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години се изградиха водоснабдителни мрежи в селата Василовци, Дондуково и Киселево, което в голяма степен реши проблемите на 
населението в тези населени места от социална гледна точка. Две от населените места – Дъбова махала и Одоровци не са водоснабдени. 

Около 70% от водоснабдителната мрежа на територията на общината е изпълнена с азбестоциментови тръби, които са остарели и 

амортизирани. На територията на община Брусарци няма изградена канализационна мрежа; 
- В района значителни източници на замърсяване на атмосферния въздух няма; 
- Хидроложките условия и фактори, характеризиращи влиянието върху състоянието на подземните води се обуславя главно от посоката 
на движение на същите. В района то е най – вече към река Гаговица (за Буковец, Смирненски и Брусарци) и към река Лом (за Дъбова 
махала, Княжева махала, Крива бара, Василовци и Дондуково), което показва, че тези реки действат като дренаж на подземните води в 

района. Тези две реки поемат по – голямата част от битовите води  в населените места. Общината няма данни за значителни вредни 

замърсявания в това отношение; 
- Водния отток на река Гаговица се регулира в язовир Смирненски. За река Лом е предвидена корекция  при с. Василовци, обхващаща 
средното течение на реката с дължина около 1500 метра. Реката има ясно изразено корито, но речището е разлято. Бреговете са с 
височина 2 – 3 метра, а коритото е с ширина от 30 до 50 метра. Реализацията на въпросната корекция няма да създаде условия за 
негативно изменение на хигиенната обстановка и неблагоприятно изменение на климатичните и метеорологичните фактори, определящи 

климата в района. Изграждането на укрепителни съоръжения с биологично укрепване ще осигури речната тераса срещу водна ерозия и 

ще способства за подобряване и разнообразяване на речния ландшафт и развитие на фауната във водните течения. Корекцията не засяга 
защитени територии и обекти, горски масиви и не се очаква отрицателно влияние върху устойчивостта на екосистемите; 
- Общото състояние на почвите в района е добро. Наблюдава се частична ерозия в близост до реките и водосборите на околните хълмове 
при проливни дъждове; 
- На територията на община Брусарци няма територии със статут на защитени; 

- На територията на общината няма изградени пречиствателни станции тъй като няма битово – фекална канализация и предприятия, 

отделящи производствени отпадни води. 

Цел: Развитие и модернизация на инфраструктурната мрежа на общината 

Мярка:Модернизация на водопроводната и канализационна инфраструктура 

Проекти: реконструкция и модернизация на съществуващата водопроводна мрежа с цел намаляване загубите от вода  и пълно 

задоволяване питейно-битовите нужди на населението, и потребностите на индустрията и селското стопанство; реконструкция на 

съществуващата и изграждане на нова водопроводна мрежа в населените места на общината; изграждане на канализационна 

мрежа в населените места на общината; изграждане на модулни пречиствателни станции; рехабилитация на съществуващи 

тръбни кладенци; въвеждане на модерни системи за пестеливо използване на водата; въвеждане на системи за интегрирано наблюдение 
и управление на параметрите на околната среда за предотвратяване на замърсявания; обезвреждане на стари замърсявания и 

рехабилитация на засегнати обекти и територии; опазване на биоразнообразието и защита на природната среда; укрепване на свлачища и 

речни брегове; корекции на реки; въвеждане на нови производствени технологии, ограничаващи замърсяването; предотвратяване на 
рискове - природни и производствени; изработване на планове за управление на рискове. 
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Цел: Подобряване на екологичното състояние и опазване на околната среда    

Мярка: Формиране на еколого-съобразна ефективна  икономическа структура на общината 

Проекти: въвеждане на стимулиращи и санкциониращи данъчни ставки при намаляване на вредните емисии и отпадъци; 

програма за заустване на битови и промишлени отпадни води само в канализационната мрежа; алтернативен туризъм 

(познавателен, спелеотуризъм, скално катерене и др.);  

Мярка:Внедряване на нови информационни технологии в управлението и поддържането на околната среда 

Проекти:откриване на “зелен телефон” за получаване на информация от населението при забелязване на нарушения; 

предоставяне на населението на непрекъсната общодостъпна информация за еколого-съобразно земеделие;  

Мярка:Разширяване  и поддържане на зелената система  на общината 

Проекти: засилване взаимодействието с различни НПО, Ловно-рибарския съюз и други подобни организации; предоставяне на 

информация на обществеността за физически и юридически лица предприели действия в ущърб на зелената система; работа с 

училищата и стимулиране техните действия по поддържане и увеличаване на горските масиви; залесяване край населените места 
реките и водните площи с бързо растящи дървесни видове; предоставяне на дърва за огрев срещу участие в залесителни мероприятия; 

съвместна работа с Националното управление на горите;  
Мярка: Запазване на екологичното равновесие, чрез усъвършенстване системите за очистване на водите, въздуха и територията 

на общината от твърди отпадъци  

Проекти: разработване  на програми за премахване и рекултивиране на нерегламентираните сметища; ограничаване на 

ерозионните и свлачищни процеси на територията на общината; опазване чистотата на реките, водните басейни и рационалното 

им използване; рационално използване и опазване на биологичните ресурси; 

Източници на финансиране (финансови инструменти): Държавно финансиране от републиканския бюджет, включително планирани 

средства за провеждането на регионалната държавна политика в районите за целенасочено въздействие (за общините, попадащи в 

групата на районите за целенасочено въздействие); Общинския бюджет; Търговски дружества с държавно или общинско участие; Частни 

търговски дружества; Финансови инструменти на Европейския съюз (структурните фондове, кохезионния фонд); Финансови средства от 
други международни програми и проекти; Други източници. 

WO4Брусарци3 Програмата включва: 
- Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци; 

- Предприемане на мерки за успешното въвеждане на системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и 

вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци; 

- Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 

- Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 
- Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното депо; 

- Закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо и нерегламентираните сметища. 
WO4Медковец1 Решение №175/30.11.2005г. 
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-Общината обхваща 5 населени места, с административен център с.Медковец и съставни села Расова, Аспарухово, Сливовик и Пишурка, 
с население 4 863 души; 

-Селското стопанство заема основен дял в икономиката на общината. Промишлеността е представена основно от шивашкато 

производство; 

-Водоснабдяване и канализация – подаваната питейна вода е недостатъчна особено през летните месеци, дължината на водопроводната 
мрежа на територията на общината е 93,5 km, като част от нея е остаряла и е предимно от етернитови тръби.  В общината няма изградена 
канализационна мрежа и пречиствателна станция; 
-Управление на отпадъците – на територията на общината няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване и във всички села има 
нерагламентирани сметища; 
-В общината има малки реки, които са първоизточник на водосъбирането на микроязовирите, след почистване на коритата на реките, 
всички места около тях трябва да се залесят с подходящи дървета; 
Приоритет1: Развитие и ефективно използване на общинската инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт 

Цел: Обновяване и подобряване на техническата и социалната инфраструктура, обслужваща населението на общината 

Приоритет2: Развитие на икономиката на територията на община Медковец и увеличаване на заетостта 

Цел: Развитие на селското стопанство като основен дял в икономиката, чрез внедряване на съвременни технологии и 

осигуряване на трайна заетост 

Финансиране:  Местно публично финансиране (Общински бюджет, Местни публични фондове), Външно публично финансиране 
(Централен Бюджет, Бюджет ЕС), Други източници. 

WO4Медковец2 Решение №210/23.02.2006г. 

-Общата площ на землището на общината е 191 090 дка в т.ч.: фонд населени места – 10 783 дка; селскостопански фонд – 176 918 дка и 

водни площи – 2 496 дка; 
-В общината не съществуват данни и измервания за вредни замърсявания на повърхностните и подземните води; 

-В района няма значителни замърсители на атмосферния въздух, освен автомобилния транспорт; 
-Сериозни източници на замърсяване на почвите в района с тежки метали и други замърсители няма; 
-На територията на общината няма обособен горски фонд; 

-Няма организирано сметоизвозване и сметосъбиране. Проблемът с натрупаните на територията на бившите стопански дворове, 
препарати за растителна защита е решен с така наречените ББ-кубове. 

WO4Лом1 - Икономиката на общината е с промишленоаграрна структура. Производство на метални изделия, машини и превозни средства: 
“БАЛКАНКАР ДУНАВ” АД ЛОМ, “АРКУС” АД гр. Лясковец – ОП Лом, "СИЛПА” ООД, “СЛЪНЦЕ С”; ООД, “БЪЛГАРСКИ 

МЕТАЛНИ ТРЪБИ” ООД, “РОА БЪЛГАРИЯ” ЕООД; Лека промишленост - шивашкапромишленост, дървообработваща и мебелна 
промишленост; Хранителновкусова и преработвателна промишленост: “МИЛККОМ” ЕООД, “МИТИ” ООД, “Винарна Поломие” ЕООД, 

“Винарна Поломие” – ЕООД, “Ломско пиво” АД, “Симерс груп” ООД, “Ломски мелници” АД София; 
- Селското стопанство в общината с растениевъдноживотновъдна структура. Обработваемата площ е 240 056 дка, като 24,72% от нея 
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заемат поливните площи; 

- Напояване - има изграден хидромелиоративен фонд; 

- Голямо разнообразие от горски масиви - представени са почти всички широколистни видове топола, акация, дъб, ясен и липа. 
Залесяване предимно с топола; 
- Не разполагат с много добър потенциал за развитието на разнообразни форми на туризъм. Чрез река Дунав, като европейски 

транспортен коридор и порт Лом, може да се каже, че Лом е “входна врата” на туристите 
от Западна Европа към областта и Стара планина; 
- По отношение на полезни изкопаеми районът на общината е доста беден. Известен интерес представляват неголеми находища на торф в 

северозападната част по поречието на р. Дунав, в землищата на с. Добри дол и с. Сливата. В околностите на Лом се намира 
неразработено находище от лигнитни въглища; 
Цел: Подобряване на транспортната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните 

квартали. 

Мярка: Рехабилитация на водоподаваща, водопреносна и канализационна мрежа - Приоритетите в развитието на сектора за община 
Лом включват: намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения в неводоснабдени 

населени места и потенциални зони за развитие на туризъм, както и подобряване качеството на водоснабдителните и канализационните 

услуги.  

Дейности: Подобряване качеството на водоснабдяването на общината; Реконструкция и обновяване на амортизирана водопроводна 
мрежа с цел пестеливо използване на водните ресурси; Изграждане на цялостна система за отвеждане и очистване на отпадните води; 
Изготвяне научни проучвания относно качеството и количеството на подземните води с оглед бъдещото устойчиво развитие на 
общината. Внедряване на система за контрол и мониторинг на характеристиките на подземните питейни води; Изграждане на 
водоснабдителна и канализационна мрежа в ромските квартали. 

Цел: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда и въвеждане на 

интегрирана система за управление на отпадъците. 

Мярка: Ефективно управление на отпадъците 

Дейности: Въвеждане на системата за разделно събиране, обработване и повторно използване на отпадъците; Въвеждане на ефективна 
система за сортиране и извозване на неуползотворяеми отпадъци до Регионалното депо в Монтана. 
Мярка: Подобряване на качеството на околната среда  

Дейности: Изграждане на пречиствателни съоръжения за промишлени и битови отпадъчни води; Изграждане на местно съоръжение за 
компостиране с цел минимизиране и обезвреждане на битовите отпадъци; Екологичен мониторинг на водите на река Дунав; Екологични 

проекти за намаляване замърсяването на река Дунав; Опазване на биоразнообразието и защита на природната среда; Изграждане на 
зелени бариери и коридори около населените места на Общината 
Мярка: Предпазване от рискове и укрепване на свлачища 

Дейности: Инвентаризация на рисковите територии по отношение на водната ерозия. Провеждане на комплекс от противоерозионни 
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меропрития –залесяване, агротехнически и хидротехнически мероприятия; Предотвратяване на рискове. Изработване на планове за 
управление на риска от природни бедствия. 
Цел: Осигуряване на устойчивост на селищната мрежа, изграждане на качествена селищна и градска среда, гарантираща 

балансирано, социалноикономическо, екологично развитие и повишен жизнен стандарт.  

Мярка: Подобряване на екологичното състояние на територии с натрупани екологични проблеми и балансирано социално 

икономическо развитие. 

Дейности: Изготвянето на устройствени схеми и планове на чувствителните зони; Създаване на специфични правила и нормативи към 

общите и подробните устройствени планове за зони с режим на защита; Въвеждане на система за контрол върху опазване на околната 
среда; Провеждане на укрепителни мероприятия на местата, заплашени от активни свлачищни и ерозионни процеси;  защита от 
наводнения; Мерки за запазване на биологичното разнообразие; Изпълнението на програми за управление качеството на атмосферния 
въздух; 
Интегрирано управление и опазване на подземните води; Осигуряване на добро състояние на крайбрежните речни води; Опазване на 
почвеното плодородие; Създаване на възобновяеми енергийни източници; Развитие на екологично чист транспорт в градските и 

крайградски райони. 

