проблем се явява заустването на отпадъчната вода от градската канализация в р.Ерма, при липса на изградена ГПСОВ;
- Община Трън попада в умерено климатично влияние върху речния оттока, със значително снежно подхранване, и по-резки колебания в
оттока на по-малките реки.
На територията на общината потенциално опасен е язовир „Ярловци”. Застрашено е населението, попадащо в заливната зона на язовира
със средна степен на риск в с.Ярловци, наводняване на обработваеми площи, жилищни сгради в кв. „Баринци” и сградите по поречието
на р.Ерма в централната част на гр.Трън.
В плана са описани мерки за защита при наводнение, които включват:
- изграждане и поддържане на диги и други хидротехнически защитни съоръжения;
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер
NV1Сливница1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
- създаване и поддържане на системи за наблюдение, прогнози и предупреждения;
- поддържане проводимостта на речните русла.
Решение № 148/30.11.2005 г., изм. и доп. с Решение № 152/31.10.2008 г.
-Общината обхваща 13 населени места. Общата площ е 187,4 кв. км, население: 9 782 души (към 01.01.2005г.). Климатът е
умереноконтинентален, благоприятен за отглеждането на зърнени и фуражни култури и овощарство;
- Полезни изкопаеми: находище на лигнитни въглища /Алдомировци/, находища на варовици, глини, чакъли, пясъци;
- Почви: най - разпространени са канелени горски плитки, силно и средно каменисти, излужени канелени горски плитки, делувиалноливадните почви и частично - излужени смолници и рендзини средно каменисти;
- Водни ресурси: по–голямата част от откритите водоизточници се използват за водоснабдяване, напояване, промишлени и битови
нужди;
- Промишленост: производство на строителни материали и строителство; лека промишленост (производство на облекла, бельо, прежди,
сапун, на млечни изделия, на стоки за бита);
- Селско стопанство: основен отрасъл в икономиката. Годната за обработване земя е 132 138 дка., но се обработват 21 % от тях.
Благоприятните природно-климатични и почвени условия и значителният пасищен ресурс са предпоставка за развитие на
растениевъдството и животновъдството в региона. Отглеждат се житни култури, технически култури и овощни насаждения.
Микроязовирите, в които се е събирала водата за напояване съществуват, но съоръженията за напояване са разрушени и евентуалното им
възстановяване е почти невъзможно. Развито е овцевъдството, говедовъдството, свиневъдството, птиуцевъдството, пчеларството и др.;
- Околна среда: околната среда и биологичното разнообразие са съхранени. Липсват големи промишлени и селскостопански
замърсители, няма трансгранични замърсявания. Пробите от въздуха, водите и почвите показват, че околната среда е чиста. Проблем са
наличието на нерегламентирани сметища, липсата на съвременни инсталации за преработка на битовите и промишлените отпадъци и на
пречиствателни съоръжения за отпадни води;
- Водоснабдяване: над 95 % от населението е водоснабдено. Максималният експлоатационен дебит от водоизточниците е достатъчен за
нуждите на общината. Главният проблем е силно амортизираната водопроводната мрежа;
- Канализация: общата дължина на изградената канализационна мрежа е 45 км. Тя е основно в гр.Сливница.
-Визия за развитие на общината:Комплексно и устойчиво развитие за модернизация, ориентирана към изравняване с европейските и
световните стандарти;
- Генералната стратегическа цел е „Ускорено и балансирано за цялата община подобряване на жизнената среда и качеството на живота
чрез: превръщане на общината в притегателен център за бизнес; изграждане на високотехнологична икономика; ускорено изграждане на
съвременна инфраструктора за устойчиво икономическо и социално развитие, транспорта, образованието, културата, спорта;
съхраняване и развитие на природното и културно-историческото наследство; опазване и възстановяване на околната среда”;
- Приоритети: Комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на
територията на общината; Подобряване на жизнената среда и качеството на живот в общината; 4. Укрепване на административния
капацитет и подобряване на организацията и управлението на общината и процесите за реализация на стратегическата програма;
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

NV1Сливница4

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
-Мерките и проектите, съобразена с областната стратегия за развитие са: Модернизация и рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и пречиствателни станции (Модернизация и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на
гр.Сливница, с.Алдомировци, с.Гълъбовци, с.Ракита, с.Гургулят, с.Бърложница, с.Драготинци, с.Радуловци и с.Извор; Реконструкция на
градския водопровод в гр.Сливница централна градска част; Рехабилитация на водопровод в село Алдомировци и село Гълъбовци;
Изграждане на канализация в с.Алдомировци); Подобряване на екологичната среда (Корекция на речната ос на р.Сливнишка в
гр.Сливница; Създаване на рибовъдно стопанство гр.Сливница, с.Радуловци, с.Извор и с.Братушково; Почистване на речните корита в
общината); Ново строителство на ПСОВ (изграждане на канализация на кв."Боровец" и пречиствателна станция за отпадни води на
гр.Сливница); Подобряване на доставката на питейна вода (Разширение на водопровод
в селата Алдомировци, Братушково,
Бърложница, Извор; Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Алдомировци; Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Гургулят;
Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Драготинци; Изграждане на резервоар за питейна вода в с.Радуловци); Разработване на
програми за интегрирано управление на дейностите по отпадъците (Проект за организация и управление на интегрирано общинско
сметосъбиране и депониране на отпадъците).
Източници на финансиране: община, държава, фондове ЕС, други частни средства.
Решение № 78/29.05.2008г.
Наводнения в общината могат да възникнат при обилни валежи и снеготопене по поречието на реките Манатарица /с.Алдомировци/ и
Сливнишка и в резултат на разрушаванито на стената на язовир Братушково. Застрашено е населението, попадащо в заливните зони на
язовира. При разрушаване на стената му ще бъдат залети около 250 дка ниви и ливади в с. Алдомировци и ще се образува висока вълна
по поречието на река Сливнишка. Съгласно Закона за водите оперативната група се осъществява при наводнения, ледови явления и
природни бедствия, причинени от високи води и се ръководи от органите на Гражданска защита. Оперативната защита се осъществява в
съответствие с аварийни планове за действие, изработени от собствениците или ползвателите на водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения и съгласувани с органите на Гражданска защита.
Защитата при провеждането на висока вълна включва:.Изграждане и поддържане на диги и др. хидротехнически и защитни
съоръжения; Създаване и поддържане на системи за наблюдение, прогнози и предупреждения; Поддържане проводимостта на речните
русла. При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при
извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят на същите уведомяват предварително общинската администрации и
органите на Гражданска защита.
За защита от вредното въздействие на водите се забранява: 1.Нарушаване на естественото състояние на руслата, бреговете на
реките и крайбрежните заливаеми ивици; Намаляването на проводимостта на речните русла, в т.ч. светлите отвори на мостовете, чрез
баражи и прагове; Използването на речните русла като депа за отпадъци, земни и скални маси; Извършването на строежи над покритите
речни участъци; Съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на
високата вълна. При опасност от наводнение, предизвикано от преминаване на големи водни количества вследствие на
непредвидими обстоятелства, съответният водоползвател е длъжен да извърши необходимите укрепителни работи и защитни
мероприятия по бреговете на водните обекти. За създаване на организация за своевременно оповестяване на застрашеното население,
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
попадащо в заливните зони, привеждане в готовност на силите и средствата на Единната спасителна система да проведат спасителни и
неотложни авариино-възстановителни работи (CHABP) в общината стоят за изпълнение следните задачи: своевременно оповестяване на
застрашеното население; извеждане на населението и животните от заливните зони; осигуряване на обществения ред; изхранване на
пострадалото население; осигуряване подслон на хора, останали без жилище; възстановяване на пътната, съобщителната, енергийната и
ВиК мрежа; създаване организация за наблюдение нивото на водите.
Оповестяване и привеждане в готовност: Дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява незабавно: Кмета на общината и
ръководителя на сформирания щаб за координиране на СНАВР или зам. Кмета, Главен специалист Гражданска защита (ръководител на
място) и Щаба. Оповестяват се и съседните общини за опасност от високата вълна или скъсване на язовирна стена. След оповестяването
дежурният по общински съвет за сигурност докладва на дежурния по областен съвет за сигурност за обстановката и взетите мерки.
Личният състав на щаба за координиране на СНАВР заема работните си места, откъдето ръководи локализационните, спасителните и
защитни мероприятия. Подразделенията на Въоръжените сили, включени по плана за взаимодействие, се привеждат в готовност от
техните командири по искане на кмета на общината (ако има такива). Организацията за провеждането на СНАВР се осъществява от
кмета на общината. Информирането и оповестяването на населението, попадащо в заливните зони се осъществява чрез: Местното радио
и кабелна ТВ, Автомобили и районните полиuейски управления; Телефони, Подвижна свръзка и мегафони. Временното извеждане и
разсредоточаване на населението и материалните ценности, попадащи в заливните зони, на безопасни места се извършава по решение на
кмета на общината. Контролът за нивото на язовирите се осъществява денонощно от охраната им, а нивото на реките ще се следи от
създадените за тази цел наблюдателни постове. Основните усилия ще са насочени към: Спасяване на хора, животни и материални
ценности; Оказване на първа медицинска помощ; Извеждане на хора, животни и материални ценности; Осигуряване на обществения ред;
Устройване на обходни пътища. Провеждането на СНАВР се заключава във: възстановяване на пътната, съобщителната, енергийната и
В и К мрежи; провеждане на мероприятия за недопускане възникването на епидемии. Съставът на силите и средствата за провеждане на
СНАВР се определя по преценка на кмета на общината. Управлението се осъществява под ръководството на командира на сформирания
щаб за координиране на СНАВР от работното място на щаба. Непосредственото координиране се осъществява от ръководителя на място.

ER2Трън1
ER2Трън2
ER2Трън4
WO3Брегово1

Виж NV2Трън1
Виж NV2Трън2
Виж NV2Трън4
Решение № 49/16.12.2005г.
- Общината е разположена на десния бряг на р. Тимок и е с площ 180 кв. км; на територията на общината живеят 7 895 души население в
10 населени места, в т.ч. 1 град, 9 села;
- Наличните водни ресурси са формирани от повърхностни и подземни води, реките Тимок и Дунав са естествената ни граница с
Република Сърбия и Черна гора и Република Румъния - важна характеристика е фактът, че в този регион няма режим на водата.