Финансиране:  Местно публично финансиране (Общински бюджет, Местни публични фондове), Външно публично финансиране 
(Централен Бюджет, Бюджет ЕС), Други източници. 

WO4Якимово1  Решение №209/30.06.2005г. 

-Община Якимово се намира в северозападната част на България. Административен център е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, 

Долно Церовене и Комощица. Територията е  221 958 дка, население: 5256 дущи (към 2003г.); 
-Релефът е равнинен, в по- голямата си част хълмист, с малък наклон от северната страна. Почви: карбонатни черноземни, излужени 

черноземи, алувиални. Дял на горския фонд е 7%, а на обработваемите земи - 71%; 

-Водни обекти: Повърхностни води: общината е разположена по средното течение на р.Цибрица. Язовири: яз.”Козоровец” и  яз.“Пътна  
варианта” (с.Д.Церовене), яз.“Божоровец” (с.Дългоделци), яз.”Илиевското” и яз.“Вълков връх” (с.Комощица),    яз.”ДПЖС” (с.Якимово); 

Подземно води: в земеделски имот (общинска собственост)  има дълбок сондаж (Р-1 Дългоделци на дълбочина 5001м.) на самоизлив с 
температура на водата 87º С. Поради високото съдържание на сероводород сондажът не се използва. Водните ресурси, с които общината 
разполага са с малко над средните за страната и са благоприятен фактор както за стопанска дейност, така и за живота и бита на хората; 
- Гори: площта им е 5 211дка и включва широколистни видове. Държавен горски фонд са 1 826 дка, общинска  собственост - 567 дка  и  

частна  собственост – 2 818 дка. Горите играят важна роля  за  ограничаване  на  ерозионните  и  свлачищни  процеси. Те  са  източник за  
добив  на дървесина  и  поддържат  екологичния  баланс в  почвата, водите  и  въздуха;  
-Състояние на икономиката: има потенциал за развитието на хранително – вкусовата промишленост и селското стопанство, тъй като 

общината е разположена изцяло в селски район и има възможности за развитието на земеделското производство. Отсъствието на 
индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно селско стопанство. Земеделието е ориентирано предимно към 

отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено- фуражни и технически култури. В общината има частни животновъди, които отглеждат 
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предимно едър рогат добитък; 

-Екологичен статус: на територията на общината няма производства, които да предизвикват замърсяване на въздух, води и почви. 

Големият проблем са множеството незаконни и неконтролируеми сметища в и около населените места, а така също и в непосредствена 
близост до водни обекти. Усилията трябва да се насочат към икономия на водни ресурси и разрешаване на проблемите с отпадъците; 
-Екологични проекти: 1.“ЕКО  проект  по  р.Цибрица”  е  проект  за  почистване, озеленяване  и  укрепване  на  свлачищата  по  

р.Цибрица.  С изпълнението му  се  решават  основни  проблеми: замърсяването с битови отпадъци; повишаването на  подпочвените  
води  (повече  вода  в  кладенците); залесяване  и  укрепително  залесяване  на  свлачищата  по  левия  бряг  на  реката. 2.Проект ”Да 

съхраним природата” - за почистване и озеленяване на замърсени с отпадъци площи и въвеждане на разделно сметосъбиране (цели се 
подобряване на средата и качеството на живот на населението и опазване на чиста околна среда). 3.Проект ”Заедно да съхраним 

природата” е проект, който цели възстановяване на екологичното равновесие на района и укрепване на свлачищата по р.Цибрица. 
4.Проект ”Корекция на р.Цибрица във връзка с подобряване на екологичната обстановка в района на с. Дългоделци“ (ще 
спомогне за подобряване на санитарно-хигиенните условия в района както и възстановяване на биологичното разнообразие; 
- Водоснабдителни и канализационни мрежи: кметствата Дългоделци и Д.Церовене са водоснабдени на 100%, Якимово - около 50%, а 
Комощица - 60%. Канализация в общината няма. Използват се септични ями. Обект “Водоснабдяване” с.Якимово - изградени  са  
тръбните  кладенци в терасата  на  р.Цибрица,  помпените  станции, хлораторните  станции  и  тласкатели,  както  и  значителна  част  от  
вътрешната  водопроводна  мрежа  и  напорните  водоеми. Обект  “Водоснабдяване”  с.Комощица - завършени  и  въведени  в  

експлоатация  пет  подобекта  от  “външното”  водоснабдяване  и  два  етапа  на  вътрешна  водопроводна  мрежа  с  дължина  около  7  

км. Водоснабдяването на с.Дългоделци и с.Долно Церовене има много течове и аварии, необходимо е изработване на съвместна 
програма с “В и К – Монтана” ООД за подмяна на тръби за водопроводи.  

Цел за развитието на общината: Спиране на икономическия и социален упадък и създаване на условия за устойчиво развитие. На тази 

база са изведени приоритетите на общината. Един от тях е Развитие и модернизиране на инфраструктората, включващ като 

специфична цел Изграждане и подобряване на инфраструктурата, свързана с екологията. Меркиите за постигането й са: 
1.Въвеждане на съвременни системи за управление и обезвреждане на отпадъци - експлоатация на регионалното  депо в гр. Монтана; 
въвеждане на разделно събиране; центрове за рециклиране; инсталации за обезвреждане; съоръжения за оползотворяване на органични 

отпадъци; 2.Изграждане на канализационна система в с. Якимово, като населено място с над 2000 души население; 3.Осигуряване на 
питейна вода в достатъчно количество и качество за всички населени места – доизграждане и реконструкция на водоснабдителните 
мрежи; 4.Обезвреждане на стари замърсявания и рехабилитация на засегнати територии; 5.Опазване на биоразнообразието и защита на 
природната среда; 6.Укрепване на свлачища и речни брегове. 

WO4Якимово2 Решение № 64/15.04.2008г.  

-Кратка екологична характеристика: околната среда в Община Якимово се отличава с естествено разнообразие и силно изразена 
съхраненост на природните дадености. Не се развиват дейности, внасящи значителни замърсявания в отделните компоненти на 
околната среда. Основните източници на замърсяване са отпадъчните води и битовите отпадъци. Няма селищни пречиствателни 

станции. Проблем е почистването и рекултивацията на земите, замърсени  с битови и строителни отпадъци. Организирано 



                   [Type the document title] 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  42 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1 

Регистрационен 

номер 
Кратко резюме на общинския плана и/или програма 

сметосъбиране и извозване на територията на  общината до момента има само в с.Якимово. Предвижда се от 2008 г. на регионалното 

депо да се извозва цялото количество формирани битови отпадъци, докато се. -Цели:  

1. Опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане - постигане качество на атмосферния въздух, на водите 
на река Цибрица и язовирите “Козоровец”, “Пътна  варианта”,“Божоровец, “Илиевското”, “Вълков  връх” и “ДПЖС”;  

2.Опазване и екологично използване на земните недра и подземните природни богатства;  
3.Изграждане на екологично чиста околна среда в селищата - чрез недопускане замърсяването на реката и язовирите от води от 
промишлен и битов характер; недопускане влошаване качествата на водите предназначени за пиене от вече реално съществуващото 

състояние; осигуряване на бактериално безопасна вода за населението; предотвратяване замърсяването на водите с опасни вещества;  
4.Управление на отпадъците - обхващане на всички населени места от територията на общината; осигуряване на съвременни съдове и 

техника; оптимизиране на честотата на обслужване и маршрутите; въвеждане според специфичните условия на всяко населено място 

подходящите системи за събиране на рециклируеми отпадъци от опаковки, биоразградими, опасни, строителни и др. специфични 

отпадъци;  

5.Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;  

6.Опазване на горските екосистеми.  

-Общинската администрация е осигурила необходимите условия за мониторинг върху околната среда: поддържа се непрекъсната 
връзка с РИОСВ гр.Монтана; контролира се състоянието на  водите на р.Цибрица и на  шестте язовира (яз. “Козоровец”,“Пътна  
варианта”, “Божоровец”, “Илиевското”, “Вълков  връх” и “ДПЖС”); следи се състоянието на въздуха, на подпочвените води и на 
почвата; създадени са необходимите организационни условия за постоянен контрол върху третирането на всички видове отпадъци; 

ежегодно на сесия в Общински съвет се обсъжда състоянието на околната среда и се вземат конкретни решения; работи се по редица 
проекти, свързани с опазване на околната среда;  
- Води: целта е да се осигури комплексно, многократно и ефективно използване на водните ресурси, опазването им за задоволяване 
потребностите от вода на населението, възстановяване качеството на водите и предотвратяване на замърсяването им, както и 

съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната среда. Приоритети - обхващане и 

пречистване на отпадните води от бита и промишлеността; формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; запазване 
и подобряване качеството на подземните и повърхностните води. Съществуващо положение: повърхностни води - замърсители на 
водите на р.Цибрица са зауствания, нерегламентирани сметища от оборска тор, торова течност и животински екскременти, масово 

разпространени отпадъци, биоразградими отпадъци и др. Подземни води - за поддържане на качеството им е необходим строг контрол 

върху водите, зауствани в подземни хоризонти и изгребни ями и контрол по съхранение на отпадъците. Състоянието на р.Цибрица 
също оказва влияние върху чистотата на подпочвените води в района на общината. Макар и минимално, замърсяване с нитрати се 
среща във водите на плитки подземни водоизточници, разположени в местности с обработваеми земеделски земи, в близост до 

населени места или черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Питейна вода - селата  Дългоделци, Долно  Церовене и  

Якимово ІІ са  водоснабдени на 100%. Село Комощица  е в заключителен етап  от   доизграждане  на  вътрешна  водопроводна  мрежа  
от  водоснабдяването. С изпълнението на ІІІ етап от проекта ще се осигури питейна вода на още 390 жители на селото. Съставните 
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села на с.Якимово – Якимово 1и 2 нямат водоснабдителни системи, а за питейно-битови нужди ползват кладенци. За цялостно 

осигуряване на населението от село Якимово с питейна вода през м.ноември 2007 г. е направена първа копка за  откриване  на воден  

обект  за  изграждане  на дублиращо водовземно съоръжение за  питейно-битово водоснабдяване;  
-Приоритети: недопускане влошаване качествата на водите предназначени за пиене от  вече реално съществуващото състояние; 
наблюдение и контрол  на качествата на повърхностните и подземни води, съгласно регламентираните от ЕС критерии и методи; 

-Действия: изпълнение на проект “Вътрешна водопроводна мрежа – етап ІІІ , запад” от работен проект: “Водоснабдяване на 
с.Комощица”; Изграждане на дублиращо водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване в землището на с.Якимово; 

Вътрешна водопроводна мрежа за  с.Якимово1 и 3.   

WO4Вълчедръм1 Решение №168/ 18.11.2005 г. 

- Общината е съставена от 11 населени места, населението е 12 400 души. От общата територия 425 982 дка, фонд на населените места 
заема 23 152 дка, селскостопанският фонд е 371 224 дка., а горите са 14 673 дка; 
- Промишлената дейност не е развита. Липсват фирми на хранително-вкусовата промишленост. Изградени са малки предприятия, чиято 

продукция задоволява текущите потребности на населението – мелници за преработка на пшеница:- ЕТ “Марин Алексов”, гр. Вълчедръм 

, ЕООД-“ПМ- Мокреш” и предприятие за преработка на слънчогледово семе-ЕТ “Монтана” с цех в гр. Вълчедръм. Лека промишленост - 
представена е от два  дърво преработващи цеха във гр. Вълчедръм и шивашка фирма; 
- Земеделието в общината е насочено за отглеждане на: зърнено хлебни култури; зърнено фуражни; технически. 

- Подотрасъл животновъдство: говедовъдство, овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство; 

- Като отделен дял от сектора услуги на територията на общината не е развит; 
- Водоснабдителна система: водоснабдяването в Общината е 65% изградено. Водоснабдителните мрежи са стари и амортизирани. Липсва 
водоснабдяване в с.Долни Цибър. Реализирани са проекти за водоснабдяване на с.Бъзовец-100% и с.Септемврийци-80%.Отпуснати са 
средства от ФРИ СИФ и МОСВ с които Общината ще може да доизгради  водоснабдителната мрежа на с. Септемврийци и гр.Вълчедръм.  

- На територията на Общината няма пречиствателни станции и канализационни мрежи; 

- Хидромелиорационни съоръжения е имало изградени за напояване на  74 000 дка земеделска земя. Състоянието на системата е 
незадоволителна – разрушени канали и извадени хидранти; 

- Предпазване от заливане на района от р.Дунав се осъществява от предпазна дига. Бреговата ерозия е голяма и за нейното намаляване  е 
изготвен проект за укрепителни мероприятия; 
- Депа за твърди отпадъци на територията на Общината няма обособени. Сметосъбирането се извършва на 17 не отредени сметища; 
- р.Цибрица минаваща през района е ІІ категория. Посоката на движение на подземните води е към р. Цибрица, което показва, че реката 
действува като дренаж на подземните води в район; 

- По отношение на животинския свят района се характеризира с богато видово разнообразие на птици. В района се срещат и много 

бозайници, най-често зайци,диво прасе, сърни и др. На територията на общината има един природен резерват "Ибиша" – остров на р. 

Дунав от 343 дка и исторически места – 3 дка; 
Цел: Да се постигне рехабилитация, обновяване и подобряване на общинската  техническата и социална инфраструктура, 
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обслужваща населението на общината, което би създало по- добър жизнен стандарт и условия на живот. 

Мярка:Да се доизгради, разшири  и извърши  реконструкция на водопреносни мрежи, предотвратяване на потенциални бедствия и 

гарантиране на качеството на водата. 
Проекти: Изграждане на градска пречиствателна станция за питейни води; Реконструкция и изграждане на водопреносните мрежи на 
населените места на Община Вълчедръм с  осигуряване обхват на ромските квартали на  всички населени  места; Изграждане на 
водоснабдителна и водопреносна система в с.Долни Цибър; Изграждане на канализационни мрежа в гр. Вълчедръм  като се осигури 

обхват  на  ромските квартали; Изграждане на локални пречиствателни станции за отпадни води; Инвестиционна програма за 
ограничаване на  свлачището  с.Горни Цибър; Да се рехабилитира на отводнителна система “Цибърска низина” в района на с. Долни 

Цибър и  отводняване на терени със стопанско   значение, 8.Поддържане и почистване на речните корита и дерета на територията на 
общината. 
Мярка: Да се разшири  и извърши  модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда. 
Проекти: Изграждане на депо за преработка и компостиране на биологичен отпадък; Изграждане на депа за преработка на отпадъци; 

Изграждане на депо за строителни отпадъци; Изграждане на депо за хумус; Изграждане на животинско гробище. 
Мярка: Да се подобри състоянието и стопанската значимост на горския фонд на територията на общината. 
Проекти: Залесяване на изоставени и ерозирали земи, осигуряване на съвременно оборудване и технологии за залесяване и сеч; 

Възстановяване на опожарени гори; Подобряване и изграждане на горски пътища; 
Цел:  Да се развие инфраструктурата, осигуряваща възможности за висок жизнен стандарт. 
Проекти: Възстановяване и реконструкция на съществуващи зелени площи и паркове; Залесителни кампании в селищата на общината; 
Програма за развитие на паркове, пешеходни и зелени зони; Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване ; 
Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
WO4Вълчедръм2 Решение  № 3/19.12.2003 г. 

- Най-близкото населено място, в което е извършван системен контрол е гр. Козлодуй, отстоящ на 27 км. по въздушна линия. Най-

близкият проблемен въздушен басейн е гр. Враца, отстоящ на 60 км. южно от центъра на общината. В района няма значителни източници 

на замърсяване на атмосферния въздух. Само през отоплителния сезон се проявява въздействието на битовите горивни уредби, което не е 
свързано със съществено замърсяване на атмосферния въздух. Движението на МПС в района не е интензивно. Орографските, 
климатичните и метеорологичните условия в района не създават предпоставки за по-продължително задържане на вредни вещества в 

приземния слой на атмосферата; 
-  Посоката на движение на подземните води е към р. Цибрица, което показва, че реката действува като дренаж на подземните води в 

района. Река Цибрица минаваща през района е ІІ категория. . В р. Цибрица се заустват битовите отпадъчни води на гр. Вълчедръм и 

отпадъчните води от частично канализираните по-малки населени места, разположени в непосредствена близост до реката. Водният 
отток на реката не е голям и през лятото част от водите на реката се използуват за напояване; 
- Водоснабдяването в Общината е 45% изградено. Водоснабдителните мрежи са стари и амортизирани. Липсва водоснабдяване на село  
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Долни Цибър. На територията на Общината няма пречиствателни станции и канализационни мрежи.  

- Отводняването на Долноцибърската низина като част от ХМС спомага да не се заблатяват 12 723 дка площи. Изградени са 
отводнителна помпена станция, главен и събирателни канали; 

- Вследствие на интензивна ерозия , породена от различни фактори, са се получили обрушвания по брега на р. Дунав в участък от км 

718+100 до км 718+500, които на места достигат до 2-3 м. от петата на мокрия откос за предпазните Дунавски диги, които защитават от 
заливане с. Долни Цибър и Цибърската низина. Налагат се брегоукрепителни мероприятия. Причините са: обезлесяване на брега и 

бермата на реката, увеличаване скоростта на течението. Фактори са и колебанието на водните нива – денонощни 0,25-0,5 м и ветровата 
вълна; 
- На територията на общината се намира и поддържан резерват "Ибиша" - остров на р. Дунав, до с. Долни Цибър; 

- Водоеми – тук влизат коритата на р. Цибрица, р. Душилница, микроязовирите в с. Септемврийци, с. Разград и с. Бъзовец, брега на р. 

Дунав; 

- Залесени терени по поречието на река Цибрица; 
- Организирано събиране и извозване на ТБО има само в общинския център – гр. Вълчедръм В съставните населени места на общината 
извършваната услуга е само за обработка на сметището, ползвано от съответното населено място и е определена на 4 пъти годишно.; 

- На територията на общината в съществуващите складове за растително-защитни препарати се съхраняваха такива с изтекъл срок на 
годност и в размер на 46 080 кг или 72,01 куб.м. След финансиране от МОСВ в размер на 78 889,20 лв., “БалБок Инженеринг” АД гр. 

София извърши производство, доставка и монтаж на 18 бр. контейнери “Б-Б-куб” на изградена за целта площадка. Препаратите от 
старите складове бяха събрани в кубовете, а самите складове – санирани. 

WO4Вълчедръм4 Цел на плана - Създаване на оптимална организация за: своевременно изясняване и прогнозиране на обстановката при възникване на 
наводнения, успешно провеждане на защитни, спасителни и аварийно-възстановителни работи. 

Основни задачи: 

1. Разработване и поддържане на аварийни планове за защита на населението и националното стопанство при възникване на наводнения - 

от Община Вълчедръм и “Напоителни системи” ЕАД. 

2. Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствията,както следва: почистване на речните корита от 
дървета, храсти и отпадъци; осигуряване на нормална проводимост на речните корита и реките след язовирните стени; проверки на 
защитните диги и язовирите; периодично наблюдение на речните нива и нивата на язовирите; проверка на канализационната система в 

населените места; почистване на естествените дерета и местата, които могат да акумулират големи водни количества от дървета, храсти 

и отпадъци; 

3. Предприемане на мерки за защита на населението, както следва:  отводняване на залетите територии; изграждане на временни диги и 

насипи; извършване на ремонтни дейности по защитните диги и язовирните стени; извеждане на пострадалото население и евакуация; 
провеждане на операции по издирване; осигуряване на медицинска и психологическа помощ; доставка на храна, вода и продукти от 
първа необходимост; 
4. Създаване на групировка от сили и средства за действия при наводнения. 
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5. Своевременно оповестяване на органите за управление, силите и средствата и привеждането им в готовност. 
6. Организиране и провеждане  спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.  

7. Организиране на взаимодействието между органите и силите; 
8. Информиране на населението за обстановката и начина на поведение и действия. 

WO4Монтана1 - Тя е разположена по протежение на река Огоста, между Стара планина и Дунавската равнина, на площ от 676,11 кв. Км, населените 
места са 24, от които 1 град, и 23 села. 
- Има 2127 предприятия - машиностроенето, шивашката промишленост, земеделието, хранително-вкусовата промишленост и 

производството на керамични изделия. От значение са и фирми работещи в леката промишленост, строителната индустрия и 

преработвателната промишленост. По-големи предприятия са: МОНБАТ- произвежда оловно-кисели батерии, МОНОЛИТ - добив и 

преработване на естествени каменни блокове, АВА Спорт -  проектиране и производство на ремъци и седалки за парашути, БАЛКАН - 

произвежда метални изделия,   БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ - произвежда галванизирани и чугунени тръбни фитинги, КРОС - 

произвежда велосипеди, КЕРАМИК ИНВЕСТ - производство на теракотени и фаянсови плочки, МАЙ- производство на дамска 
конфекция, МИР - произвежда специализирани метални конструкции, лентови транспортьори, ролки и др., МОНТ-ПИГМЕНТ- 

произвежда неорганичен пигмент, ТРИМОНА - произвежда обувки; 

- Регионът е екологично съхранен с плодородна земя и има един от най-големите язовири в Европа, осигуряващ отлични възможности за 
индустриално и земеделско развитие, както и за рекреация. Полезните изкопаеми са с местно значение. Преобладава добивът на инертни 

материали – баластра, пясък (различни фракции), трошен камък, глина, златоносен пясък; 

- Най-значителните извори на подземни води са изворът при с. Палилула, общ. Бойчиновци, Стублата при с. Стубел и др. по-малки в 

местностите Ракитата, Клисурското, Дълбоки дол, които обикновено през лятото пресъхват. Карстовият извор при гр. Монтана е един от 
най-големите в тази част на страната. Второто по големина в България изкуствено водохранилище се намира на 600 м южно от гр. 

Монтана и събира водите на реките Огоста, Бързия и Златица. Районът се отводнява от реките Огоста и Цибрица и техните притоци; 

- Горско стопанство - площта на горите в община Монтана възлиза на 12 867 ха; 
 - Водоснабдяване и канализация - на територията на общината съществуват 14 каптажа, 5 дренажа, 16 тръбни и шахтови кладенци, 

които са добри в количествено отношение, но не се използват рационално – има недостиг на вода в някои от населените места (Липен и 

Долна Рикса). Водоснабдителната мрежа на територията на общината е 322 км, която е остаряла и около 90% от нея се нуждае от 
подмяна и реконструкция. По-голяма част от водоизточниците са строени преди 1962 година и имат нужда от ремонтиране. На много 

места се използва питейна вода за напояване; 
-  Съществуващата канализационна система на територията на общината е 92 км. В град Монтана е 86 км, от които неизградени – 9 км. 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. 

- Водните ресурси в общината се формират от оттока на реките и подземните води. Ползването на достъпни води се ограничава от 
влошените им качества в резултат от замърсяването им с битово-фекални и промишлени отпадъчни води. Ето защо пречистването на 
отпадъчни води придобива изключително важно значение. В общината съществуват фирми и предприятия с изградени пречиствателни 
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станции, пречиствателни съоръжения, мазниноуловители, каломаслоуловители. Отпадъчните им води се заустват в градската 
канализация. Приемник на водите е р. Огоста, която е II ра категория, а в участъка от вливането на отпадните води до вливането на р. 

Ботуня е III та категория; 
- 5 главни реки и 16 язовира. Язовир Огоста, намиращ се в периферията на града, е вторият по големина язовир на Балканския 
полуостров и един от най-големите в Европа; 
- Организираното сметосъбиране обхваща 100% от домакинства на територията на общината. Събраните битови отпадъци се депонират 
на сметището, находящо се на 8 км от гр. Монтана, в местността “Неделище”. Площта му възлиза на 100 дка; 
- Град Монтана е включен в НАСЕМ – мониторинг на въздуха. Контролирани показатели за прах, Pb, SO2, NO2, H2S. Емисионният 
контрол се провежда в 1 пункт – пункт РИОСВ. В последните години не са регистрирани замърсявания на въздуха. В селищните 
територии на общината не се намират крупни производствени замърсители на атмосферата, водите и почвата; 
Приоритет: Развитие и ефективно използване на обществената инфраструктура, осигуряваща висок жизнен стандарт 

Цел: Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура, обслужваща населението на общината. 
Мерки: Изграждане и реконструкция на водопреносни мрежи, предотвратяване на потенциални бедствия и гарантиране на качеството на 
водата; Разширение и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща чиста и здравословна околна среда. 
Приоритет: Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като предпочитано място за живот и реализация 

Цел: Изграждане на удобна и съвременна жизнена среда. 
Мярка: Развитие на инфраструктура, осигуряваща възможности за висок жизнен стандарт. 
Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни 

програми. 

OG5Козлодуй1 Решение № 22/28.07.2005г. 