Качеството на питейните води се изследва от ВиК и ХЕИ – Видин. Националната автоматична система за екологичен мониториг
/НАСЕМ/ няма;
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- Селски район, който е силно зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите
климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство,
зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно
пшеница, ечемик и царевица. Селскостопанските животни в общината са както следва : крави , овце, кози, свине, птици, зайци, пчелни
семейства и др.;
- Спад на промишлеността. Фирмите производителки на територията на общината са общо 6 бр.: -Кооперация “ Възраждане “ с цех за
производство на хляб и други дейности за обработка на земята; ПК “ 6 – ти Септември “ - два цеха – шивашки и дърводелски; ЕООД “
Кариера и варов възел “ с. Куделин за добив на баластра, инертни материали и бетонов разтвор; СД “ Даяна - СВЛ “ за преработка на
слънчоглед; ЕТ “ Венилакт “ – фирмата само изкупува мляко;
- Няма традиции в развитието на масовия туризъм;
- Върху екологичната ситуация оказват въздействие специфичните микроклиматични условия и човешката дейност – функционирането
на различни производства, транспортът, селското стопанство, битовият сектор. Основният екологичен проблем е свързан и със
замърсяването на р.Тимок от сръбските мини в гр.Бор. Въпреки изградените утаечни езера от сръбска страна замърсяването засяга
водите, почвите, растенията, животните;
- Домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадните си води. Тези примитивни съоръжения имат пречиствателен
ефект около 60%, но само ако се почистват редовно. В противен случай и те допринасят за замърсяване на почвите и въздуха, основно с
органични замърсители;
- Няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води Имайки предвид екологичните проблеми, наличието на тежки метали в
почвата, повече от необходимо е строителството на пречиствателна станция за питейни води. Предвид на това, че колектора не е
завършен като обект е необходимо в края на колектора да бъде постоена пречиствателна станция за отпадни дъждовни води. В момента
мръсните води се стичат в близост до жилищните сгради и това създава допълнителни екологични проблеми за живеещите в близост
жители на град Брегово;
- Годишно се депонират от 500 до 600 т битови отпадъци от домакинствата, като 50%-75% от тях са биоразградими. Организирано
събиране и транспортиране на битовите отпадъци не е въведено, но има разработен проект на регионално ниво за организирано
сметосъбиране и извозване на отпадъците, който ще стартира от 2009 г. В общината се работи по проект „Фамилно компостиране на
растителни и животински отпадъци в пластмасови биокофи /компостери/ “;
- Възстановяването на собствеността върху земеделските земи, разораването на синурите, намаляването на пустеещите обработваеми
площи, интензивните мелиоративни мероприятия, химичната борба срещу плевелите (много, от които са ценни билки), слага своя
отпечатък върху видовото разнообразие и ресурсни запаси от лечебни растения;
- Водоснабдяването на населените места се осъществява от три водоснабдителни групи – ПС1 и ПС3 от месността „Ливез” за гр. Брегово,
Помпена станция /бивш напорен водопровод Кула/ снабдява селата Ракитница, Косово и Делейна, Помпена станция Връв водоснабдява
селата Връв, Куделин и Балей, Помпена станция Майор Узуново водоснабдява селата Гъмзово, Калина и Тияновци;
- Няма изградена канализационна мрежа. Изграден е колектор за отпадни дъждовни води, който обхваща само главната част на града -3,5
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км;
- Има изградени четири микроязовира, които са заблатени, затлаче и обрасли и не могат да се използват за напояване и риболов. Има
разработен проект - “ Почистване на микроязовир Елещеф и рекултивация на замърсени земеделски земи по поречието на р. Тимок “,
представен в МЗГ –София през 2003 г., но не е реализиран.
Приоритет: Подобряване на водоснабдителните и канализационни системи:
Мярка: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води: Проект : „ Пречиствателна станция ”
Мярка: Изграждане на напорен водопровод: Проект: „ Водоснабдителна мрежа – с. Връв”; Проект: „ Водоснабдителна мрежа –
Брегово”; Проект: „ Изграждане напорни водопроводи”; Проект: „ Колектор – Брегово”.
Мярка: Защита на околната среда в районите около границите: Проект : „Рекултивация на замърсени земи по поречието на р.Тимок”
Приоритет: Достигане на европейския опит в опазване на околната среда
Мярка: Рекултивация на замърсени почви по поречието на р. Тимок.
Мярка: Изграждане на защитна дига по поречието на р. Тимок: Проект: „ Укрепване дига покрай р. Тимок”; Проект: „ Укрепване
дига покрай р. Дунав”; Проект: „ Свлачище с. Косово”.
Мярка: Безопасно приложение на пестициди около питейни водоизточници.
Мярка: Опазване на околната среда: Проект: „ Сметосъбирачна техника – Брегово и ГКПП”; Проект: „Почистване микроязовир и
рекултивация на замърсени земи в Брегово”;
Основните източници за финансиране на планираните дейности и проекти са: национални източници, включващи средствата на
държавното финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и общинско участие и
финансиране от частни търговски дружества; · средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд,
както и останалите инициативи на Общността - след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС; безвъзмездни средства от
други източници и донорски програми; привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.
Решение 28/28.02.2006 г.
- От всички елементи на природната среда най-осезателно въздействие върху общината имат поземлените и водните ресурси и полезните
изкопаеми, а най-слабо горските ресурси;
- Общата площ е 496 729,1 дка, включваща: - земеделски територии с обща площ 361 937 дка; фонд ”Горски територии” – 55 161,1 дка;
територията на водните течения и водни площи от 34 507 дка; фонд ”Населени места”, възлизащ на 40 780 дка; “Инфраструктура и
транспорт” – 4 344 дка; Поливните площи са 53 620 дка
- Водният потенциал е значителен. Подземните води са формирани в чакълесто-песъчливия хоризонт, които са в пряка хидравлична
връзка с водите на р. Дунав и тяхното ниво се влияе от водните строежи на реката;
- В участъка Видин-Сланотрън-Кошава е открито находище на високо минерализирани термални води;
- Намира се единственото в страната находище на гипс в с. Кошава и единствената мина за добив и преработка на гипс;
- Развива смесен тип икономика, като главният предмет на дейността на фирмите са търговия, производство, услуги и доставка на
хранителни продуктис тенденция на устойчиво нарастване на броя предприятия в
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отрасъл “преработваща промишленост”;
- Промишлена инфраструктура: мелница “Дунав” АД-гр.Видин; “Елби Булгарикум” АД - гр.Видин, производство на млечни продукти;
“Новоселска гъмза” АД - гр.Видин,производство на спиртни напитки и вино; “Манолов” ООД - гр.Видин, производство на месо и месни
продукти; “Хана” ООД-гр.Дунавци, производство на фуражни смеси. В общината има частни производствени цехове за мляко и млечни
продукти – 7, за месо и месни продукти – 7, за хлебопроизводство – 40, за безалкохолни напитки – 9, 22 кооперации и 8 сдружения
ориентирани в селскостопанска дейност. През последните две години в общината успешно се развива и рибовъдството.
- Аграрно-промишлен район с потенциал и традиции в зеленчукопроизводството, лозарството и зърнопроизводството, основната част (50
%) от селскостопанската земя се заема от ниви. По-малка част са трайните насаждения, а останалата част са естествени ливади;
- От обработваемата земя около 16,22 % са поливни площи, годни за напояване след възстановяване на поливните и хидромелиоративни
съоръжения и системи;
- Туризмът представлява печеливша дейност, с важно положително въздействие върху местната икономика;
- Хидрографската мрежа в общината е представена от р.Делейнска, р.Видбол, р.Тополовец, р.Войнишка и други незначителни рекички.
Водните артерии са маловодни и някои от тях пресъхват през лятото. Недостигът на води в общината, поради маловодни течения, се
компесира с обилните водни маси на р.Дунав;
- За предотвратяване на наводнения във Видинската низина са изградени около 37 км защитни съоръжения – диги на брега на р.Дунав.
Направена е корекция на притоците на р.Дунав, представляващи потенциален риск от наводнения;
- Обилните водни маси на р.Дунав компенсира донякъде недостига на води в общината, поради хидравличната връзка на реката с
подземните води. Подземните води в общината са плитко разположени.
- Разполага с термални води, които са уникални по своите качества, но няма изградена система за тяхното ползване и приложение.
Повръхностните води отговарят на нормите за съответната категория. Редки
са случайте на изключения в това отношение. Подобряването на качеството на повръхностните течения може да се подобри чрез
изграждане на ГПСОВ в съчетание с доизграждане на канализацията за отпадни води в гр.Видин;
- Изградена добра система за събиране на битовите отпадъци. На територията на цялата община – гр.Видин, гр. Дунавци и 32-те села на
общината, е въведено организирано сметосъбиране;
- Водата по количество е достатъчна ,но проблем са големите загуби, дължащи се на амортизиран външен водопровод-главен /стоманен/.
Амортизирана е и вътрешната водопроводна мрежа. Почти цялата второстепенна водопроводна мрежа на гр.Видин и селата е изградена
от азбесто-циментови /етернитови/ тръби, които са в експлоатация повече от 30 години, което обуславя значителните водни загуби;
- Обхванатите водоизточници осигуряват необходимите водни количества на населените места;
- Населените места се характеризират с ниска степен на изграденост на канализационна система. В отделни села има изградени частично
канални колектори – дъждовни, смесени или само битови, които не отговарят на изискванията за опазване на повърхностните и
подземните води, както и за подържане на жизнена среда. Битовите отпадъчни води от сградите се заустват в септични ями и попивни
кладенци или се отвеждат непречистени в някой естествен приемник. Изградените частични канализации не се стопанисват от “ВиК”
ЕООД- Видин. Град Видин е с изградена смесена канализационна мрежа;
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- Изградена е канализация на 70 % от територията на гр.Видин. Не е изградена канализация в нито една от промишлените зони. В Южна
промишлена зона канализацията е решена с местни помпени станции, които тласкат директно в р.Дунав. В града няма изградена
пречиствателна станция. Отделно кало, масло-уловители има изградени в промишлените предприятия.
Приоритет: Развитие на транспортна, техническа и социална инфраструктура, международно и трансгранично сътрудничество
Цели: Реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура; Развитие на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура; Изграждане на газопреносна мрежа; Енергийна ефективност; Подобряване на социалната
инфраструктура; Евроинтеграция, международно и трансгранично сътрудничество.
Приоритет: Опазване и подобряване състоянието на околната среда в съответствие с европейските стандарти
Цели:Управление на твърди битови отпадъци; Екоравновесие на жизнената среда; Брегоукрепващи мероприятия
Финансирване на Плана за развитие на Община - Видин за периода 2007 - 2013 г.: Държавно (Републикански бюджет; Общински
бюджет; Държавни търговски дружества), Частни търговски дружества; Европейски съюз (Структурни фондове; Кохезионен фонд;
Предприсъединителни фондове), Друго безвъзмездно финансиране.
Решение 163/28.10/2005 г.
- Обстоен анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух в Община Видин е направен с изработването на Комплексна
програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух/КАВ/- Видин. При анализа на емисиите и имисиите, най голямо е замърсяването на въздуха със серен диоксид, след
него следват азотните оксиди, въглеродния оксид и прахът;
- Непостоянството в подхранването на реките и пълноводието, което е характерно само за пролетния сезон, обуславят необходимостта от
регулиране на повръхностния отток за акомулиране на пролетните води с цел – задоволяване нуждите за напояването във Видинската
низина;
- За следене качеството на повръхностните води на територията на Община Видин са обособени два пункта за наблюдение от
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг – пункт при с.Търняне на р.Войнишка и пункт след Видин на р.Дунав.
Проектната категория на р.Дунав в целия български участък е ІІІ, а на р.Войнишка е ІІ;
- Основен източник на замърсяване на подземните води са дифузните източници от селското стопанство, употреба на торове от
животински произход ; липсата на канализация в населените места за фекални и битови води, както и изхвърляне на промишлени и
битови твърди отпадъци на нерегламентирани места;
- Видинските минерални води съчетават лечебно-профилактични качества и възможности, които поотделно притежават
сероводородните, солените и йодо-бромните минерални води. Тези комбинирани качества позволяват водите да се използват, чрез
капални, пулверизационни, аерозолни (инхалационни) и иригационни (промивни) въздействия и процедури;
- Общината разполага с добре изградена водоснабдителна мрежа. Населените места в Община Видин се водоснабдяват от 35 /тридесет и
пет/ водоизточника, посредством 15 / петнадесет / водоснабдителни помпени станции с общ капацитет – 1 990 л/с;
- Всички населени места в общината са водоснабдени. За довеждане на водата до абонатите са изградени 433 км водопроводна мрежа, от
която – 150 км – външни водопроводи и 328 км – вътрешна водопроводна мрежа. На територията на общината са изградени 30 /тридесет/
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резервоара за питейна вода с общ застроен обем – 4 990м3 . Поради факта, че водата за питейно – битови нужди се добива единствено от
подземни водоизточници /каптажи, тръбни и шахтови кладенци/, не се налага пречистване на водата. Извършва се само обеззаразяване
на водата с хлор – газ, като за целта са изградени 13 обеззаразителни пункта. 78% от водопроводната мрежа е от азбестоциментови
тръби, които са стари и износени. Те често аварират , което нарушава водоснабдяването и влошава качеството на питейната вода, тъй
като се изисква допълнително обеззаразяване с хлор-газ;
- Освен от водопреносната мрежа, населението на общината се снабдява с питейна вода и от изградени индивидуални кладенци. Според
воденият регистър в общината броя на тези кладенци е около 4 748. Собствеността им е общинска и частна;
- Град Видин има изградена смесена канализационна система, чрез колекторите на която отпадъчните води се заустват директно в
р.Дунав. Градът не разполага с ПСОВ, но има отреден терен за изграждане на такава. Пречистените и частично пречистените отпадъчни
производствени води също се заустват в р.Дунав. Другите населени места в района нямат изградени канализационни системи, а тези
които имат – са с частична изграденост – предимно за дъждовни води. Частично изградените колектори не се стопанисват и често се
затлачват. Отпадъчните им води се заустват в малки водоприемници или дерета. Липсата на ПСОВ и ниската канализираност са
потенциален риск за качествата на подземните и повърхностни води;
- Районът на общината се характеризира с голямо почвено разнообразие. Почвите са с голяма продуктивност-предпоставка за успешно
развитие на селското стопанство в общината. Няма регистрирани замърсявания на почвите с тежки метали. За предпазване на българския
бряг от ерозия е необходимо изграждането на укрепителни съоръжения – надлъжни и напречни от рода на буните, които имат найширокоприложение нв нашата страна;
- Растителната покривка в района се отнася към растителността на низините и ксеротермния дъбов пояс. Тя обаче, има изцяло
производен характер или е напълно унищожена, под влияние на стопанската дейност на човека. Приоритетни дейности в озеленените
площи трябва да останат поддържането, опазването, реконструкцията и увеличаването на техните територии;
- Като негативен елемент за устройството на ландшафта трябва да се отнесе и ерозията на селскостопанските земи. Тя е и с
икономически последици. Ерозията се благоприятства от природните условия и неправилната обработка на земите. Необходимо е
запазване на почвата, за което трябва да се прилагат комплексни противоерозионни мерки от стопаните на земеделските земи и особенно
от тези с овощни градини и лозя.
- Община Бойница е разположена по протежение на реките Бойнишка, Тополовец и Рабровска, на площ от 165,7 кв. км. Населението на
община Бойница е 2 104 жители Населените места в община Бойница са 9 – Бойница, Раброво, Шишенци, Бориловец, Периловец, Гр.
колиби, Каниц, Шипиковски колиби и Халовски колиби;
- От общата площ 80.15% са селскостопански фонд, 14.85% - горски фонд, 3.25% - фонд “Населени места”, 1.75% - водни площи, пътища
и инфраструктура. Не са разкрити полезни изкопаеми. Протичат три по-малки реки с изразено пролетно пълноводие и стабилно есеннозимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и Тополовска;
- Икономическият облик на общината е селскостопански, с подчертан самовъзпроизводствен характер. Селскостопанският фонд е 132.8
хил.дка, а горският фонд – 27.7 хил.дка. Животновъдството е развито предимно като дребно (малки фамилни ферми). То се
характеризира с ниска степен на механизация, незадоволително нарастване на средната продуктивност;
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- Лесистостта е 27%. Обликът на гората е с естествен произход заемащи 100% от общата залесена площ. Растителните формации са
главно от зимен дъб, благун, цер, клен, мъждрян и съпътстващите ги храстови видове;
- На територията на селата Бойница и Раброво е изградено централно водоснабдяване. От местни водоисточници без добре развита
вътрешна мрежа са селата Шишенци, Периловец и Бориловец. Селата Грацковски колиби, Каниц и Шипикова махала нямат
организирано водоснабдяване и населението се снабдява с питейна вода от собствени кладенци и обществени чешми;
- Водоснабдителната мрежа на територията на общината е остаряла и около 90% от нея се нуждае от подмяна и реконструкция. Поголяма част от водоизточниците са строени преди 1970 година и имат нужда от ремонтиране. На много места се използва питейна вода за
напояване;
- Канализация, изградена и функционираща, има само в централната част на с. Бойница В селата се използват преди всичко септични ями
и попивни кладенци. За отвеждането на канализационните води е необходимо да се изгради мрежа с приблизителна дължина 56 км;
- Не е организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на общината;
- Използването на септични ями и попивни кладенци води до замърсяването на подземните води, замърсяване на реките, на питейните
водоизточници по терасата на реката, след вливането на отпадните води и следователно замърсяване на Дунавския басейн.
- Липсата на пречиствателни съоръжения е причина за безконтролно изпускане на замърсени води в реките и причинява замърсявания на
околната среда. Не съществуват дори локални пречиствателни съоръжения, което води замърсяване на земеделски площи.
Приоритет: Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт
Мярка: Изграждане и реконструкция на водопреносни мрежи, предотвратяване на потенциални бедствия и гарантиране на качеството на
водата.
Проекти: Изграждане на ГПСОВ и инсталация за преработка на отпадъка; Реконструкция водопреносните мрежи на населените места
на Община Бойница; Изграждане на канализационни мрежи в населените места на Община Бойница; Изграждане на локални
пречиствателни станции за отпадни води; Инвестиционна програма за отстраняване на свлачища, отводняване на терени със стопанско
значение, корекции на реки и язовири, почистване на замърсени води и др. мероприятия по управление на водите; Поддържане и
почистване на речните корита и дерета; Изграждане на поливна система за земеделските площи на община Бойница
Мярка: Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда
Проекти: Изграждане на мини депа за събиране и пакетиране на битови отпадъци; Обезпечаване на населените места с необходимата
транспортна техника, съоръжения и ресурс за разделно събиране и транспортиране на отпадъци
Приоритет: Развитие на икономиката на територията на Община Бойница и увеличаване на нейнаата конкурентоспособност
Мярка: Развитие на селата и земите извън селищата чрез създаване на алтернативна заетост и изграждане на ефективни селскостопански
производства
Проекти: Изграждане на напоителни системи в с.Бойница; Стимулиране развитието на ловните стопанства; Рекултивация на нарушени
терени; Развитие на производството от трайни насаждения (овощни, лозя и ягодоплодни) и лечебни растения; Създаване и развитие на
частни животновъдни ферми
Мярка: Подобряване състоянието и стопанската значимост на горския фонд на територията на общината
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Проекти: Залесяване на изоставени и ерозирали земи, осигуряване на съвременно оборудване и технологии за залесяване и сеч; Развитие
на производството от горскоплодни насаждения; Развитие на производството на ценни дървесни видове; Подобряване и изграждане на
горски пътища
Цел: Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда
Мярка: Развитие на инфраструктура, осигуряваща възможности за висок жизнен стандарт.
Проекти:Залесителни кампании в селищата на общината; Инвестиционна обезпеченост за благоустрояването на населените места;
Програма за развитие на паркове, пешеходни и зелени зони; Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване;
Рехабилитация на ВиК; Подобряване състоянието на природните забележителности.
Планът за развитие на общината предвижда осъществяването на проекти и програми на обща стойност от 36 743 000 лв. През първата
година е заложена сравнително по-малка сума – 2 850 000 лв. Размерът на усвояваните средства през годините постепенно се увеличава
за да достигне 8 763 000 лв. през 2013 г.
Решение 251/13.01/2006 г.
- Община Кула е разположена в най-северозападната част на България. Тя се явява естествена връзка между
Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина. Територията на общината е 291 кв.км, има 9 населени места.
Административен център е град Кула;
- Населението на общината наброява 5 887 души. В състава на общината влизат следните населени места: Старопатица, Цар
Петрово,Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, Коста Перчово, Полетковци;
- Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и
Чичилска. Речната мрежа е с непостоянен режим и малък отток през пролетта и есента;
- Слабо е общоикономическото развитие на общината; няма развита промишленост с изключение на традициите в производството на
каучукови изделия и шевно производство, което характеризира община Кула като район в индустриален упадък Основен икономически
сектор е селското стопанство, освен традиционните видове продукти – зърнени култури, зеленчуци, слънчоглед и др., има предпоставки
за отглеждане на нови, алтернативни култури – овощни видове, технически култури и др.;
- Състоянието на околната среда е добро поради липсата на промишлени замърсители;
- Всички населени места са водоснабдени, с изключение на селата Големаново и Извор махала. Водоподаването е редовно, дебитът –
достатъчен;
- Водопроводната мрежа е остаряла и силно амортизирана, особено тази в град Кула, това създава условия за чести аварии.
Реконструкцията на вътрешния водопровод на град Кула е приоритет в дейностите за развитие на техническата инфраструктура на
община Кула;
- Гр. Кула има изработен цялостен проект за канализация от 1975 г. – 35 км мрежа. Около 30% от населението на град Кула е свързано
с канализационната система за отпадни води, която се доизгражда. Канализасионната мрежа в гр. Кула е смесена – за битови и
дъждовни води. Всички отпадъчни води – битови, дъждовни и промишлени се заустват посредством един главен колектор в р.
Войнишка. Състоянието на канализационната мрежа не е много добро. Констатираните аварии бързо се отстраняват и тъй като
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липсват опасни и химически вещества в отпадъчните води, не съществува заплаха за екологичното равновесие в района. В селата на
община Кула няма изградена канализационна система. Община Кула разработи проект за изграждане на колектор по ул “Връшка
чука” и полагане на канализационни съоръжения. Предвидено е и построяване на пречиствателна станция в гр. Кула;
- На теритрията на община Кула се намират 5 големи язовира, от които – 3 общинска собственост и 2 - държавна. При организираното
земеделие са били използвани за напояване, а сега се използват предимно за рибовъдство и риболов, както и за водопой на домашни
животни.
Стратегически цели, приоритети, мерки:
Възстановяване и развитие на селското стопанство и традиционните му отрасли в общината, повишаване на неговата
конкурентноспособност: Подкрепа за интензивно и екологосъобразно семейно и арендно фермерство; Стимулиране на
предприемачеството и малкия бизнес с екологични и ресурсоспестяващи производства; Привличане на инвестиции в екологосъобразни
производства; Подпомагане развитието на локалния туризъм – селски, ловен, културен, екологичен, създаване на прилежаща
инфраструктура; Осъществяване на трансграничен туристически и културен обмен със съседна Сърбия и Черна гора; Разработване на
съвместни проекти в тези сфери за усвояване на средства от европейските програми.