- Територията на общината възлиза на 285 кв.км, се състои от 1 град и 4 села. Видове територия са: земеделски територии – 234 037 дка; 
горски територии – 10 191 дка; населени места и други урбанизирани територии – 21 765 дка; водни площи – 17 673 дка ( 6.2%); 

територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 116 дка; територии за транспорт и инфраструктура – 1 092 дка; 
- В хидро – географско отношение спада към басейна на р.Дунав, която е не само плавателна река, но се ползва като технологичен 

фактор в експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”. Освен р. Дунав по периферията на землището минава и р.Огоста; 
- Горските ресурси са сравнително ограничени. По крайбрежието на реките са разпространени влаголюбивите растителни видове – 

върбови и акациеви гори, както и американските хибридни тополи; 

- Бедна на полезни изкопаеми. Единствено разкрити такива са от неруден произход – пясъците и чакълите. Има наличие на газов 

концентрат в землището на с. Бутан и с. Крива бара, което може да има значение за местното икономическо развитие, след неговото 

разработване от “Нефт и газ” гр. Плевен; 

- Структуроопределящата дейност е електропроизводството, което е концентрирано в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;  

- Значителни ресурси за развитие на земеделието. Стопанисваната земя в общината представлява 20% от 
общата  и територия, а обработваемата земя – 82%. Основните култури, отглеждани в общината са пшеница, ечемик, царевица, 
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слънчоглед, тютюн и заемат приблизително 27.30% от обработваемата земя, има и  зеленчукопроизводството – пипер, домати, фасул и 

др.; 

- Основните животновъдни отрасли са говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и отглеждане на птици. Животновъдството е 

съсредоточено предимно в частния сектор, като производството е предназначено за самозадоволяване на населението; 

 - Рибарство и аквакултури - два водоема – в гр. Козлодуй язовир “Шишманов вал”, собственост на “Напоителни системи” ЕАД Враца и 

язовир в с. Бутан стопанисван от ЕТ “Терзийски” – Димо Иванов”, който се използва за риболов. Наличните водоеми представляват база 
за организиране на активен риболовен туризъм; 

- Поливният държавен хидромелиоративен фонд се поддържа и експлоатира от “Напоителни системи “ЕАД гр. Враца. На територията на 
общината годните площи за напояване представляват 29 723 дка Основният проблем на поливното земеделие е ниският процент на 
реално напояваните площи, намаленото търсене на вода от водоползвателите и лошото техническо състояние на съоръженията; 
- Водоснабдителни мрежи - водата е разпределена равномерно. Преобладаващите водохващания са предимно шахтови и тръбни 

кладенци от местни водоизточници. Функциониращите предприятия и фирми нямат собствени водоизточници за производствени нужди. 

Почти всяка година през летния сезон в с. Гложене, с. Бутан и с. Хърлец се въвежда ограничителен режим на водоснабдяване. Изградена 
е и хлораторна станция в гр.Козлодуй. Подаваната вода в Общината годишно е около 3000-3300 хил.м3, включително и за “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД - от 120 до 140 хил. м3
, като загубите са около 25-30%. Необходимо е подмяна на изграденият преди повече от 50 години 

етернитов водопровод, който е амортизиран и често създава сериозни проблеми за нормалното водоподаване. Подобрено е 
водоснабдяването на населените места в с. Бутан, и с. Крива бара, както и реконструкция на част от водопроводната мрежа в гр. 

Козлодуй с цел подобряване качеството на инфраструктурата; 
- Изградеността на канализационните мрежи е крайно незадоволителна. Само град Козлодуй има частично изградена инфраструктура за 

отпадъчни води. Съществуващата канализационна мрежа обслужва 65% от населението, което се дължи предимно на факта, че тя е 
съсредоточена в централната част на града и жилищните комплекси със високо застрояване. Няма изградена канализационна мрежа в 

жилищните квартали с еднофамилно застрояване и в селата. Обхвата на канализационна мрежа представлява 57% от уличната мрежа на 
града, което не покрива изискванията на Директивата на Европейския съюз за Градските отпадъчни води. Канализационната мрежа на 
АЕЦ “Козлодуй” е независима от тази на гр. Козлодуй. Отпадъчните води от изградената 43 км канализационна мрежа и главни 

колектори в града се отвежда пряко в река Дунав, която е определена за “чувствителна зона”. Проблем е липсата на Пречиствателна 
станция за 
отпадни води. В града има изградена само помпена станция за битово – фекални и дъждовни води с капацитет 50 л/сек. при достигнато 

ниво на отпадните води от битов характер 40 л/сек; 

- Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем, който застрашава качеството на околна среда и представлява 
значим риск за човешкото здраве, когато се депонират неконтролирано опасни отпадъци. Депонирането на отпадъци в общинското депо 

продължава да бъде основната система за управление на градските отпадъци – общо 70% от образуваните отпадъци се обезвреждат там. 

На територията на общината съществуват около 18 броя нерегламентирани сметища и терени, замърсени с общински отпадъци. 

Съществуващата общинска система за събиране на отпадъци включват около 59% от населението. Най-висок е този процент близо 92 % 
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за градското население, в населените места от общината е едва 8 %; 

- Ниска степен на замърсяване –климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в 

приземния въздушен слой. На територията на общината няма предприятие, от чиято производствена дейност да се емитират 
целогодишно вредности в атмосферата; 
- Използва се екологично чисто гориво - газ за отоплителните инсталации и моторните превозни средства; 
- Транспортната схема на града не е оптимизирана изцяло с оглед намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на 
въздуха; 
- Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати. Голям е делът на замърсените от антропогенната дейност територии в рамките 
и извън рамките на населените места; 
- Направените анализи по всички показатели за радиационното състояние на атмосферния въздух, показват, че досегашната експлоатация 
на АЕЦ “Козлодуй” не е променила радиационния гама - фон и атмосферната 
Радиоактивност; 
 - Биологично разнообразие – историческа местност “Ботев парк” е прекатегоризирана в Защитена местност “Козлодуй” с площ 10 ха и е 
единствената защитена територия в общината по Закона за защитените територии. 

Приоритет: Развитие на ефективен и устойчив агробизнес, основаващ се на подходящите почвеноклиматични условия и традициите на 
региона, насочен към достигане на европейските стандарти. 

Цели: Възстановяване потенциала на селскостопанското производство и разнообразяване на дейностите в сферата на агробизнеса на 
територията на общината; Увеличаване на площите. 
Приоритет: Подобряване (развитие и модернизация) на елементите на системите на техническата инфраструктура с оглед повишаване 
качеството на предоставяните услуги. 

Цел:Изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. 
Приоритет: Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, осигуряващи здравословна и благоприятна 
среда. 
Цели: Подобряване устойчивото управление на битовите и строителните отпадъците на територията на общината; Значително 

подобряване на чистотата и озеленяването в населените места; Реализация на мерки за постигане изискванията на Директивата на ЕС за 
градските отпадъчни води с цел опазване качеството на водите; Развитие на екотуризма, като инструмент за опазване на околната среда. 
Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Мизия1 Решение №271/13.05.2007г. 

- Обхваща територия от 207 кв.км, в състава й влизат гр. Мизия, с.Крушовица, с.Софрониево, с.Липница, с.Войводо и с.Сараево; 

- Основни икономически сектори са селското стопанство като над 60% от земеделските земи се обработват в земеделски кооперации, 

които отглеждат предимно пшеница, царевица, слънчоглед и промишлеността. Селското стопанство е специализирано в производството 

на зърнени и технически култури. Поземленият фонд на общината е от 158 092 дка; 
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- Развита е целулозно- хартиената промишленост. Има построени цехове за колбаси, млекопреработване, безалкохолни напитки, 

сладкарски изделия и кланници, шивашки цех и базалтов цех за оградни блокчета. Промишленото производство е представено от 
няколко по-големи фирми: "Техарт" - производство на хартия, "Теконинвест" - производство на тетрадки и книжна конфекция, "ДАЛ" 

ООД - цех за производство на лепила, бои и полимерни мазилки, "Скът - Мизия" АД - един от най-модерните мелнични комбинати в 

страната за преработка на пшеница, "Яйца и птици" АД, Цех за преработка на месо в Липница, СД "Езерна" - Крушовица за преработка 
на слънчоглед, "Косаня" - производство на хляб и хлебни изделия. Цехове и фирми за хляб, закуски и хлебни изделия има във всички 

селища; 
- През територията на община Мизия преминават и се следи качеството на водата на следните реки: долното течение на р.Огоста и 

притока на р.Огоста  - р.Скът. Река Скът преминава презцялата й територия, а река Огоста е естествената граница с община Козлодуй; 

- Река Огоста се характеризира със сравнително непостоянен поток, протича през силно урбанизиран район и в следствие понася 
съответните промени в количествено и качествено отношение. Водите в поречието на р.Огоста се използват за напояване, 
водоснабдяване и енергетика.  В поречието на р.Огоста в района на с.Софрониево /югозападно от гр.Мизия/, реката е приемник ІІ-ра 

категория. Преди заустването в р.Дунав, под влияние на р.Скът, водите на р.Огоста преминават в ІІІ-та категория; 
- Река Скът е с широчина от 10-20м, като площите от двете и страни са работни имоти за добиване предимно на зърнени култури. Водите 
на р.Скът се използуват за водоснабдяване и напояване. Периодично при пролетно пълноводие се повишава рязко нивото на реката. 
Причина за това е наличието на микроязовири в горното течение на р.Скът и притоците й, които нямат системи за контролирано 

изпускане на водите и когато започне топенето на снеговете тези микроязовири неконтролирано преливат, рязко повишават нивото на 
реката, което понякога води до преливането й през изградените диги. Корекция на р.Скът в участъка на гр.Мизия е правена през 60-те 

години на миналия век, в момента по дъното и бреговете на реката има много наноси, които ограничават оттока й. По данни на РИОСВ 

гр.Враца водите на р.Скът до гр.Мизия са във ІІ-ра категория, а след гр.Мизия, до вливането на р.Скът в р.Огоста преминават в ІІІ-ра 
категория. За водите на р.Скът, в пункта преди вливането и в р.Огоста /след гр.Мизия/ показателя “нитритен азот” присъства почти 

постоянно, макар и с инцидентни превишения. Това се дължи вероятно на липсата на градска канализация в гр.Мизия и плитките 
подпочвени води в целия град, които пренасят бързо замърсяването от попивните ями в течащата през града река; 
- Състоянието на водите в изброените реки се контролира ежемесечно чрез пробонабиране и анализиране на водни проби, взети в 

определени пунктове от националната автоматизирана система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/. Водите на р.Огоста преди 

вливането и в р.Дунав отговарят на проектната категория на водния обект. Като цяло участъкът от р.Огоста е в границите на проектната 
си категория; 
- Състоянието на подземните води  на територията на община Мизия като воден ресурс и питеен източник се контролира от РИОСВ 

гр.Враца,  като то се определя като добро и лошо.  Пробонабиране и анализ на подземните води на територията на общината се 
извършва от Тръбен кладенец “ПС КЦХ “МИЗИЯ”, който се използва за питейно-битово водоснабдяване на гр.Мизия и с.Хърлец, 

общ.Козлодуй. 

- Източниците на замърсяване на подземните води с биогенни елементи /нитратни, нитритни, амониеви йони, фосфати/  са битово – 

фекалните води, смивните снежно – дъждовни води от наторявани площи, отпадъчните води от личните животновъдни стопанства в 
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съчетание с плитките подпочвени води в общинския център; 

- Качеството на питейните води се изследва, както от В и К гр.Враца, така и от ХЕИ гр.Враца. Пробонабирането се извършва от 
определени контролни пунктове в населените места утвърдени съвместно с ХЕИ гр.Враца. Съкратени химични анализи се извършват 
всяко тримесечие, а пълен химичен анализ – един път годишно.Микробиологични анализи се извършват ежемесечно.  Данните на 
ХЕИ гр.Враца, сочат добри качества на питейните води; 

- Отсъствието на изградена градска канализационна мрежа е съществен източник на замърсяване с биогенни елементи, тъй като 

отпадъчните води от домакинствата се заустват директно в попивни ями или във водоприемника р.Скът. Общинският център гр.Мизия е 
без изградена канализационна мрежа. Има изградени локални канализации на жилищните блокове, заустени в р.Скът. Тази схема поставя 
жителите на града на влиянието на силни неприятни миризми и причинява допълнителна ерозия на почвата, повишава здравният риск за 
населението на града, имайки предвид плитките подпочвени води характерни за района. Останалите населени места от общината  нямат 
канализация; 
- Всички селища имат собствено водоснабдяване, с изключение на с.Сараево, което е свързано с водоснабдителната мрежа на Мизия; 

- Изводи: Община Мизия не изпитва затруднения със снабдяването на населението и икономическите субекти с питейна вода; Степента 
на снабденост на населението с питейна вода е 100%; В гр.Мизия няма градска канализационна мрежа, което излага жителите на 
повишен здравен риск и неприятни миризми; Наличието на наноси по дъното и бреговете на р.Скът ограничава нейния отток. 

Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Оряхово1 - Граничи с р.Дунав, която е основен воден коридор, свързващ Република България с останалите страни членки на ЕС от Централна и 

Западна Европа. Обединява седем селища – град Оряхово и селата Селановци, Остров, Лесковец, Галово, Горни Вадин и Долни Вадин с 

обща територия 329 000 дка. Три от населените 
Места – Оряхово, Остров и Долни Вадин – имат изградени пристанища. Възможно е при високи води и безконтролно аварийно 

изпускане на огромни количества водни маси, особено при възникване на авария при комплексите „Железни врата 1” и „Железни врата 
2”, водното ниво на реката рязко да се покачи с 5-6 метра, което да доведе до сериозни наводнения в заливната и зона. На територията на 
Общината няма други естествени водни басейни, както и хидротехнически съоръжения с особено важно стопанско значение; 
- Няма наличието на богати залежи на полезни изкопаеми. Има регистрирано находище на нефт и газ в местността „Раев дол”, числяща 
се към землището на с.Селановци. Добив на инертни материали – пясък и баластра - се извършва на места по поречието на река Дунав; 

- Община Оряхово заема обща площ от 329 239 дка, от тях: населени места - 14 505 дка; земеделски земи - 271 916 дка; горски територии 

- 17 636 дка; други територии - 25 182 дка. Не са малко и свободните площи по мери и пасища, които след подходяща обработка могат да 
послужат за залесяване с различни бързорастящи видове дървета. Релефните особености на терена създават благоприятни условия за 
формиране на различни по обем, форма и размери свлачища, които се явяват най-рисковият елемент от геоложката опасност като тежест 
на последствията (района на град Оряхово и селата Лесковец, Остров, Горни Вадин и Долни Вадин); 

- В икономическо отношение общината е промишлено-селскостопански район със следните отрасли: сектор индустрия: машиностроене, 
дървообработване и шивашка промишленост; сектор аграрен: зърнопроизводство, лозарство, зеленчукопроизводство и животновъдство;  
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- Основни промишлени предприятия са: “Хидком” АД – за производство на хидравлични и механични крикове; “Агротехчаст” АД – за 
производство на резервни части; “Изгрев” АД – за производство на свързочни елементи; “Врхов”ЕООД –строителство и ремонтни 

услуги; 

- Поземлени ресурси: ниви – 222 754 дка; трайни насаждения и гори – 6 581 дка; лозя – 7 549 дка; мери и пасища – 22 453 дка; 
- Водоснабдителни мрежи - има изградена 31 км външна и вътрешна водопреносна мрежа. Системите се обслужват от ВиК-район 

Оряхово. С изключение на с. Галово, където се използват собствени водоизточници, останалите населени места са снабдени централно. 

Селищата в Общината се водоснабдяват от сондажни кладенци тип “Раней”, ноходящи се в близост до река Дунав. Пречиствателни 

станции за питейна вода няма. Има изградени три броя хлоратори. Водопроводните мрежи са крайно остарели и амортизирани. Това е 
основната причина за почти непрекъснати аварии. Вътрешната водопроводна мрежа в града и селата се нуждае от основна и цялостна 
реконструкция. Необходимо е да се проучат и защитят санитарно-охранителните зони на локалните водохващания в с. Остров – от 
местността “Суриш” и от Селската чешма. Водите от тези водоизточници са включени в селската улична мрежа, но те не отговарят на 
БДС, тъй като се влияят от замърсявания на почвата в санитарно-охранителната зона от страна на неограничен достъп замърсители – 

хора и животни; 

- Мрежи и системи за отпадъчни води – в гр. Оряхово е изградена частична канализация, която обхваща около 45% от територията на 
града. В останалите населени места канализационна мрежа няма. Частично изградена дъждовна канализация има в с. Остров и с.Горни 

Вадин. Цялостното подобряване състоянието на канализационната мрежа изисква рехабилитация на съществуващата и изграждане на 
нова канализационна 
система за отвеждане на отпадните води в гр.Оряхово, както и стартиране изграждането на канализационни мрежи в селата Селановци и 

Остров, а в последствие и в останалите селища на Общината; 
- Хидромелиорация - в миналото е имало изградена система за напояване, към днешна дата каналите са разрушени, помпените станции, 

трафопостовете и мрежите към тях са ограбени. Не функционират и системите за отводняване на блатата в землищата на селата 
Селановци и Остров. Каналите не се поддържат. Това води до неизползваемост на земеделските земи в местността. За 
хидромелиоративни нужди може да бъде използван и ретензионен язовир в землището на с. Селановци в местността “Сабадуш”. 

Необходимо е да се пристъпи към отводняване на блатото чрез възстановяване на системите; 
- Проблемът с отпадъците е един от основните екологични проблеми - всички сметища, не отговарят на санитарните, нормативни и 

екологични изисквания. Необходими са мерки за поетапното им прекратяване и 

последващо закриване; 
- Почвите в района не са замърсени с пестициди, не са вкислени или засолени, а също и не са силно повлияни от ерозионни процеси. 

Работи само една кариера за инертни материали и няма точна информация за терените, нарушени от добивната дейност в нея. 
Приоритет: Доизграждане и доразвиване на инфраструктурата 

Мярка: Благоустройство и подобряване на жизената и физическата среда  
Цел: Доизграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационна инфраструктура 
Мерки: Подобряване състоянието на водопроводната мрежа чрез реконструкция на амортизирани участъци и модернизация на 
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съществуващите водоснабдителни съоръжения; Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова канализационна 
мрежа. 
Цел: Доизграждане и усъвършенстване на геолого-географската и екологичната инфраструктура 
Мерки: Предотвратяване на свлачищни процеси, включително и изграждане на брегоукрепителни съоръжения по р.Дунав; Подобряване 
състоянието на екологичната инфраструктура и въвеждане мерки за опазване на околната среда като: поетапно закриване на всички 

нерегламентирани сметища, поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, закупуване на нова допълнителна 
сметосъбираща техника и съдове за ТБО, разработване на Общинска програма за управление на отпадъците, изграждане на втора клетка 
на депото за ТБО, проучване на възможностите за производства на биогаз, повишаване информираността на обществеността по 

отношение опазването на околната среда и стимулиране наподкрепата от страна на гражданското общество; Привличане вниманието и 

пряко ангажиране на гражданското общество с мерките по подобряване инфраструктурата на защитените зони и местата по НАТУРА 

2000, както и с мероприятията по опазване на биоразнообразието в тях; Разработване и реализиране на проекти за съхраняване на 
растителното и животинско разнообразие в защитените територии; Изграждане на екопътеки с редки растителни видове, чрез които да се 
подпомогне съхраняването на уникалността и характера на природната среда в защитените местности. 

Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Оряхово2 - Атмосферен въздух - при извършените емисионни замервания на: въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди, озон, прах, амоняк и 

сероводород с мобилните станции за контрол на МОСВ в районите на гр. Козлодуй и гр. Мизия не са установени наднормени 

концентрации с изключение на азотните оксиди в сутрешните часове, вследствие от активизиране на автомобилния трафик. Нняма 
предприятия, от чиято производствена дейност да се емитират целогодишно вредности в атмосферата. Няма замервания за повърхностно 

натоварване на открити площи в района на кариерите; 
- Води - водите на река Дунав се контролират в един пункт от НАСЕМ на пристанището в гр. Оряхово. Реката отговаря на проектната си 

категория по всички изследвани през годината показатели; 

- Канализация – степента на изграденост на канализационната система е 54%, а степента на използваемост - 65 %. Водоприемник на 
отпадъчните води е р. Дунав, която е ІІІ-та категория. За Оряхово има определена площадка за Градска пречиствателна станция за 
отпадни води, изработени са проектите и предстои строителство на довеждащия колектор. Останалите Кметства в Община Оряхово са 
без изградена канализационна мрежа. Отпадните води от домакинствата в тези селища се заустват предимно в попивни ями или във 

дерета и водоприемници само с първично пречистване; 
- Прогресивно изтощаване и влошаване на качествените показатели на подземните води. Мрежата за наблюдение и контрол на 
качеството на подземните води е част от НАСЕМ, за Оряхово пункта е ПС "Раней 3" Гр. Оряхово (питейно-битово водоснабдяване на гр. 

Оряхово и с. Селановци), независимо от регистрираните единични превишения на някои от показателите, по-голямата част от тях трайно 

запазват стойности под допустимите норми за съответната категория на водоприемника; 
- Събирането на ТБО става по определен график от общинската администрация. Честотата на извозване зависи от пълняемостта на 
съдовете. Определените терени за депа в селата са с площ от 1 до 2 дка, а в града депото е 15 дка. Запръстяването се извършва веднъж 
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месечно. Наложително е да се ликвидират стотиците нерегламентирани сметища, които сега замърсяват землищата в общината; 
- Няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали и нефтопродукти. Възможно е частично локално замърсяване с 
нефтопродукти в района на бензиностанциите в гр. Оряхово и с.Селановци, но за това няма данни. 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. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за замърсяване 
с нитрати. На територията на общината в различни складове и помещения се съхраняват около 10 тона пестициди –негодни за употреба, 
с изтекъл срок на действие или с неустановен състав. По-голяма част от тях са фунгициди, използвани за третиране на частните лозя. 
Няма провеждани анализи на почвите за установяване на остатъчно ниво на пестициди в тях. Не се очаква превишения на нормите 
поради това, че използването на пестициди не е регулярна дейност в последните години, а стари замърсявания с пестициди не са 
идентифицирани. Не са провеждани наблюдения на площи замърсени с вредни вещества или отпадъци.  

На територията на общината има заблатени почви в местност “Дончовата градина” землище Оряхово и местност “Блатото” землище на 
Остров и Селановци. В общината Оряхово ерозирали почви има в землищата на Горни Вадин и Долни Вадин; 

- На територията на Община Оряхово има няколко защитени местности- „Кочумина”(площ 2,5 ха), с цел опазване находищата на водна 
лилия; „Гола бара”(площ 2 ха), с цел опазване находищата на водна лилия; 

- „Калугерски гред – Тополите”(площ 0,2 ха), находище на Алоевиден Стратиотес; 
- Места по НАТУРА 2000: Защитена зона BG0000334 Остров; Защитена зона BG0000528 Островска степ – Вадин; 

Цели: Създаване и реализиране на ефективна и ефикасна система за управление и мониторинг на битовите отпадъци и отпадъците от 
опаковки; Развитие на екологично земеделие и животновъдство; Опазване на биологичното разнообразие и защита на природата; 
Създаване на мониторингова система към сектор “околна среда”. 

OG5Хайредин1 Решение №98/26.06.2008г.  

-Заема площ от 190,4 кв.м. и отстои на 25 км южно от река Дунав; 

- Водните ресурси на общината са ограничени. Основен хидроизточник е река Огоста и трите язовира, разположени край селата - два в 

Рогозен и един в Бързина. В близост до с.Хайредин се намира минерален извор; 

- Общината не е богата на полезни изкопаеми. В землището на село Манастирище има кариера за скално – облицовъчни материали, 

експлоатирана от „Монолит” АД – Монтана; 
- Стопански сектор - развитие на бизнеса и селското стопанство - традиционно за общината е зърнопроизводството.Около 40% от 
обработваемата земя се засява с пшеница, ечемик и овес, а останалата-с царевица,слънчоглед и малък дял тютюн  и рапица. 
Зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство не дават почти никаква стокова продукция, а задоволяват само собствените 
потребности на производителите. Животновъдството е концентрирано главно в личните стопанства; 
- Водоснабдяването на територията на Община Хайредин се осъществява от ООД „ВиК” - гр.Враца, район - гр.Козлодуй, подрайон - 

с.Хайредин. Водоснабдяването на територията на общината се извършва от собствени водоизточници - помпажни. Остарялата 
водопроводна мрежа е голям проблем, който води до аварии, течове и загуба на 50% от питейната вода. Въпреки извършената частична 
подмяна на водопроводите по села, проблемът не е отстранен. Наложителна е поетапната подмяна с полиетиленови тръби, отговарящи на 
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съвременните технологични изисквания. 

- На територията на общината няма изградени канализационни мрежи в населените места, което е също негативен фактор по отношение 
на санитарно-хигиенните и битови условия. Няма изградени и пречиствателни станции. 

- В общината няма изградени депа за битови и строителни отпадъци. Край селата има обособени места (сметища) за битови отпадъци. 

Поради липса на финансови възможности и техническа инфраструктура в общината не се извършва организирано сметоизвозване. 
Приоритет: Формиране на качествена жизнена среда в община - Хайредин 

Цел:Подобряване и поддържане на високо качество на водите в общината . 

Мярка:Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. 

Цел:Подобряване системата за управление на отпадъците генерирани в общината. 

Мярка: Изграждане  на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци с цел обхващане на цялото 

население на общината. 
Мярка:Усъвършенстване на организацията на сметосъбиране  и извозване  на твърдите битови отпадъци и ликвидиране на 
нерегламентирани сметища  на територията на общината 
Цел:Рехабилитация и доизграждане  на В и К и канализационна  мрежата в цялата община. 

Мярка: Подмяна водопровода и изграждане на канализация в цялата община  до 2013г. 
Мярка:Осигуряване на селищата в общината  с непрекъснато водоснабдяване  с качествена питейна вода. 
Цел:Подобряване екологичната среда на територията на общината. 

Мярка:Почистване коритото на р.Огоста, изграждане на фитотехнически съоръжения против ерозионна дейност и брегоукрепителни 

мероприятия по левия и десния бряг на реката. 
OG5Хайредин2 Решение №505/28.07.2006г.  