Стабилизиране на социалните и икономически процеси в общината и подобряване качеството на околната среда: Инвестиции
трябва да бъдат насочени към цялата пътна мрежа, полагане на канализационна инсталация в населените места, водоснабдяване на
останалите без канализация 2 населени места в община Кула; Развитие на техническата инфраструктура. Развитие на транспорта, търсене
на възможности за откриване на трансгранична железопътна линия Видин - Кула – Зайчер; Рехабилитация на пътища и улици в
населените места; Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни мрежи в населените места; Изграждане на канализация в населените
места; Развитие на електропреносната и комуникационна система.
Източник на финансиране: Индивидуални предприемачи; Частни предприемачи; Републикански бюджет; ПУДООС; Международни
програми; Частни фирми; Национални програми; Общински бюджет.
Решение 78/30.07/2004 г.
Община Кула разполага с Общинска програма по опазване на околната среда, в която са предвидени дейности като: оптимизиране на
събирането и третирането на твърди битови отпадъци, премахване на нерегламентираните сметища, почистване и рекултивация на
замърсените площи, създаване на сметище за биоотпадъци и др.
- Намира се уникалната природна забележителност “Връшка чука”, обявена за защитена територия със заповед 1022/1986 г. на КОПС
/РИОСВ – Монтана;
- Състоянието на въздуха е добро поради липсата на промишлени замърсители. Замърсяването на въздуха е в границите на пределно
допустимите концентрации. Основни източници на замърсяване на въздуха са транспортът и битовите отоплителни източници.
Промишлените източници на замърсяване са незначителни;
- Почвите в община Кула не са замърсени. Употребата на торове и пестициди в селското стопанство е силно ограничена в последните
години. Основните източници на замърсяване на почвите са отпадъчните води, газове, аерозоли и твърди битови отпадъци. По
въздушен път се пренасят азотни и серни съединения, въглеводороди и оловни аерозоли. Голям дял в замърсяването има транспортът;
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Кратко резюме на общинския плана и/или програма
- Замърсяването от твърди отпадъци се наблюдава в отдалечените райони, в които на места се образуват микросметища. Наблюдават
замърсени площи с битови, градински и животински оъпадъци. Такива нерегламентирани сметища има по входовете и изходите на
някои от населените места, в дерета и свободни площи в селата. Организирано сметосъбиране и сметоизвозване има само в град
Кула.;
- Няма регистрирани замърсени водоеми. Основни източници на замърсяване на повръхностните води на територията на общината
биха могли да бъдат отпадъчните води от населените места, където няма изградена канализационна мрежа и заустването на отпадните
води в септични ями и дерета води до замътсяване на подпочвените и повръхностни водни ресурси. Изграждането на канализационна
система в селата би подобрило значително условията на живот и качеството на средата, както и намалило рискът от замърсяване;
- Има една защитена местност – природен резерват “Връшка чука.
От 2008г.
- На определените депа в града и сметищата по селата се извозват битови и в много малки количества строителни отпадъци;
- РИОСВ – гр.Монтана редовно контролира качествата на заустваните отпадъчни води. По изследваните показатели, изпусканите
отпадъчни води не отговарят на нормативните изисквания за ІІ-ра категория, което налага изграждането на ПСОВ;
- От оценката на съществуващото положение може да се направи извода, че дейността на общината по управление на отпадъците е
неефективна, поради липсата на институционална, техническа и икономическа обезпеченост;
- От април месец 2007 година в общината стартира проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки. В община Кула смесените
битови отпадъци не се подлагат на предварително третиране;
- На територията на община Кула съществуват 2 депа в гр.Кула и 8 селски сметища, които са на разстояние от 1 до 3 км от съответното
населено място;
- В селата на общината няма доставени съдове за битови отпадъци и това е една от причините да не се закрият т. нар. селски сметища;
- Биологичното третиране е основния алтернативен на депонирането метод за третиране на биоразградимите отпадъци. Понастоящем се
прилага в отделни общини, под формата на домашно компостиране.
Решение176/ 21.10.2005г.
- Община Грамада е разположена в Северозападната част на страната, в централната част на област Видин. Състои се от 8 населени
места- гр.Грамада и селата Тошевци, Бранковци, Медешевци, Милчина лъка, Бояново, Водна и Срацимирово;
- Територията на общината е 184.2 кв.км. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, горската територия- 37 985 дка;
- Релеф и води - равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара;
- Почви- преобладава излужен чернозем, както и сиви горски почви. Растителност и гори- преобладават широколистни гори- дъб, бук,
габер и в по- минимални площи иглолистни видове- бор, ела.Животни и птици- най- разпространени са дивата свиня, елен, сърна,
лисица, заек, както и яребица и фазани.
- Водещи отрасли са : селското стопанство, търговия и услуги, хранително- вкусовата промишленост в сверата на малки семейни
предприятия;
- Добра напоителна система - наличието на водни басейни в близост до района на общината задоволяват напълно нуждите от вода за
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напояване на земеделските култури;
- През територията на общината преминават 4 бр.реки.Трите основни водохранилища с площ от 300 дка. са: язовирите “Совата” и
“Фарафун”, които са общинска собственост.
- Всички населени места в общината са водоснабдени от местни водоизточници.Има изградени 4 /четири/ помпени станци, от които една
не функционира.Питейната вода е с много добри качества, които редовно се следят от “ВиК” и “ХЕИ” – Видин. Количеството на
питейните води е достатъчно за местните нужди. Големите загуби по старата водопреносна мрежа са причина за усилената подмяна на
същата с нови полиетиленови тръби през последните години;
- Канализационна мрежа има изградена частично в гр.Грамада, предимно за повърхности води – около 1,5 км, заустен в септична яма и
изливащи се в река Грамадска, като показателите на отпадните води са в допустимите норми.
Приоритет: Подобряване на комунално-битовите условия за живот в общината.
Мерки: Доизграждане, реконструкция и обновление на амортизираната водоснабдителна и водопреносна мрежа и търсене на
възможности за използуване на нови и алтернативни водоизточници; Изграждане и довършване на системата за отвеждане, пречистване
и заустване на отпадните и повърхостни води.
Приоритет: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и производствени отпадъци.
Мерки: Включване на община Грамада в цялостната регионална система за събиране и третиране на отпадъци, чрез ликвидиране на
нерегламентираните сметища и изграждане на общинско депо; Въвеждане на технологии за рециклиране и произвеждане на енергия от
преработването на отпадъците; Създаване на система за разделно събиране на отпадъците и редовното им извозване до регионалното
сметище и подобряване на пътната инфраструктура до същото; Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци и създаване на
система за контрол относно безразборното изхвърляне на същите.
Приоритет: Повишаване качеството и осигуряване на достатъчно количество питейна вода.
Мерки: Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа; Изграждане на пречиствателни съоръжения за битови отпадни води;
Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната вода; Осигуряване на условия и стимулиране на частните стопани за
безопасно приложение на пестициди около питейните водоизточници; Институционална подкрепа на екологично чисти производства;
Осигуряване на постоянен фонд от средства и човешки ресурс за предотвратяване на последствията от природни бедствия.
Приоритет: Намаляване замърсяването на почвите и предприемане на мерки за възстановяване на увредени такива.
Мерки: Осъществяване на контрол по съхранението и употребата на препарати за третиране на растителните видове; Предотвратяване
на повърхностното замърсяване от строителни, битови отпадъци и предприемане на мерки за опазване на почвите от ерози; Саниране на
отпадъците чрез изграждане на Б-Б кубове.
Приоритет: Опазване на биологичното и ландшафно разнообразие.
Мерки: Обновяване и непрекъснато озеленяване на определени зони в населените места; Изготвяне на програми за пестеливо и разумно
използуване на природните ресурси.
Източник на финансиране: Индивидуални предприемачи; Частни предприемачи; Републикански бюджет; ПУДООС; Международни
програми; Частни фирми; Национални програми; Общински бюджет.
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Решение №57/30.06.2004г.
- Добрите екологични показатели на общината се обуславят основно от два фактора: 20 % дял на горската територия от общата; липсата
на промишлени замърсители. Единственото предприятие, отделящо вредни емисии “БКС – Тошевци” – ЕООД не функционира от дълго
време, поради което не са констатирани “неприятни миризми” ;
- Горския фонд /34 613 дка./ създава условия за поддържане на голямо разнообразие от животински видове;
- Нямаме регистрирани почви и терени с тежки метали, пестициди, нитрати, нефтопродукти и други замърсители. Няма данни за
вкислени почви, не се предполага, че след възстановяване собствеността върху земеделските земи, вследствие на ограничени финансови
ресурси, се извършва едностранно торене с азотни изкуствени торове ;
- На територията на община Грамада няма Защитени местности и природни забележителности. Единствено в процес на проучване е
произхода на каменните образувания, т.нар. “Чутури”;
- Анализът на зелената система показва, че има създадени 54 дка.зелени площи. Интензивно се поддържат 25 дка. Преобладаващи видове
са липа, кестен, шестил и иглолистни видове.Около гр.Грамада има изградени крайселищни ландшафтни единици.
- Решаване на проблемите с нерагламентираните места за изхвърляне на ТБО;
- Обезпечаване на населените места с необходимия брой съдове за събиране на ТБО;
- Повишаване екологичното възпитание и мотивацията на населението в населените места за участие в дейностите по управление на
отпадъците;
- Извършване на необходимите действия по подготовка и участие на община Грамада в реализирания ИСПА проект”Регионално
управление на отпадъците в регион Видин”;
- Идентифициране на видовете отпадъци и проучване възможностите за съхранение и повторно използуване на полезните компоненти.
Решение 187/11.04.2005 г.
- Община Макреш е разположена в северозападната част на България. Общата й площ е 229 кв.км. По административно-териториално
деление в община Макреш са включени 7 съставни села – Макреш, Вълчек, Толовица, Цар Шишманово, Подгоре, Раковица, Киряево;
- През територията на общината протича река Видбол с малки приточета и снежно – дъждовно подхранване ;
- В землището на с.Киреево местността “Кичера “ съществуват залежи от варовик – суровина за производство на гасена вар и нейните
производни. В землището на с.Макреш има находище на висококачествена глина за производство но керамични изделия, тухли и
керемиди за строителството;
- Климатичните и почвени ресурси предлагат широки възможности за стопанска дейност. Анализът на растениевъдството показва, че за
областта са характерни производството на пшеница, ечемик, царевица,
слънчоглед, овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството;
- Природо-климатичните условия позволяват отглеждането на всякакви видове продуктивни животни, което определя животновъдството
като втори основен подотрасъл на селското стопанство в областта;
- Горите са предимно смесени широколистни насаждения - бук , дъб и други. След изсичане на определени райони те са залесени с
иглолистна гора;
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- Водоснабдителната мрежа в 7-те съставни села на общината не е на необходимото ниво на степен за задоволяване питейните нужди на
населението. Водоснабдени са всички населени места, но питейната вода е в недостатъчно количество за селата Подгоре и Раковица.
Водоснабдителната мрежа е с външно - 26 180 м и вътрешно 52 810 м дължина. Към днешна дата общината има проблеми с много
аварии, които нарушават
инфраструктурата поради остарелите етернитови тръби на водоснабдителната мрежа;
- Изградените поливни площи на държавни водоизточници в община Макреш възлизат на 3 500 декара. Всички са годни за напояване ;
- Проблемни обекти на територията на община Макреш са депата за битови отпадъци , които са 10 на брои на площ от 22 декара.
Приоритет : Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи
Мерки: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и водопреносна мрежи в селата : Макреш, Цар Шишманово,
Подгоре и Раковица; -Изграждане на ново водоснабдяване на село Подгоре и село Раковицаи; Доизграждане на системите за отвеждане и
пречистване на повърхностни и отпадъчни води в селата на общината; Изграждане на минипречиствателни станции в селата Раковица и
Макреш; Защита на околната среда в районите около границата; Залесяване на оголените места извън защитените територии с
подходящи дървесни видове.
Приоритет: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в селското стопанство
Мерки: Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола, управлението и търговията на селскостопански
продукти; Въвеждане и използване на съвременни технологии, сортове и породи в агроикономиката.
Приоритет: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване
Мерки: Развитие на екологични производства и внедряване на екологични технологии на производство, незамърсяващи атмосферата;
Обучение на специалисти по оценка и управление на здравния и екологичния риск.
Приоритет: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода
Мерки: Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната вода; Стимулиране на фермерите и частните стопани за
безопасно приложение на пестициди около питейните водоизточници; Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа;
Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води.
Приоритет: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредените почви
Мерки: Контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна защита; Предотвратяване на повърхностното замърсяване на
почвите от строителни, битови отпадъци; Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия - извършване на залесителни мероприятия.
Приоритет: Осигуряване на безвредно и безопасно изхвърляне на битови и производствени отпадъци
Мерки: Изграждане на съвременни съоръжения за съхранение и преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища
– изграждане на регионално сметище за отпадъци - изпълнение по “ИСПА - проект “, Определяне на площадки за разполагане на
средствата за съхраняване и транспортиране на битови отпадъци; - Осигуряване на средства за закупуване на контейнери, съдове и
превозни средства за съхраняване и депониране на отпадъците; Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци.
Източник на финансиране: Индивидуални предприемачи; Частни предприемачи; Републикански бюджет; ПУДООС; Международни
програми; Частни фирми; Национални програми; Общински бюджет.
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Решение №187/11.04.2005г.
- Землищата на селата Подгоре , Раковица и Киреево са екологично чисти райони. Тенденциите са към засилване на ефективния контрол
по отношение на опазване околната среда от замърсяване;
- На територията на общината не съществуват предприятия , които да водят до замърсяване на атмосферния въздух и водните обекти;
- Замърсяването на водите на река Витбол и водоизточниците става само с битови отпадъци от населението.Спада на производствената
дейност води и до подобряване на качествата й;
- Недостатъчно изградена канализационна система, наличната е в добро състояние;
- На територията на общината се генерират основно битови отпадъци, поради липса на производтвена дейност. Не е организирано
сметосъбирането за всички населени места, не се третират отпадъците;
- Няма места с масово разпространени отпадъци, а временно замърсените терени се почистват.
Решение № 168/19.02.12.2005г.
- Общината е с обща площ 402,866 м2, с добър екологичен потенциал. През територията на общината протичат р.Арчар, р.Скомля,
р.Белщица, р.Лом и р.Дунав в Арчарския район;
- Създадена е добра водоснабдителна мрежа за всички селища в общината. Степента на изграденост на канализационната мрежа е
незадоволителна и обслужва около 5 % от населението;
- Значителни ресурси за развитие на селското стопанство, като от 287 996 дка селскостопански фонд, обработваемата земя представлява
84%, т.е. 245 490 дка. Горските територии са в размер на 83 303 дка;
- Съществуват относително запазени хидро-мелиоративни съоръжения;
- По отношение на минерално-суровинните ресурси територията на общината е крайно бедна, с изключение на находищата на кариерни
строителни материали в района на село Гара Орешец и по поречието на река Арчар. В последните 10 години тяхната експлоатация е
спряна;
- Отводняват се притоците на р. Дунав – р.Арчар, р.Скомля, р.Белщица и р.Лом, включително р.Дунав в Арчарския район, и наличието на
6 микроязовири / Върбовчец, Медовница – 2 бр., Шипот, Скомля и Ярловица /, които предполагат и дават възможност за развитие на
зеленчукопроизводството и рибовъдството;
- По поречията на реките и районите около язовирите няма изградена канализационна мрежа, а там, където има такива съоръжения, те са
неизползваеми. Чести са случаите на заливане от водите на река Дунав на териториите около тях ;
- Разнообразната и богата горска растителност, представена от дъбови насаждения с единични и групови участия на габър, липа, явор,
бряст, ясен, топола, върба, елша, габър и др., се срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение;
- Богата на фаунистичен състав - сърна, дива свиня, заек, гризачи, чакал, лисица, дива котка, белка, златка (защитен вид), невестулка,
черен пор, язовец, костенурка, гущер, усойница, пъстър смок, пепелянка, ястреб, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, сова
(защитен вид), улулица, бухал, кукумявка и др;
- Основните промишлени предприятия са: “ ДИМА” АД гр. Димово- производството на помпи и метални изделия; ПК “Съединение” гр.
Димово- шивашкият цех; ЕТ “МС и КОМПАНИЯ” с. Арчар- мелница; “СЛАВИНСКИ – ЕКО ДИЗЕЛ” гр.Димово- производството на
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екодизел и рафинирано олио; Цех за шоково замразяване на плодове – Гара Орешец; Предприятие за производство и преработка на
етерично-маслени култури – Гара Орешец;
- Селски район, който е силно зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите
климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство,
зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно
пшеница, ечемик и царевица;
- Няма традиции в развитието на масовия туризъм, но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до
туристически обекти от национално и межденародно значение като пещера “Магура”, “Белоградчишките скали”, Замъка “Баба Вида”,
Биосферен резерват “Чупрене” създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика;
- Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са транспортните средства и отоплителните инсталации;
- Основен потребител на вода е населението и в по-малка част преработващата промишленост в лицето на малките и средни
предприятия;
- Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява от три водоснабдителни групи – БЕЛА, РЕПЛЯНА - ЧУПРЕНЕ,
подгрупа Търговище и група ЛОМ В района на с. Гара Орешец. Съществува възможност за каптиране на карстови извори, но засега те не
са проучени и не се знае тяхното поведение във
времето и количествата. Основен проблем на водоснабдителната мрежа е високата степен на износеност, което води до почти ежедневни
аварии както по външните, така и по вътрешните трасета на водопровода;
- Няма режим на водата. В момента само селата на собствени водоизточници страдат от режим на водата в случаите, когато
водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване;
- Няма изградена канализационна мрежа.Частично изградените съоръжения в гр. Димово, с. Гара Орешец, с.Арчар и с.Костичовци,
обслужват отделни махали или блоковеи в по-голямата си част са за повърхностни води. В останалите населени места на общината няма
изградени канализации;
- Домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадните си води. Тези примитивни съоръжения имат пречиствателен
ефект около 60%, но само ако се почистват редовно. В противен случай и те допринасят за замърсяване на почвите и въздуха, основно с
органични замърсители;
- Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изливат в преминаващите през населените места реки,
служещи като естествено “стъпало” за пречистването им. Тази схема причинява и допълнителна ерозия на почвата;
- Съществуващите предприятия не са съществен фактор в замърсяването на водите. На територията на общината няма изградена
пречиствателна станция за отпадъчни води. Химическите качества на речните води при преминаването им през общината са много
добри;
- На територията на общината няма защитени видове растения и животни. Няма защитени територии.
Приоритет: Подобряване на техническата инфраструктура
Мярка: Подобряване на водоснабдителните и водопреносните мрежи
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Проекти: “Реконструкция на външен и вътрешен водопровод за с.Арчар”; “Изграждане на водопровод за вилна зона “Рациария” с.
Арчар”; “Реконструкция на вътрешен водопровод на с. Гара Орешец”; “Реконструкция на вътрешен водопровод в селата Медовница,
Воднянци и Карбинци”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с. Извор”;”Реконструкция на външен водопровод Бела-Костичовци,
Лагошевци и Извор”;”Реконструкция на външен и вътрешен водопровод с.Костичовци”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с.
Лагошевци”;”Реконструкция на външен водопровод – Бела -Димово-Острокапци”; “Реконструкция на външен водопровод – Бела –
Кладоруб”; “Реконструкция на вътрешен водопровод – с. Бела”; “Изграждане на външен водопровод и ПС и реконструкция на ътрешен
водопровод и ПС за с. Ярловица”; “Реконструкция на вътрешен водопровод в с. Държаница”; “Реконструкция на вътрешен водопровод в
махала “Бабуя” с.Арчар”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с. Върбовчец”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с. Яньовец”;
“Реконструкция на вътрешен водопровод с. Мали Дреновец”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с. Воднянци”; “Реконструкция на
вътрешен водопровод с. Острокапци”; “Реконструкция на вътрешен водопровод с. Кладоруб”; “Реконструкция на вътрешен водопровод
с. Владиченци”; “Реконструкция на външен и вътрешен водопровод с. Дълго поле”; “Реконструкция на външен и вътрешен водопровод с.
Скомля”; “Ремонт и реконструкция на 10 селски чешми”;.
Мярка: Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции
Проекти: “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на гр. Димово”; “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Арчар”;
“Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Гара Орешец”; “Изграждане на канализационна мрежа и обща ПСОВ на селата
Карбинци и Воднянци”; “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Извор”; “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на
с.Септемврийци”.
Мярка: Защита на околната среда в района около границата
Проект: “Подобряване и опазване на околната среда в граничните райони”;
Приоритет: Достигане на европейския опит в опазването на околната среда
Мярка: Реализация на плана за закриване на депата за твърди битови отпадъци при влизане в експлоатация на регионалното депо за
битови и строителни отпадъци
Проекти: “Закриване на действащите сметища на територията на общината”; “Разработване на проект за технология за ликвидиране на
всяко от съществуващите депа”; “Реализиране на проект за ликвидиране на всяко от депата”; “Разработване на проект за технология за
ликвидиране на нерегламентираните сметища и стари замърсявания на територията на общината”; “Реализиране на проект за
ликвидиране на всички нерегламентирани сметища”; “Въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци”; “Разработване
на проект за площадки за компостиране на биоразградими и растителни отпадъци”; “Изграждане на площадки за компостиране на
биоразградими и растителни отпадъци”; “Корекция на реки и дерета потенциално опасни при проливни дъждове и снеготопене”;
Предпазване от природни рискове – укрепване на свличаща, предпазване на речните брегове от абразия.”
Мярка: Създаване на усъвършенствана система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на общината
Проекти: “Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване до регионалното депо”; “Закупуване на
необходимото техвологично оборудване /коли, контейнери/”.
Мярка: Подобряване на инфраструктурата обслужваща селскостопанското производство и развитието на селските райони
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Проект: “Възстановяване на съществуващите хидромелиоративните съоръжения и помпени станции”.
Източници за финансиране на планираните дейности и проекти са: национални източници, включващи средствата на държавното
финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и общинско участие и финансиране от
частни търговски дружества; средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд, както и останалите
инициативи на Общността; безвъзмездни средства от други източници и донорски програми; привлечени средства чрез кредитни
инструменти и инвестиционни фондове.
Решение
№ 125/25.02.2005 г.
WO3Димово3
- Съществуващата общинска система за събиране на отпадъци обхваща около 67 % от населението, т . ч. градско – 19 % и селско 58 %;
- Организирано събиране и извозване на отпадъците се извърша в гр. Димово и селата Арчар и Орешец и Карбинци. Използваните съдове
за отпадъци са кошчета, кофи и контейнери. Често се констатира изхвърляне на отпадъците от домакинствата извън съдовете за ТБО;
- На територията на общината няма и предприятия, от чиято дейност да съществува опасност от замърсяване на околната среда.