- Въздух - в контролираните обекти на територията на Община Хайредин не се извършва производствена дейност, която да води до 

замърсяване на атмосферния въздух. Емитираните вредни вещества в атмосферния въздух са главно от битовия сектор (през зимния 

период от локални горивни източници на твърдо гориво) и моторните превозни средства; 
- Води - в определени моменти в река Огоста се наблюдава превишаване на стойностите на нитритен азот, не разтворени вещества и 

фосфати, което е фактор за поява на цъфтеж на водорасли и буйно развитие на плевелна растителност. По отношение на подземните води 

се контролира водното ниво, температурата, киселинността, разтворим кислород, калций, натрий, калий, желязо, фосфати, амониев, 

нитратен и нитритен азот; 
-Водоснабдяването на територията на Община Хайредин се осъществява от ООД “ВиК” - гр.Враца, район – гр.Козлодуй, подрайон – 

с.Хайредин. Водоснабдяването се извършва от собствени водоизточници – помпажни. Остарялата водопроводна мрежа е голям проблем, 

който води до аварии, течове и загуба на 50 % от питейната вода. Въпреки извършената частична подмяна на водопроводите по села, 
проблемът не е отстранен. Наложителна е поетапна подмяна с полиетиленови тръби, отговарящи на съвременните технологични 

изисквания. На територията на Общината няма изградени канализационни мрежи в населените маста, което е също негативен фактор по 

отношение на санитарно-хигиенните и битови условия. Няма изградени и пречиствателни станции; 
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-Отпадъци - на територията на Общината има 11 сметища за битови отпадъци, които се определят като селски, спазвайки териториалния 

принцип на делене. Тази категория задължително спада към нерегламентираните сметища. Утвърден е плана за закриване на всички 

нерегламентирани сметища в Общината за битови отпадъци. Генерираните видове отпадъци са битови и строителни. Строителните 
отпадъци на Общината са минимални и се ползват главно за технологично запръстяване на битовите отпадъци. В Община Хайредин няма 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На този етап не решен остава проблемът със съществуващите стари складови помещения 
на територията на Община Хайредин, в които се помещават отровни препарати с изтекъл срок на годност, а някои с неустановен химичен 

състав. На територията на Общината няма наложена практика за разделното събиране на масово разпространените отпадъци; 

- Почви - замърсяването с устойчиви органични съединения на почвите в Община Хайредин не е установено. Потенциално опасна в това 
отношение е некомпетентната работа от страна на земеделските производители с пестициди, както и наличните за тях складове и липсата 
на традиции за ползуването на органичен тор,  което рязко  влошава качеството на почвите. Частично се наблюдават ерозирали почвени 

терени, причина за които е силата на водата. От своя страна обработваемите площи са изтощени и бедни на основните хранителни 

елементи – азот, фосфор и по-малко калий; 

- Защитени територии и биоразнообразие - флората и фауната, характеризиращи територията на Общината са силно повлияни и 

видоизменени под действието на  човешкия фактор, вследствие на което естествената тревна и горска растителност е съхранена 
частично, а числеността на повечето видове, обитаващи територията е драстично намаляла. На територията на Община Хайредин няма 
защитени територии; 

-Проблемите по опазване на околната среда в Община Хайредин са свързани предимно със замърсяването на р.Огоста и нейното 

поречие. Друг основен проблем е отлагането и третирането на битови и твърди строителни отпадъци на нерегламентирани сметища. 
Липсва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината; 
-Потенциална опасност представлява и наличието на стари складови помещения на бившето АПК “Огоста” - Хайредин и бившите ТКЗС 

в населените места от общината – с.Бързина и с.Рогозен, в които се съхраняват силно действащи отровни препарати с изтекъл срок на 
годност и неустановен химичен състав. В момента в Оряхово се изгражда ново сметище. 

OG5Хайредин4 Планът за защита при бедствия в община Хайредин включва и „План за действие при наводнения”. Най сериозна заплаха за  възникване 
на евентуални наводнения в Община Хайредин представлява р.Огоста. Най-голяма е вероятността за наводнение през м. април и май, 

когато е обилното снеготопене в горния участък на реката. Високи води на реката могат да се получат и при безконтролно изпускане на 
язовир „Огоста” Монтана. Причина за възникване на наводнения може да се окаже и образувалия се ледоход по реката при много 

студени зими. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения: Изграждане на предпазни съоръжения; 
Експертиза на хидротехническите съоръженя; Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, 
силите за реагиране и населението; Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. Взаимодействие между 

органите на изпълнителната власт: Създаване на Щаб за координация; Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците 
при наводнение; Привличане на допълнителни сили и средства, разположени извън територията на Общината. Мерки за защита на 

населението. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки. Финансово 

осигуряване на плана - Необходимите финансови средства са в зависимост от мащаба на бедствието. При недостиг на средства от 
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бюджета на Общината при голям брой пострадали се прави искане за отпускане на средства от Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

OG5Бяла 

Слатина1 

- Включва 15 населени, общата територия на земеделската земя в общината е 544 141 дка, в т.ч. стопанисваната земя е 524 409 дка, от 
която: Обработваема земя - 437 915 дка, в т. ч.: ниви - 402 422 дка, трайни насаждения - 16 711 дка , лозя - 11 262 дка, естествени ливади - 

7 520 дка; пасища - 37 924 дка; гори - 28 838  дка; 
- Води – р.Скът, трета категория. Почвите са льосови и това дава възможност за бързо оттичане на повърхностните води. За това спомага 
и общия наклон на селището. Подпочвените води са над 3 м под терена - средно благоприятни. Водните ресурси се разпределят както 

следва: реки - 1  670 дка, блата и рибарници - 1  100 дка и язовири  и напоителни канали - 4  700 дка; 
- По значителни отводнителни артерии, протичащи транзитно през района  са р.Скът, р.Бриша и р.Марла.   
Главната отводнителна артерия р.Скът е десен приток на р.Дунав. Реката тече в асиметрична долина с по стръмен десен склон, северно 

от гр. Мизия е коригирана и с р. Огоста имат общо корито,  нейни притоци са р.Бързина и р.Брезница; 
- Бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици). В близост до с. 
Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено; 

- Горският фонд е 8.9 % в миналото горските екосистеми са заемали  много по-големи площи, разпространени предимно върху терени 

неподходящи  за селскостопанска обработка. Селскостопанските ландшафти в района заемат площите на унищожените благунови и 

церови екосистеми; 

- Промишленото производство в община Бяла Слатина е представено от машиностроителни предприятия, предприятия от хранително 

вкусовата, фармацевтичната, шивашката и текстилната промишленост. Основният акцент в развитието на промишлеността пада върху 

шивашката и текстилната промишленост. През последните години с добри темпове се развива фармацевтичната и хранително вкусовата 
промишленост; 
- Водопотребление - 100 % водоснабдяване на населението с питейна вода (42 водоизточника). Питейно-битовото водоснабдяване на 
населението е изцяло от подземни води, акумулирани в достатъчно големи обеми. Осигурено е редовно водоподаване във всички 

населени места и няма целогодишен режим. В по-високите части на отделни населени места два-три месеца от годината през летния 
сезон има нарушен режим. Друг голям потребител на вода е селското стопанство, обработваемите земи са 74 % от територията на 
общината – 428 700 дка, като 28 % от тях  мелиоративни са – 119 335 дка. Промишлените предприятия, концентрирани предимно в 

гр.Бяла Слатина са следващия по-голям потребител на вода в общината. В момента повечето предприятия работят със занижен 

капацитет, което дава възможност в голяма степен  да покриват нуждите си от вода от собствени водоизточници, а за питейни нужди се 
осигурява вода от мрежите на “ВиК” ООД – гр.Враца, район Бяла Слатина. 81 % от водопроводната мрежа е от етернитови тръби, които 

са стари и износени. Те често аварират, което нарушава водоснабдяването и влошава качеството на питейната вода, тъй като изисква 
допълнително обеззаразяване; 
- Канализация - изградена само в гр.Бяла Слатина. Същата е изградена от бетонови тръби с обща дължина 28.10 км, което представлява 
степен на изграденост 51%. Канализационната мрежа на гр.Бяла Слатина е смесена система. Само на отделни места в централната 
градска част и в района на десния бряг по течението на р.Скът е предвидена разделна система, като са предвидени отделни дъждовни 
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колектори. Липсата на канализационна мрежа в селата има отрицателно въздействие върху подземните води. С изключение на гр.Бяла 
Слатина, цялостна канализационна мрежа няма изградена в нито едно населено място в общината, а някои села са изобщо без 
канализация; 
- Към настоящият момент няма изградена Градска пречиствателна станция за отпадъчните води /ГПСОВ/; 

- В града е възприета практиката уличната кал, изсъхнали треви и опадали листа да се товарят ръчно на различни превози. Местата около 

контейнерите, върху които са разпилени отпадъци се почистват ежедневно, а отпадъците от населението се извозват два пъти месечно по 

предварително изработен график. 

Приоритет: Развитие на съвременна  транспортна и техническа инфраструктура и опазване на околната среда 

Цел: Развитие на водоснабдителна и канализационна мрежа  
Мярка: Подобряване на водопроводната мрежа 
Дейности: Реконструкция на водопроводната мрежа Бяла Слатина - ІІ етап; Подмяна магистрален водопровод с.Габаре; Реконструкция 

на водопроводната мрежа в населените места на Община Бяла Слатина 
Мярка: Подобряване на канализационната мрежа 
Дейности: Довеждащ колектор до ГПСОВ гр.Бяла Слатина; Изграждане главни колектори в гр.Бяла Слатина; Второстепенна 
канализационна мрежа в гр. Бяла Слатина; Изграждане на канализационна мрежа в населените места на общината 
Цел: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и Опазване на околната среда 
Мярка: Водата в р.Скът след гр.Бяла Слатина да отговаря на изискванията за II категория водоприемник 

Дейности: Проектиране и изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) 

Мярка: Подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците на територията на общината. 
Дейности: Актуализиране на общинската програма за управление на отпадъците – оптимизиране на системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци; До края на 2009г. да се закрие и рекултивира общинското 

депо за битови отпадъци; Поетапно закриване на нерегламентирани сметища на територията на общината; Събиране и безопасно 

съхранение на негодни препарати за растителна защита; Компостиране на отпадъци; Изграждане на Пречиствателна станция за битови 

отпадъци 

Мярка: Осигуряване на достатъчно количество и качество на вода за населението и икономиката на общината 
Дейности: Запазване и подобряване качеството на подземните води; Формиране на интерес за икономии на водните ресурси; 

Възстановяване на съоръженията за напояване на територията на общината 
Мярка: Запазване и подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Дейности: Залесяване около основни пътища и залесителни пояси; Създаване на нови и възстановяване на съществуващите зелени 

площи в населените места; Превантивен контрол чрез процедурите на ОВОС за нови дейности и производства; Създаване на местна 
система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух; 

Мярка:  Да се осигури широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда 
Дейности: Създаване на общински екокабинет за обучение,  мониторинг и информиране на населението. 
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Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Бяла 

Слатина2 

Решение № 122 / 16.07.2004г. 

- Повърхностни води - реките Скът, Марла и Бриша; 
- Подземни води - наличието на хоризонтално наслоени пластове от варовици, пясъчници, мергели и глини, покрити с льос и льосовидни 

глини, слабо дренирани благоприятстват акумулиране на значителни количества подземни води. Водоносните хоризонти в общината са 
кватернерни. Те са свързани към чакълените отложения и са в пряка хидравлична връзка с р. Скът. Нивото на подпочвените води на гр. 