Увреждането идва главно от битови отпадъци, от селскостопанска и търговска дейност. Засега отпадъците са в границата на
самопречиствателните възможности на атмосферата, почвата и водите. В същото време липсата на трайни навици у населението за
събиране и оползотворяване на отпадъците;
- Утвърдилият се от години начин за изхвърляне на отпадъците в покрайнините на населените места, около реките и доловете, най-малко
отговаря на съвременните изисквания и поражда реални условия за увреждане на околната среда. Това налага в цялостната дейност по
организацията, финансирането и управлението на отпадъците да се пристъпи към приемане на радикални мерки от страна на общинското
ръководство, отнасящи се до разработваве на целеви програми и проекти засягащи опазването и съхранението на околната среда.
Решение25/04.02.2008
г.
WO3Белоградчик1
- Територията, която заема е 409 кв. км, разположени 18 населени места, от които 1 град, освен тях съществува една вилна зона и няколко
махали. Извират и протичат р.Арчар, притокът и – р.Салашка и левият приток на р.Лом – Стакевска река-останалите водни течения на
територията на общината са къси и с непостоянен дебит;
- Сравнително съхранена природа. Състоянието на компонентите на околната среда се отличава с високи качествени характеристики,
главно поради липсата на сериозни замърсители на териотрията на общината и в близост до нея. Няма производства, които да замърсяват
почвите с тежки метали и нефтопродукти. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати и пестициди.
Използването на изкуствени торове и пестициди е локализирано в личните стопанства, няма заблатени почви. Орографските особености
на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават условия за водна ерозия.-големите наклони на терените, обемът и
интензивността на валежите, в съчетание с почвените условия и типовете растителна покривка са едни от най-важните фактори
определящи интензивността на ерозията.
- Структуроопределящите отрасли на местната икономика са: селско стопанство; хранително-вкусова промишленост; дърводобив и
дървообработване; лека промишленост - Винзавод “Магура”; Фирма “ТРАНСКОМ`С“– производство на резервни части, апарати и
системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ; СД “Живков, Лилов, Нешев и Сие“- производство на полиетиленово
фолио и опаковки от него;Фирма “ В.А.Т.” – ООД– производство на телефони, домофони и телефонни аксесоари; фирма “ ЕКО КОМ “
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ООД гр. Белоградчик-внос и износ на оборудване за хранително-вкусовата промишленост, дърводобив и дървопреработване,
производство на дървени въглища и брикети от тях, мелничарство, производство на хляб и автомобилен транспорт;Фирмата ЕТ “Дилекс
- Красимир Петров” -производство на месни деликатеси, приготвени от пилешко месо; Общинска фирма “ БКСД “ ЕООД- производство
на тротоарни плочки и бетонови отливки; Държавна дивечовъдна станция “Миджур”- дивечовъдство, дърводобив и ловен туризъм;
Държавно лесничейство - дърводобив, залесяване и охрана на горите;Фирма “ СЕКОМ “ ЕООД – дърводобив; Шивашката промишленост
е представена от няколко шивашки фирми,които произвеждат изделия основно на ишлеме;
- Традиции в лозарството и овощарството и опитът на населението са предпоставка за отглеждане на трайни насаждения, но състоянието
им е критично. Животновъдството в общината се развива главно в личното стопанство;
- Има водоснабдителна система, която включва планински речни водохващания и почти изцяло гравитачни мрежи. Водоизточниците са
р.Чупренска, р.Реплянска за водохващане Репляна – Чупрене и р.Стакевска за водохващане от Стакевския балкан. В общината само
с.Сливовник не е водоснабдено;
- Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно остарели и амортизирани. Изпълнени са от азбестоциментови тръби , само 18
км. от довеждащия водопровод от Стакевския балкан до гр. Белоградчик е от стоманени тръби. От водоснабдителна група Репляна –
Чупрене са водоснаснабдени освен община Белоградчик и общините Чупрене и част от Ружинци и Димово, общо 18 населени места.
Дължината на водопровода е 185 км., от които 82 км.външни водопроводи и 103 км.вътрешна мрежа;
- Пречиствателни станции за питейна вода няма. Има изградени само утаители и хлораторни на водопроводите след водохващанията на
р.Чупренска и р.Стакевска;
- Непрекъснато стават аварии и по довеждащете водопроводи и по водопроводните мрежи в населените места. Загубите на питейна вода
са значителни;
- Канализационна мрежа има изградена само в град Белоградчик и частично в с. Рабиша. Изградената градска канализация се зауства в
два дола, единият в регулационните граници, а другият на самата регулация. Изграждени са колекторите на градската канализация, които
отвеждат отпадните води извън регулационните граници на града, към мястото на бъдеща пречиствателна станция за отпадни води;
- Отпадните води на този етап са предимно битови. В града няма развита промишленост. Телефонния завод, които работи с много малък
капацитет има изградена собствена пречиствательна станция;
- Водите от колекторите на градската канализация се заустват в дол /бившата градска река/, след което свободно се изливат в язовир
“Дъбравка”. Язовира е изграждан преди 40 години от АПК за напояване и след отпадане на нуждата като такъв е бракуван. В момента е
общинска собственост;
- Водопроводната и канализационна мрежа се експлоатира от район Белоградчик на "ВиК ЕООД " – Видин
- Хидромелиорации - към настоящия момент напоителните системи са унищожени и не функционират.;
- Експлоатира единствено депото за битови и строителни отпадъци в местността “Фусино селище” в землището на с. Дъбравка, на 4 км
от гр. Белоградчик. Депото функционира повече от 25 години и вече е достигнало 1/3 от проектният си капацитет. Депото не отговаря на
съвременните нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на този вид съоражения и се предвижда до края на 2009 година да
бъде закрито, след въвеждане в експлоатация на ново регионално депо за битови отпадъци. Нерегламентираните сметища в близост до
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малките населини места са ликвидирани. Районът около сметището на Белоградчик се поддържа редовно от фирмата по чистотата и
допускането на замърсявания са инцидентни.
- Биоразнообразието в региона е значително, докозателство за което е високият процент на защитени територии в общината.
Растителният свят на региона включва около 1000 вида, като над 60 от тях са редки и застрашени от изчезване. По отношение на фауната
в региона са установени около 180 вида птици, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги.
- На територията на Община Белоградчик са разположени следните защитени територии: резерват “Чупрене”- част от резервата;
природна забележителност “Белоградчишки скали”; природна забележителност “Боров камък”; природна забележителност – пещера
“Магура”; природна забележителност – водопад “Бела вода”.
Приоритет: Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване
Мерки: Развитие на екологосъобразни производства и внедряване на технологии на производство, незамърсяващи атмосферата;
Осъществяване на залесителни мероприятия с широколистни видове за намаляване на риска от атмосферно замърсяване; Ограничаване
на употребата на озоноразрушаващи вещества и по-широко използване на екологични горива в бита и транспорта.
Приоритет: Интегрирано управление на местните водни ресурси
Мерки: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода съответстваща по всички показатели на хигиенните норми; Ограничаване
на водните загуби чрез рехабилитация и подмяна на външната довеждаща и вътрешна водопроводна мрежа; Рехабилитация на
съществуващата канализационна система, изграждане на системите за отвеждане и пречистване на отпадни води. Прилагане на
подходящи енергийноефективни и природосъобразни технологии за пречистване на отпадни води; Прилагане на поливни и
производствени технологии с нисък разход на вода.
Приоритет: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредените почви
Мерки: Контрол по съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита; Предотвратяване на повърхностното
замърсяване на почвите от строителни, битови и промишлени отпадъци; Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия.
Приоритет: Изграждане на високоефективна система за управление на отпадъците
Мерки: Изграждане на съвременна инфраструктура за безопасно третиране на отпадъци – изграждане на регионално депо за твърди
битови отпадъци, претоварни станции, инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци и др.; Развитие на системата за
разделно събиране на отпадъците; Внедряване на технологии за компостиране, за снижаване на процента на биоразградимите отпадъци и
постигане на европейските изисквания.
Приоритет: Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие.
Мерки: Обявяване на природен парк “Западен Балкан”; Вклюване на обекти с висока консервационна стойност в Общоевропейската
екологична мрежа “Натура 2000”; Изграждане на посетителски центрове за най-значимите защитени територии; Изготвяне на планове за
управление на защитените територии и на програми за устойчиво ползване на природните ресурси.
Приоритет: Повишаване на екологичната култура на местната общност.
Мерки: Организиране и провеждане на зелени училища и други форми на обучение за повишаване на екологичната култура на младите
хора; Институционално укрепване на Екоцентър; Провеждане на информационни кампании и отбелязване на дати свързани с опазването
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на околната среда.
Приоритет: Повишаване на конкурентноспособността на местната промишлена и селскостопанска продукция.
Мерки: Стимулиране прилагането на Know-how технологии за подобряване качеството на продукцията и повишаване на
конкурентноспособността; Насърчаване развитието на биологичното земеделие и животновъдство и производството на екологично чиста
продукция; Създаване на масиви от трайни насаждения (лозя, малини, овощни култури и др.);
Приоритет: Развитие на трансграничното сътрудничество България – Сърбия и Черна гора.
Мерки: Подобряване на техническата инфраструктура през и около границата; Защита на околната среда в районите около границата.
Проучване на възможностите за създаване на трансгранична защитена територия; Създаване и развитие на Трансгранична асоциация на
общините от Западна Стара планина; Разработване и реализиране на съвместни програми и проекти за трансгранично сътрудничество в
областта на културата, туризма, опазването на околната среда и икономиката. Организиране и провеждане на трансгранични фестивали и
форуми, допринасящи за културното сближаване на местните общности.
Съвместни дейности и проекти със съседни общини: Проект “Регионално управление на отпадъците – Видин” ; Трансграничен проект
“Западна Стара планина” (устойчивото развитие); Природен парк “Западен Балкан” (трансгранична защитена територия - “Западна Стара
планина - Парк на мира”).
Финансови източници: Общински бюджет и местни публични фондове; Централен бюджет; Европейски фонд за регионално развитие;
Европейски социален фонд; Кохезионен фонд Други външни финансови източници; Други външни финансови източници.
WO3Белоградчик2 Решение №208/22.12.2000г.
- Идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда;
- Установяване на причините и предложения и действия за тяхното преодоляване;
- Приоритети в опазването и ингегриране на политиката и дейността по опазване на околната среда;
- Екологични проекти и възможности за финансиране ;
- Водата, която се използва от ВиК е 100% от повърхностни води – каптажи и планински водохващания – ниска цена на водата;
- Тенденция на намаляване на на водопотреблението – намаляване на населението и промишлен спад, а в същото време загуби във
водопреносната система;
- ВиК Видин извършва изследвания по физикохимични показатели;
- НАСЕМ няма пунктове на територията на общината;
- Значителна сомопречистваща способност на яз.Дъбравка, където се вливат отпадъчните води на гр.Белоградчик.
WO3Белоградчик4 Решение №34/10.03.2008г.
- Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от наводнения от потенциално опасните язовири на територията на
общината: ежегоден контрол на състоянието на язовирните стени, изпускателите и преливниците; ежегодно актуализиране на аварийните
планове на кметствата, разположени в заливната зона на язовирите; ежегодна проверка на състоянието на аварийни складове на
язовирите за наличие на необходимите материали и инструменти; при необходимост ремонт на отделни елементи от язовирните
съоръжения; превантивно снижаване на обема на язовирите при очаквани поройни дъждове;
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

28

ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

WO3Чупрене1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
- Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от наводнения при поройни дъждове: осигуряване на хидрометеорологична
прогноза и предварителен анализ на възможните поражения; превантивно снижаване на обема на язовирите при очаквани поройни
дъждове;
- Мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от наводнения от задръстени речни русла: ежегодна проверка и почистване
на речните русла от растителност и други материали (отпадъци, инертни материали и др.); недопускане на строителство на сгради и
селскостопански постройки в заливната част на речните русла; ежегодна проверка на мостовете и мостовите отвори за наличие на
задръствания от дървета, храсти и инертни материали, както и нарушаването на конструкцията на същите.
Решение № 135/28.12.2005
- Територия 330 кв.км, разположена около устието на р.Лом и р.Чупренска. Център на общината е с.Чупрене и осем села – Горни Лом,
Долни Лом, Средогрив, Репляна, Търговище, Протопопинци и Върбово с общо население 2638 души;
- Предимно планинска община, повечето от територията и е заета от гори. На територията й има няколко природни забележителности
между които са: “Биосферен резерват Чупрене”, местността “Бекинска шобърка” – Чупрене, пещерите “ “Леви сухи печ” и “Десни сухи
печ” – Долни Лом, “Реплянската глама” с.Репляна , “Бела стена” – Долни Лом, вр.”Миджур” – Горни Лом и вр.”Три уши” – Чупрене;
- Екологично чист район, липса на химически замърсители и замърсени земи. Природни дадености способстващи развитието на туризма.
Наличие на нерудни изкопаеми.
- Значими реки са р.Лом минаваща през селата Горни Лом, Долни Лом и Средогрив и р.Чупрененска минаваща през Чупрене,Търговище
и Протопопинци;
- Периодът на р.Лом е постоянен през цялата година. Дебитът на реката изкуствено се нарушава в населеното място,където са
разположени четири ВЕЦ;
- Има два язовира общинска собственост, от които само този разположен в медтността. Дедин дол има стопанско значение с площта 43
дка. Микроязовир “Китка” разположен над едноимената ВЕЦ с.Горни Лом има предназначението да събира вода за ВЕЦ ”Китка” , ВЕЦ
”Г.Лом” и ВЕЦ ”Миджур” разположени на каскаден принцип. Общинска собственост е и язовирът над с.Върбово с площ 7,5 дка, но
поради пропукана стена не може да бъде използуван за стопански цели;
- Почвите са слабо хумусни, слабо запасени с хранителни вещества, силно кисели, което изключва отглеждане на култури позволяващи
интензивни технологии;
- Горският фонд е съставен от стопански гори, защитни пояси, разсадници и паркове, пръснат неравномерно по територията във вид на
малки гори и група гори. Долините на реките са залесени предимно с върби, елши, тополи, в общината се срещат предимно още бук, дъб
и бор, акация и липа;
- Основната дейност на предприятията, са в областта на химическата промишленост, хранително-вкусовата, дървопреработващата,
електро-производствената.Основния дял на общинската икономика е съсредоточен в с.Горни Лом. Най- голямото предприятие на
територията на общината е завод “Миджур” с.Горни Лом- произвежда взривни материали;
- Регистрирани и осъществяват дейност две земеделски кооперации – Долни Лом и Средогрив, които са от смесен тип и 3 сдружения.
Кооперациите и сдруженията обработват 6000 дка земя от общо 142350 дка обработваема земя на общината.Останалата част са трайни
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насаждения , обработва се под наем 1 % и около 30 % е пустееща.
- Няма изградени пречиствателни станции за отпадни води;
- Отдавна е изградена водоснабдителната мрежа Репляна – Чупрене”, която осигурява вода на 25 населени места в общината и извън нея.
Водохващанията са алпийски тип и осигурява достатъчно вода за общината. Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически
примеси – паднали листа и размита почва. Замърсяването се усилва в период на усилен дърводобив в близост до водоизточниците,
осъществяван от Държавно лесничейство с.Чупрене;
- Изградени още три водохващания в района на Горни Лом захранващо само с.Горни Лом, което е с дебит 2 л/s , в района на с.Долни
Лом – помпажен тип и с.Търговище захранващо с.Търговище, Протопопинци и още шест села в общините Димово и Ружинци. Общият
проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на изградените мрежи – над 35 години и екологичната несъстоятелност на
етернитовите тръби с които са осъществени;
- Основно отпадъците в община Чупрене са битови и много по-малко производствени и строителни.
Отпадъците се извозват на
определените депа на територията на общината, където се загробяват един път годишно или при нужда по-често. Има и
нерегламентирани сметища, които са под наблюдение- не представляват опасност за водоизточниците с питейна вода;
- Концентрациите на вредни вещества в атмосферния въздух са значително подустановените за страната норми.
Цел, мярка:
Изграждане на екологично селско стопанство: Създаване на фонд за стимулиране на алтернативни форми на селското
стопанство,пчеларство ,грънчарство и билкарство; Създаване на центрове за обучение на млади селскостопански специалисти с
насоченост към само изява; Създаване на сдружения за селскостопанска дейност
Рационално използване на общински горски фонд: Създаване и развитие на еколого съобразно горско стопанство чрез следене
състоянието на горите и провеждане на залесителни мероприятия; Изработване на лесоустройствен проект за разработка на общинските
гори
Подобряване на водоснабдителната канализационна мрежа и системи: Разширяване на водоснабдителната мрежа чрез вкрване на
допълнително количество вода; Реконструкция на водопроводната мрежа; Изграждане на канализация в селищата на общината;
Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода; Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.
Опазване на биологичното разнообразие в района: Осъществяване на залесителни дейности за ограничаване на ерозионните процеси
и опазване и рационално използване на горските ресурси; Създаване на група съвместно с НПО за опазване на съществуващите
биологични видове.
Оптимизиране управлението на отпадъците: Изграждане на регионално депо за битови, строителни и опасни отпадъци; Въвеждане на
разделно събиране на отпадъците в специални контейнери; Увеличаване броя на контейнерите за отпадъци, включително и тези за
разделно събиране.
Източници за финансиране на планираните дейности и проекти са: национални източници, включващи средствата на държавното
финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и общинско участие и финансиране от
частни търговски дружества; средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд, както и останалите
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инициативи на Общността; безвъзмездни средства от други източници и донорски програми; привлечени средства чрез кредитни
инструменти и инвестиционни фондове.
Решение № 94/25.03.2005 г.
- ВиК Видин – 99 % от населението на общината е водоснабдено за питейни нужди от мрежата на предприятието, няма населено място в
което да не е изградена водоснабдителна мрежа. Тази зависимост от централното водоснабдяване се дължи на трудната недостъпност на
подпочвените води в общината и от там до малък брой на частни кладенци при населението и предприятията;
- Водата, която се използва от ВиК е 100% от повърхностни води - каптажи и планински водохващания. Подаването е гравитачно за
населените места в общината.При необходимост се изполва помпажна вода от с.Търговище и с.Долни Лом. Това обуславя относително
ниската цена на водата в общината. Увеличаване на цената на водата се получава при използването на помпажна вода от сондажа при
с.Търговище;
- Качеството на питейните води се изследва, както от ВиК, така и от ХЕИ – Видин. ВиК – Видин извършва изследвания по
физикохимични показатели всеки месец в гр. Белоградчик и всяко тримесечие в селата. Не се правят изследвания по микробиологични
показатели. По данни на населението проблемът с мътността става изключително остър в дъждовни дни. Причината за това е, че
утаителите на водохващанията на р. Реплянска. и р.Чупренеска. Съоръженията – утаители е необходимо да се ремонтират, за да могат да
изпълняват своето предназначение;
- Националната автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ няма пунктове, представителни данни за качеството на
повърхностните води няма;
- реките Чупренска и Лом от изворите си до навлизането в първите населени места – І категория. Липсата на изградена канализационна
мрежа в селата води до понижаване качеството на водата и преминаването й във ІІ-ра категория. В много случаи реките се използват от
непосредствено живеещите до бреговете им домакинства като сметища;
- Язовирите в общината отговарят на изискванията за ІІ-ра категория. От значение за общината е и качеството на водите на р. Чупренска
и р. Реплянска в мястото на водохващането за питейни нужди. Може да се счита, че тези реки отговарят на I категория, тъй като котите
на каптажите сочат, че водохващанията са преди реките да преминат през населени места;
- В с.Чупрене и останалите села от общината няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Няма данни, които да
сочат, че качеството на водите в реките се е повлияно от факта, че в тях се изливат отпадни води на с.Чупрене и с.Горни лом, тоест
самопречистващите възможности на реките на този етап са значителни;
- Най-голямото промишлено предприятие завод “Видекс” не отделя производствени отпадъци, които биха могли да замърсят
водите.Производството на електроенергия също не довежда до замърсяване на водите.
- В населените места в Община Чупрене няма пунктове на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха. На територията на
област Видин и област Монтана работи РИОСВ - Монтана, който поддържа 3 стационарни пункта - 2 в гр. Видин и 1 в гр. Монтана.
Резултатите от целогодишния контрол показват ниски стойности на изследваните замърсители прах; серен диоксид; азотен диоксид;
сероводород и оловни аерозоли. Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община Чупрене са
транспортните средства и отоплителните инсталации;
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- В Община Чупрене няма производства, които да замърсяват почвите. Обработваемите земи в района на общината са слабо плодородни,
поради ниското съдържание на хумус в горния повърхностен слой. Това налага използването на естествени и изкуствени торове за
подобряване на техните качества. С възстановяването на частната собственост върху земята практиката по наторяване на почвите мина
през различни фази: от предозирано и безконтролно към наторяване преобладаващо с естествени торове и в умерена степен с изкуствени.
Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати. - На територията на община Чупрене в с.Долни лом се
съхраняват около 2.5 т пестициди - негодни, с изтекъл срок на действие или с неустановен състав.Съхраняването е в Б-Б-Б кубове и
отговаря на всички изисквания за недопускане на замърсяване на почви и повърхностни води. Няма провеждани анализи на почвите за
установяване на остатъчно ниво на пестициди в тях;
- На територията на общината няма заблатени почви. Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но
създават условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и интензивността на валежите в съчетание с почвените условия
са част от факторите, които определят интензивността на ерозията. Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти поинтензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под горска покривка.
Авариен план за защита на населението от Кметство Върбово при авария в язовир “Върбово”, Решение №381/14.01.2008 г., Авариен
план за защита на населението от село Търговище и с.Протопопинци при авария в язовир “Търговище”, Решение №381/14.01.2008 г.
- Мероприятия изпълнявани от персонала при аварийна ситуация: Извършване на инструктаж на застрашеното население от кметство
Върбово за действие при авария в яз. “Върбово” и яз. „Търговище”; Своевременно оповестяване на застрашеното население преди
настъпване на бедствието; Организиране и провеждане на евакуация на застрашеното население,животни,материални и културни
ценности и настаняване на населението им в безопасен район; Провеждане на спасителни и други неотложно-аварийно възстановителни
работи след приключване на бедствието.
- Язовир “Върбово” е изграден по поречието на Върбовска река над с.Върбово в местността “Янчин кладенец”.Предназначението на
язовира е напояване на селскостопански култури в землището на селото.
Аварийна ситуация може да възникне при скъсване на язовирната стена. Село Върбово се намира на 1 км. Под язовирната стена на
язовир “Върбово”.При скъсване на стената водната вълна се очаква да пристигне след 2 мин. и ще залее 12 броя къщи, 25 бр. животни
,материални и културни ценности.
Плана включва: Мероприятия изпълнявани от персонала при аварийна ситуация; Списък на органите които се оповестяват при аварийна
ситуация; Списък на техниката и хората, които се привличат за недопускане на критични ситуация;
- Язовир “Търговище” е изграден по поречието на “Дедин дол” над с.Търговище в местността“Дедин дол”.Предназначението на язовира
е напояване на селскостопански култури в землището на селото.
Аварийна ситуация може да възникне при скъсване на язовирната стена. Село Търговище се намира на 3 км. Под язовирната стена на
язовир “Търговище”.При скъсване на стената водната вълна се очаква да пристигне след 6 мин. и ще залее 54 броя къщи, 65 бр. животни
,материални и културни ценности. Село Протопопинци се намира на 8 км. Под язовирната стена на язовир “Търговище”.При скъсване на
стената водната вълна се очаква да пристигне след 17 мин. и ще залее 20 броя къщи, 11 бр. животни, материални и културни ценности.
Плана включва: Мероприятия изпълнявани от персонала при аварийна ситуация; Списък на органите които се оповестяват при аварийна
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ситуация; Списък на техниката и хората, които се привличат за недопускане на критични ситуация.
- Намира в северозападната част на страната, в Северозападния район за планиране и е шеста по големина в рамките на област Видин.
Територията и възлиза на 232 кв.км: Обща площ – 231 991 дка; Земеделска земя – 182 909 дка; Обработваема земя – 144 607 дка; Водни
площи – 4 339 дка; Горски територии – 38 676 дка; Частна земя – 124 353 дка; Урбанизирана територия – 5 274 дка.
- Има 3 язовира в землищата на селата: Гюргич, Дражинци и Дреновец, и два микроязовира в селата: Гюргич и Бело поле. Единствената
река, която преминава през територията на общината е река Лом. Почти цялата й територия е кръстосана от изкуствени водни канали,
които са явна предпоставка за интензивно развитие на селското стопанство.Съществен проблем е разрушаването на бреговата ивица на
река Лом, в следствие на ерозията в участъците при селата Ружинци, Дреновец, Тополовец, Динково и Роглец.
- В землището на с.Ружинци се намира кариера "Бела стена" за добиване на варовик, която понастоящем не се използва.
- Структурата на промишлеността е представена от : ЗМК – АД – с.Ружинци- произвежда стомано-решетъчни стълбове и метални
конструкции; “Вектор дърво” ООД – с. Ружинци- производство на мебели.
- Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика - по-голямата част от посевната площ е заета от зърнени култури, а
около една трета от нея – от фуражни. В животновъдството по-добре развити подотрасли са овцевъдството и говедовъдството.
- Водоснабдителни мрежи - в 10 – те съставни населени места не е на необходимото ниво на степен изграждане и задоволяване
питейните нужди на населението.Не водоснабдени са около 40 % от населените места на територията на общината: селата Гюргич,
Динково, Тополовец. Проект по програма САПАРД за “Водоснабдяване на селата Динково и Тополовец от с. Дреновец”, чиято
реализация предстои. Частично изградена е мрежата в с. Дреновец. Външното водоснабдяване на с.Гюргич започна своето изграждане
през 1992 год. - изградени около 5 км. от общото трасе, което е с дължина от 11 925 км.
- Всички населени места в Община Ружинци са без канализационна мрежа. Минимална такава частична е изградена в село Ружинци и в
село Дреновец.
- Хидромелиорации - Изградените поливни площи на държавни водоизточници в община Ружинци възлизат на 50 017 дка, от тях годни
за напояване са 15 410 дка.Голяма част от хидромелиоративния фонд е ограбен и разрушен, което налага бракуване на 3 700 дка като
негодни за напояване. Намаляването на поливните площи се дължи на: неустановена собственост; ограбена, разрушена и амортизирани
хидротехнически съоръжения и напоителни системи, а и те са построени за уедрено земеделие.
- Депа за твърди битови отпадъци - съществуват 10 сметища, които са без изградени площадки за разделни събиране и претоварни
станции, тъй като общината не разполага с нужните средства за изграждането на такива. Сметосъбирането се извършва неорганизирано,
т.е. всеки гражданин сам извозва генерираните отпадъци от своето домакинство до сметището.
- Околна среда - добри екологични условия, предпоставка за това е липсата на предприятия на нейната територия, които да замърсяват
околната среда. Тенденциите са към засилване ефективния контрол по отношение на опазване на околната среда от замърсяване.
- Въздух- не съществуват предприятия, замърсяващи атмосферния въздух
- Води - единствената река, минаваща през територията на общината е река Лом.Замърсяването й е преди всичко с битови отпадъци на
населението.
Приоритет:Подобряване на водоснабдителните и канализационните системи

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

33

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Мерки: Доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната и водопреносни мрежи и използване на нови и
алтернативни водоизточници за всички населени места на територията на община Ружинци; Изграждане, довършване,
реконструкция и обновление на системите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, водоизточници./ за всички населени
места/.
Приоритет: Поддържане и почистване на речното корито на река Лом преминаваща през населените места в Община Ружинци
Мярка: Разработване на проекти и кандидатстване пред различни инстанции за финансиране на дейностите по почистване на речното
корито.
Приоритет: Внедряване на ефективни технологии, сортове и породи в селското стопанство
Мерки: Създаване на условия за напояване; Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна информация за
селскостопанските продукти и методично обучение; Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в контрола,
управлението и търговията на селскостопански продукти; Въвеждане и използване на съвременни технологии, сортове и породи в
агроикономиката.
Приоритет: Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и екопътеки за обществен отдих и спорт
Мерки: Поддържане на съществуващите и изграждане на нови зелени паркови зони; Създаване предпоставки за развитие на спортен
риболов и др; Намаляване здравния риск от атмосферно замърсяване; Развитие на екологични производства и внедряване на екологични
технологии на производство, незамърсяващи атмосферата; Обучение на специалисти по оценка и управление на здравния и екологичен
риск, свързани с качеството на въздуха.
Приоритет: Осигуряване на достатъчно количество питейна вода
Мерки: Поддържане на постоянен дезинфекционен процес на питейната вода; Стимулиране на фермерите и частните стопани за
безопасно приложение на пестициди около питейните водоизточници; Ремонт и подмяна на амортизираната водопроводна мрежа;
Изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води; Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода.
Приоритет: Намаляване замърсяванията на почвите и възстановяване на вече увредените почви.
Мерки: Контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна защита; Предотврятяване на повърхностното замърсяване на
почвите от строителни, битови и промишлени отпадъци; Опазване на почвите от водна и ветрова ерозия.
Приоритет: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и производствени отпадъци
Мерки: Изграждане на съвременни съоръжения за съхранение и преработка на отпадъци и ликвидиране на нерегламентираните сметища
– изграждане на регионално сметище за отпадъци, общинско депо за отпадъци и цялостна регионална система за събиране и
преработване на отпадъци. Въвеждане на технологии за добив на енергия от преработване на отпадъци; Създаване на система за
управление на отпадъците, която включва: почистване на улиците и поддържане на обществените места; събиране на отпадъка от всички
замърсители;транспортиране на отпадъците;обезвреждане /депониране/; Редовно запръстяване на депата за битови отпадъци; Въвеждане
на системи за разделно събиране на отпадъци и прилагане на методи на компостиране на биоразградимите отпадъци; Закриване на депата
за неопасни отпадъци във всички населени места на територията на община Ружинци.
Приоритет: Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Регистрационен
номер

WO3Ружинци2

WO4Брусарци1

Кратко резюме на общинския плана и/или програма
Мерки: Обновяване и съхранение на защитени територии и природни паркове; Изготвяне на планове за управление на защитените
територии и на програми за устойчиво ползване на природните ресурси.
Съвместни дейности и проекти със съседни общини: ПРОЕКТ “РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВИДИН”
Финансиране: Местно публично финансиране (Общински бюджет, Местни публични фондове), Външно публично финансиране
(Централен Бюджет, Бюджет ЕС), Други източници.
Решение № 24/10.12.2003 г.
- Въздух - не съществуват предприятия, замърсяващи атмосферния въздух;
- Вода - водоснабдителната мрежа в 10 – те съставни населени места не е на необходимото ниво на степен изграждане и задоволяване
питейните нужди на населението.Не водоснабдени са около 40 % от населените места на територията на общината: селата Гюргич,
Динково, Тополовец и Дреновец. Изцяло не водоснабдени са селата Динково и Тополовец. Изградените поливни площи на държавни
водоизточници в община Ружинци възлизат на 50 017 дка, от тях годни за напояване са 15 410 дка;
- Отпадъци - съществуват 14 сметища, които са без изградени площадки за разделни събиране и претоварни станции, тъй като общината
не разполага с нужните средства за изграждането на такива. Запръстяването на сметищата става два пъти годишно;
- Защитени територии и биоразнообразие - няма обявени защитени територии.
Решение №227/25.04.2007г.
- Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места: Смирненски, Буковец, Одровци, Киселево, Дъбова махала, Княжева
махала, Крива бара, Дондуково, Василовци;
- Територията на общината е 194 553 дка: фонд населени места-10523 дка; селскостопански фонд- 158 502 дка; горски фонд-20975 дка;
транспортна инфраструктура-1 312 дка; кариери-211 дка;
- Водни ресурси - водните площи на територията на общината са 3 030 дка, разпределени по следния начин: реки – 914 дка; язовири,
водоеми и канали – 1 592 дка; блата и мочурища – 214 дка; рибарници - 310 дка.
- Съществуват следните предприятия в сферата на промишлеността: “Ремза” – ЕООД в ликвидация; “Монтангус” ООД – Монтана производство на чугунени отливки; Фабрика за добиване и преработване на растителни масла “ Братя Замфирови” – Брусарци - не е с
постоянен режим на работа; Цех за преработка на слънчогледово семе – с.Василовци; Шивашки цех в гр. Брусарци на фирма ЕТ “ Еленка
Григорова” – Монтана; ЕТ “Мерино – мохер 91” – гр. Брусарци - първична и вторична обработка на вълна и производство на продукти от
нея (одеяла, халища и др.); ЕТ “Васил Енчев” – Цех за производство на пластмасов амбалаж; Фурни за производство на хляб и хлебни
изделия в село Крива бара и Василовци; Цех за преработка на дървесина в с. Смирненски; Мебелен цех с. Крива бара; Цех за преработка
на дървесина в с. Василовци;
- Селскостопанският фонд като видове територии по начина на трайно ползване се разпределя както следва: ниви-123914дка;
зеленчукови култури - 1 581 дка; овощни градини - 636 дка; лозя - 2 990 дка; други трайни насаждения - 1 141 дка; ливади - 6 517 дка;
пасища и мери - 15 421 дка; стопански дворове - 992 дка; полски пътища - 4 024 дка; други - 1 286 дка;
- На територията на община Брусарци няма развит туризъм;
- Водоснабдяване и канализация - селищата в община Брусарци се захранват с вода от 12 броя водоизточници. През последните три
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