Бяла Слатина край реката е само на 2м, а за останалите райони на града се движи между 4-8 м дълбочина. Във високите части на 
полупланинските селища те се откриват на дълбочина над 30м;  

- Хидротехнически съоръжения - има изградени общо 17 язовира, 34 рибарници и 2 блата – общинска собственост. Има 12 броя 
потенциално опасни язовира, поради остарялото им техническото състояние. На територията на община Бяла Слатина няма открити 

източници на минерални води; 

- Състояние на речните русла - ежегодно се извършват огледи на речните корита на р.Скът,  р.Марла и р.Бриша и деретата преминаващи 

през населените места на общината. Установено е, че в голяма част те са обрасли с храсти и дървета, има изхвърлени битови отпадъци, 

което намалява проводимостта на речните корита и ги прави потенциално опасни при пълноводие на реките; 
- Основни замърсители на водите - основното промишлено предприятие, допринасящо за инцидентно замърсяване на водите е: 
Консервна фабрика, гр.Бяла Слатина – “Вега Стар” ЕООД с пречиствателно съоръжение решетки и утаител. Като цяло може да се 
обобщи, че в последните няколко години относно качествения състав на водоприемника р.Скът, се забелязва тенденция към задържане и 

подобряване състоянието на водите. Независимо от регистрираните единични превишения на някои от показателите, по-голяма част от 
тях трайно запазват стойности под допустимите норми за съответната категория водоприемник; 

- Въздух - контролът на състоянието на атмосферния въздух в района на общината се извършва по предварително изготвена програма  от 
Мобилната автоматична станция на РИОСВ – Плевен. Добра радиационна характеристика, вредните  вещества главно от местни 

източници, на територията на общината няма действащи големи горивни инсталации. Действащите промишлени предприятие в района 
на общината нямат изградена собствена система за наблюдение качествата на въздуха. Основен източник на неприятни миризми се 
явяват торищата около личните стопанства и битово-фекалните води при домакинства с неизградена канализация;  
- В района  няма земеделски терени, в които да е установено наднормено съдържание на Pb, Cu, Zn, вследствие работата на местните 
промишлени предприятия. Не са установени и концентрации на тежки метали над ПДК вследствие замърсяване от автомобилния 
транспорт; 
Нормите за допустимото остатъчно съдържание на пестициди в почвите са определени за различните видове хербициди, инсектициди и 

фунгициди; 

-Защитени територии (местности), растения и животински видове -  защитена местността “Китката” в Агино бранище, западно от с. 
Галиче в местността “Горно ливаде”; 

- Друг важен проблем за община Бяла Слатина е въпросът с депата за твърди битови отпадъци. Положението при селските сметища не е 
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по-добро. В общината има около 38 сметища, които обслужват селските населени места. Нито едно от тях няма изградена ограда. Много 

от тези сметища се намират на разстояния по-близки от допустимите санитарно-хигиенни норми. В околностите на града и селата на 
общината покрай самите пътни артерии могат да се видят стари замърсявания от твърди отпадъци. Старите замърсявания, а и самите 
сметища са сериозни замърсители на компонентите на околната среда.  До момента не са правени замервания за видовете замърсявания и 

на отделяните газове от сметищата. Поради тези причини няма данни за замърсяванията, които са причинени от сметищата в общината, 
но е очевидно че такива съществуват. 

OG5Борован1 - Заема площ от 212 кв. км Общината има 5 населени места - Борован, Нивянин, Добролево, Сираково и Малорад; 

-Състояние на околнат среда - Екологичните рискове в Общината са свързани единствено с АЕЦ -Козлодуй, тъй като в 30 

километровата му зона попадат селата Добролево, Сираково и Малорад, а Борован е разположено на границата . Въздухът и водата 
в този район не се замърсяват от местни предприятия или други такива. Във всяко село има определени сметища за изхвърляне на 

твърди  битови отпадъци; 

-Производствената гама на лекото промишлено производство като цяло се е свила. Запазен и разширен е единствено обема на шивашките 
услуги и на обувното производство в с.Малорад.Запазен и разширен е единствено обема на шивашките услуги и на обувното 

производство в с.Малорад. Продължават да работят мелниците в селата Борован и Малорад, в които се преработва пшеницата 
произведена в общината. Промишлената производствена база е преди всичко частна собственост. 
- Земеделското производство в общината се базира на 169 хил. дка орна земя, а останалите 43 хил.дка са естествени ливади, пасища и 

гори. Традиционно за Община Борован е зърнопроизводството, около 50 % есенници, а останалата част царевица, слънчоглед и др.; 

- В животновъдството се наблюдава увеличение броя на животните. В домашния сектор се отглеждат крави, овце, кози, биволи, свине, 
птици и др.; 

Приоритет: ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА      ТТРРААННССППООРРТТННААТТАА  ИИ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААТТАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  

Специфична цел: Развитие на водоснабдителна и канализационна мрежа  

Мярка: Подобряване на водопроводната мрежа 
Дейности: Реконструкция на водопроводната мрежа; Подмяна магистрални водопроводи; Реконструкция на водопроводната мрежа в 

населените места на Община Борован 

Мярка: Подобряване на канализационната мрежа 
Дейности: Проектиране и изграждане на Градски пречиствателни станции за отпадни води (ГПСОВ) в Община Борован; Довеждащи 

колектори до ГПСОВ; Изграждане главни колектори; Второстепенна канализационна мрежа; Изграждане на канализационни мрежи в 

населените места на общината  
Специфична цел: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и Опазване на околната среда 
Мярка: Подобряване ефективността на системата за управление на отпадъците на територията на общината 
Дейности: Разраработване на общинска програма за управление на отпадъците – оптимизиране на системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци; Поетапно закриване на нерегламентирани сметища на   
територията на общината; Събиране и безопасно съхранение на негодни препарати за     растителна защита; Компостиране на отпадъци 
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Мярка: Осигуряване на достатъчно количество и качество на вода за населението и икономиката на общината 
Дейности: Запазване и подобряване качеството на подземните води; Формиране на интерес за икономии на водните ресурси; 

Възстановяване на съоръженията за напояване на територията на общината 
Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Криводол1 Решение №217/30.01.2006г. 

-Територията на Община Криводол е 326,9 кв. км и обхваща 15 населени места (един град и 14 села). Най-голям дял заемат земеделските 
земи, чиято площ съставлява 81.9% от площта на общината. За нуждите на горското стопанство се използват 12.2% от площта, а 
населените места заемат 4.5%;  

-Релеф - преобладава хълмистият и нископланинският релеф, важно условие и ресурс за развитие на интензивно аграрно стопанство; 

- Полезни изкопаеми: промишлени запаси от мергелни глини (в землищата на Криводол, Галатин и Уровене), находища на строителен 

камък (край с.Ботуня), инертни материали (чакъли и пясъци) в поречието на р.Ботуня и р.Лева. Общо ресурсният потенциал на общината 
е ограничен; 

-Защитени територии - защитена местност “Тепето” - находище на червен божур (обхват 6 ха); 
-Повърхностни води: годишният отточен обем на реките, протичащи през общината, се формира преобладаващо от повърхностно 

оттичащите се води от дъжд и снеготопене. Съотношението между повърхностно и подземно подхранване е съответно 70:30. Най-

значителни водни обеми преминават през м. март (17.87% от годишния отток), а най-малки - през м. август (1.12% от годишния отток). 

На територията на общината има изградени 25 язовира (2004г.). Дванадесет от тях са отдадени  (9 бр. - под наем и три броя - чрез  
концесия). Стопанисваните от общината язовири са 13 бр. (в т.ч. 7 язовира, 5 рибарници и една изкуствена водна площ); 

- Подземните води са порови и карстови и са един от основните източници на водни ресурси за общината. Алувиалните отложения, 
изграждащи терасата на р.Ботуня и нейните притоци, са изградени от два пласта, от които водоносен е долният песъкливо – чакълест 
пласт. Карстови извори има при с.Лесура и с. Фурен, чиято вода се подхранва от валежните води и е с малка минерализация.  Карстовия 
извор при с. Главаци  се подхранва изключително от валежите и от временно формираните повърхностни потоци, затова водата е 
особено уязвима на замърсяване.  
-Изводи: Водните ресурси на общината са ограничени - сумарните водни ресурси се оценяват на около 220.10

6
 м3

; С по-голямо значение 
за задоволяване на нуждите от вода в общината са подземните води в терасата на р. Ботуня и нейните притоци и карстовите води в 

южната част на общината; Река Ботуня и нейните притоци притежават определен хидроенергиен потенциал; Според качествените 
характеристики, подземните води могат да се използват директно за промишлено, комунално-битово и селскостопанско водоснабдяване, 
включително напояване. За целта на питейното водоснабдяване водите трябва да бъдат надлежно изследвани и според конкретните 
условия подобрявани; 

-Почви: разпространени са лесивираните почви (сиви горски)-обикновени и планосолите (преовлажнени почви). Покрай реките - 

алувиално-ливадни почви. В землищата на селата Фурен и Лесура са разпространени карбонатни черноземи. Подходящи са за 
отглеждане на зърнени и фуражни култури. Основен проблем за опазването на почвите е ерозията; 
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-Гори: смесени гори от цер, благун и келяв габър са типични за землището на с. Ботуня. Незначителна площ в землището на с. Краводер 

заемат смесени гори от мизийски бук, келяв габър, обикновен габър; 

-Промишленост - дървопреработване, преработка и производство на храни (млекопреработване, мелничарство и рафиниране на 
слънчогледово олио), обработка на кожи, строителство; 

-Селско стопанство: дейностите на аграрния сектор са най-разпространени. Земеделските територии са 81,4% (266 144дка) от 
територията на общината, от които 85% (225 583дка.) обработваеми. Земеделие – зърнопроизводство, технически култури, 

зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство. Животновъдство: предимно овцевъдство, свиневъдство и говедовъдство. Има  интерес 
към отглеждане на птици, зайци и пчелни семейства; 
- Водоснабдителни мрежи: за питейно-битови нужди се използват подземни води от терасите на реките, каптажи на изворни води и 

яз.Среченска бара. Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни води. Водоснабдяването се осъществява чрез 
три водоснабдителни системи – Мътница, Кобиляк и Среченска бара. Водоснабдителната система Мътница е с водоизточник, 

разположен на територията на общината, докато водоснабдителните системи Кобиляк и  Среченска бара са с водоизточници извън 

територията й. Водопроводната мрежа е физически и морално остаряла. Използваните за водоснабдяване местни  водоизточници  са с 
променлив дебит и влошено качество; 

- Мрежи и системи за отпадъчни води: само в гр.Криводол съществуват отделни отводнителни канали с обща дължина над 2.8 км, 

изградени за нуждите на отделни предприятия. В останалите населени места в няма изградена канализационна мрежа. Битово-фекалните 
води се събират в септични ями и се явяват заплаха за замърсяване на подземните води; 

-Основните проблеми на общината са: големите загуби на вода и честите аварии във водопроводната мрежа, обусловени от лошото й 

техническо състояние; замърсяване на повърхностните водни течения и подземните водоносни хоризонти в резултат на директното 

заустване в тях на битово-фекалните и производствени отпадни води поради ниската степен на изграденост (или липса) на системите и 

мрежите за отпадни води и съоръжения за пречистването им; Замърсяване на всички компоненти на околната среда и поради 

недостатъчния брой депа за ТБО и наличие на редица нерегламентирани сметища на територията на общината; 
-Отпадъци: необходимо е предприемане на мерки за: предотвратяване на образуването на нови нерегламентирани сметища чрез 
отреждане на специални площадки за сметища;създаване на организация за  събиране, извозване и обезвреждане на отпадъците във 

всички населени места на общината;създаване на организация за разделно събиране на отпадъците; Ликвидиране на незаконните 
сметища и почистване на замърсените терени; 

Приоритет: „Развитие и съхраняване на природното и културно богатство на територията на общината”  

Цел: Съхранение и преход към устойчиво управление на състоянието на природната среда в общината  
Мярка: Последователно изпълнение на целите и мерките на общинската програма за опазване на околната среда през плановия период;  

Мярка: Формиране на система за наблюдение (мониторинг) и контрол на природната среда от експерти, общински служители и 

неправителствени организации;  

Приоритет:„Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол”  

Цел: Подобряване и поддържане на високо качество на водите в общината; 
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Мярка:Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за питейни води;  

Мярка:Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води; 

Цел:Подобряване на системата за управление на отпадъците генерирани в общината;. 
Цел:Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в цялата община;  
Мярка:Подмяна на водопровода и канализацията в цялата общинска водопроводна мрежа до 2013г.;  
Цел:Осигуряване на селищата от общината с непрекъснато водоснабдяване с качествена питейна вода).  
Финансиране: средства на местните власти, средства от държавния бюджет, фондове на ЕС, друга чуждестранна помощ, частни 

средства. 
OG5Криводол2 Решение №153/16.06.2005г. 

-Повърхностни води - през територията на общината протича р.Ботуня и р.Рибяне, десни притоци на р.Огоста. Главен приток на р.Ботуня 

е р.Лева  (Въртешница). Средномногогодишното водно количество  на р.Ботуня (устие) е 3.2 м3
/сек , като варира от 1.01 м3

/сек при много 

суха година (95% обезпеченост) до 8.6 м3
/сек през многоводна година (25% обезпеченост). Годишният отточен обем на реките се 

формира преобладаващо от повърхностно оттичащите се води от дъжд и снеготопене. За времето от март до юни протичат около 63% от 
сумарния  годишен отток, докато през летния хидроложки сезон отточният обем е незначителен  - 25% от сумарния годишен обем.  

-Подземните води са  порови и карстови. Те са един от основните източници на водни ресурси за общината. Най-водоносни са 
окарстените варовици на средния триас, оксфорд-кимериджа, валанжа и апта. Синклиналното положение на тези варовици създава 
благоприятни условия за натрупване и движение на значителни количества карстови води. Карстовите празнини са свързани 

хидравлически и това създава възможност за формиране на наситена зона и водоносен хоризонт. Карстовата вода има ненапорен 

характер и независимо че ивицата от окарстени варовици е непрекъсната, пресичането й от речните долини е причина да се формират 
отделни карстови басейни  - карстови басейни в Салашката синклинала, карстов басейн в платото Пъстрина. Значителен карстов извор от 
басейна на Салашката синклинала е изворът при с. Главаци (“Кладенеца в селото”) с дебит 0.8 – 1.5 л/сек. Карстовата вода се подхранва 
изключително от валежите и от временно формираните повърхностни потоци, затова е особено уязвима на замърсяване; 
-На територията на общината са изградени 25 язовира (2004г.). Дванадесет от тях са отдадени под наем  (в т.ч. 9 бр. - под наем и три -  

чрез  концесия). Стопанисваните от общината язовири са 13 бр. (в т.ч. 7 язовира, 5 рибарници и една изкуствена водна площ). 

Рибарниците са разположени в заливната речна тераса на р.Ботуня. През по-голямата част от годината те не са завирени и не се 
използват; 
-Водоснабдяването за питейно-битови нужди се осъществява от подземни води от терасите на реките, каптажи на изворни води и 

яз.Среченска бара.  Част от подаваната вода за общината се осигурява от повърхностни и подземни води извън общината. 
Водоснабдяването се осъществява чрез три водоснабдителни системи – Мътница, Кобиляк и Среченска бара. Водоснабдителната система 
Мътница е с водоизточник, разположен на територията на общината, докато водоснабдителните системи Кобиляк и Среченска бара са с 
водоизточници извън територията на общината. Най-голяма водоснабдителна система в района е Среченска бара. Водохранилището се 
пълни с води от каскада Петрохан и от съседни водосборни басейни. На територията на общината не са определени пунктове за контрол 

качеството на повърхностните и подземните води от Националната система за мониторинг на околната среда; 
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-Основни замърсители са отпадъчните води от бита и промошлеността. Само в гр.Криводол съществуват отделни отводнителни канали с 
обща дължина над 2.8 км, изградени за нуждите на отделни предприятия. В останалите населени места няма изградена канализационна 
мрежа. Битово-фекалните води се събират в септични ями и се явяват заплаха за замърсяване на подземните води;  

-Визия за състоянието на околната среда: към 2015 г. условията на живот на населението на общината ще бъдат  оптимално 

съответстващи на Европейските стандарти,  мониторингова мрежа за  управление на състоянието на околната среда ще бъде напълно 

изградена, системно провежданата образователна политика ще осигурява активно участие и отношение на населението при решаване на 
екологичните проблеми възникващи в общината;  
Обща цел: да се запази и системно оптимизира състоянието на околната среда като условие за преход към устойчиво и балансирано 

развитие на територията на общината. Подцели: Да се осигурят  инвестиции и разработване на програми за решаването на екологичните 
проблеми на територията; Да се реализира екологосъобразно усвояване на природноресурсния потенциал на територията, като условие за 

гарантиране на оптимален природен комфорт на населението. Специфични   цели: До края на 2010 г. да се разработят и приложат 
комплекс от мерки за предотвратяване риска от замърсяване на почвите; До края на 2010.. г. да се намали с 2/3% количеството 

непречистени отпадъчни води, постъпващи в речната мрежа на общината; До края на 2007 г.  да се изгради частично, а до 2010 г. 
цялостно канализационната мрежа на гр. Криводол; До  края на 2010 г. да бъде изградена ГПСОВ на гр. Криводол; До края на 2010 г. да 
се намалят с 90% загубите на вода от водопроводната мрежа. 

OG5Криводол4 Решение №69/23.05.2008г.  
На територията на общината са възможни следните заплахи: наводнения – заплахата от възникване на наводнение от природни фактори 

на територията на общината е най-голяма от края на зимата и през пролетта/февруари – май/ при интензивно снеготопене, понякога 
съчетано със проливни дъждове, което е във връзка с климатичните особености на района. Заплахата от възникване на наводнение, 
причинено от техногенни фактори, също не е малка. Обикновенно наводненията са комбинация на природни с техногенни. 

Специализиран план за защита при наводнение: Разработва се с цел да се повиши капацитетът на на органите за управление и 

администрацията на местно ниво за организиране и координиране на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на 
действията и взаимодействията по време на наводнение, както и при възстановяване на щетите, нанесени от тях;  

Основни задачи:1.Анализ, оценка и прогнозиране на възможните рискове от наводнения, които биха възникнали на територията на 
общината; 2.Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от тях; 3.Мерки за защита на населението; 4.Разпределение на 
задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на набелязаните мерки; 5.Средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на 
последиците от тях; 6.Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт; 7.Ред за навременното уведомяване на 
органите на изпълнителната власт и населението при опасност или възникване на наводнение. Според причините, които ги предизвикват, 
наводненията се класифицират в две групи: първа група – в резултат от действие на природни сили (падане на обилни дъждове или 

топене на снегове; ледоход, който при натрупване на едно място предизвиква преграждане водите на речните корита; внезапно 

натрупване на земни маси в речните долини; морски и океански приливи, тайфуни и силни ветрове) и втора група - в резултат от 
разрушаването на хидротехническите съоръжения (скъсване на язовирни стени; скъсване на предпазни диги; задръстване на преливни 

съоръжения и подприщване на водите във водохранилищата; свличания на огромни земни маси в очертанията на водохранилищата и 
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предизвикване повишаване на водните нива повече от височините на язовирните стени). При възникване на наводнение от язовири, реки 

или канали ще се създаде сложна обстановка: заливане на част от населението, пътища, пътни съоръжения и селскостопански земи. 

възможно е в заливните зони да попаднат хора и животни, които ще се нуждаят от спешна помощ и евакуация; 
-Изготвени са рискови характеристики на следните обекти: р.Ботуня, р.Лева,   канал в ІV район на гр.Криводол,  язовир “Потока” 

с.Фурен,  язовир “Лесура-1 ”,  язовир “Лесура-2 ”, язовир “Уровене” , язовир “Караджа – 1, язовир “Градешница ”, язовир “Галатин -1 ” ,  

язовир “Галатин - 2” , язовир “Султански дол”, язовир “Баурене - 1”, язовир “Баурене - 2 ”,  язовир “Главаци”, язовир “Ботуня”. Мерки за 

предотвратяване или намаляване на последиците от наводнениея: Набелязване конкретни съоръжения за възтановяване и 

изграждане - довършване изграждането на предпазни диги и корекции на реките Лева в  гр.Криводол и Ботуня в с.Ракево; почистване от 
храсти, дървета и наноси коритата на реките и канала, които минава непосредствено до ІV – район на гр.Криводол и изграждане на савак 

на същия; Довършване изграждането на битовата и дъждовна канализация в гр.Криводол, с.Краводер, с.Пудрия за предотрватяване на 
наводнения при проливни дъждове в тези населени места; Спешно отпушване и ремонт на основните изпускатели на язовирите 
“Градешница” и “Галатин –2”; Ремонт на преливника на язовир “Лесура -1”.  

OG5Враца1 - В състава на общината се включват 23 населени места –един град и 22 села Пещерите на територията на са много: най-известни от тях 

по своята красота и дълбочина, които имат голямо значение за развитието на общината, са Леденика, Ямата, Челяшката дупка, 
Хайдушката пещера и Змейовата дупка; 
- Релефът е прорязан от напречни и надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и съседни на тях дерета), които образуват сложно 

устроена долинна мрежа. През територията на общината преминават следните реки: Въртешница (наричана в горното течение река Лева, 
която преминава и през общинския град) с приток р.Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня, Черна река– приток на р. Ботуня, р. Скът, р. 

Косталевска и др.; 

- Общината е един от основните селскостопански райони в областта, като агро-климатичните условия са подходящи за отглеждане на: 
зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща; технически култури – слънчоглед, рапица, зеленчуци и бостани, 

лозя, овощни видове; 
-Южно от гр. Враца във Врачанската планина се намират полиметалните находища “Седмочисленици “ и “Плакалница“ ( Медна планина 
). Те са част от Плакалнишкото рудно поле. Добивът на оловно – цинкови и медни руди с повишено съдържание на сребро в тях е 
преустановен. На територията на общината се намира и най – голямото в страната Чиренско газо – кондензатно находище. Служи за 
сезонно акумулиране на вносен природен газ. Други традиционно добивани природни суровини в района са глина за тухли и карбонатна 
скална маса за производство на цимент и вар. Добив на строителни материали – пясък и баластра, се извършва от поречията на реките 
Ботуня и Скът, а глина за тухларната промишленост и трошен камък за пътното строителство и циментовата промишленост – от кариери. 

Добивът на карбонатна скална маса за производство на цимент от “Холсим –България“ – АД се извършва от кариери в близост до с. Бели 

извор и с. Лиляче, а добивът на суровина за производство на вар е спрян във всички кариери още преди десетилетия. Освен за варовик 

има и кариери за добив на строителни материали на фирмите “Холсим” – и 

“Пътстройинженеринг” АД – кариера Чирен за добив на чакъл; 

- От територията на общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на следните по-големи реки: р.Въртешница 
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/Лева/ с приток р.Дъбника, р.Рибене , р.Ботуня, р.Черна, приток на р.Ботуня, р.Скът, р.Косталевска и др. Посочените реки формират част 
от долното поречие на р.Огоста. Река Лева и р.Дъбника са част от водосбара на р.Ботуня – един от най-големите притоци на р.Огоста; 
- Река Дъбника извира на 3 км североизточно от гр. Враца, като още на 1 километър е построен язовир “Дъбника“ за нуждите на 
охлаждащата система на ”Химко“ АД и за напояване. След дигата на язовира е същинското начало на р.Дъбника и до скоро 

представляваше канал за заустване на отпадъчните води на ”Химко”.  Пречистените отпадъчни води от Пречиствателната станция за 
отпадъчни води на гр.Враца също се заустват в р.Дъбника чрез открит канал / 300 м/.  Язовирът попада в хълмист терен и обработваеми 

площи. - Повърхностният оток на реките, потоците и суходолията в района на Община Враца е обхванат от множество микроязовири, 

водите на които след задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези язовири, на брой 17 имат малък обем и 

локално значение за напояване, риболов и други местни нужди; 

- Подземните води в района могат да се поделят най-общо на грунтови и карстови. Водата е на средно 40 м дълбочина, като в северните и 

западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. Микробиологичните й анализи до 30 м обикновено не са благоприятни, което не 
позволява да бъде използвана за питейни нужди. Достигната е с около 20 сондажни кладенци, главно в промишлените предприятия и 

може да се използва за стопанска дейност. Поради карбонатен характер на почвообразуващата скала, подпочвените води са с високо 

карбонатно съдържание и не са подходящи за питейно – битово водоснабдяване на населението; 

- Природните особености способстват за развитие на земеделието, дървообработването, добивната промишленост, преработвателната 
промишленост. Съществува обширна екологично чиста зона - на север, с богата, пригодна за земеделие почва, в която може да се 
произвеждат хранителни продукти от деклариран с геохимични изследвания на почвата район.  

- Съществуващите планини и гори са подходящи за развитие на някои специфични форми на ловен и риболовен туризъм, ски туризъм, 

спелеоложки туризъм и др.; 

- Природен парк “Врачански балкан” е един от 10-те в страната Уникален природен комплекс с голямо биологично и ландшафтно 

разнообразие.В обхвата на парка са включени защитени територии от по-висока степен. Това са резерват: “Врачански карст3” 

“Леденика” “Вола” /”Околчица”/ “Понора” “Божия мост” “Речка”, “Боров камък”, “Веждата”; 

- Промишленост - традиционните отрасли за индустрията са: строителна (циментова, добив и преработка на скални материали); 

хранително-вкусовата промишленост – млекопреработване и месопреработване; машиностроене; дърводобивна и дървообработваща; 
химическа; текстилна. По-големи предприятия са: Циментовия завод “Холсим – България” АД, Месер Химко Газ ООД, Завода за 
центробежно леене “Центромет” АД, Завод за производство на калъпи и токове за обувки “2-ри Юни” АД; Текстилния комбинат 
“Вратица” АД, ДЪБ АД, ЗММ Враца, ВОЛА, АТЛАЗ АД, ВРАЦА - СТАРТ АД и ВРАЦА – СТИЛ АД; 

- Основните култури отглеждани са пшеница, царевица и слънчоглед. Те заемат около 90 % от засажданите полски култури. 

Животновъдството заема значим дял в земеделието е съсредоточено основно в личния сектор. 

- Водоснабдяване - 36 водоизточника, в т.ч. 29 каптажа, 1 шахтов кладенец и 6 тръбни кладенеца. Каптираните извори, които се 
използват за питейно-битово водоснабдяване на селата и град Враца. Язовир “Среченска бара”, разположен между селата Бързия и 

Слатина (община Монтана) захранва 22 селища в областите Враца и Монтана. В с.Баница има минерален извор, водите му се използват 
за пиене и водни процедури. Изградена водопроводна мрежа: външна - с дължина 258 км, от която за захранване на гр. Враца се 
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използват 121 км, вътрешна – с обща дължина 396 км, от които в гр. Враца е 154 км; 

- Град Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Фактът, че пречиствателната станция се 
експлоатира от дълги години, е довел до амортизация на голяма част от съоръженията, намаление на тяхната ефективност и изменение на 
изходните параметри на отпадъчните води, постъпващи в канализационната мрежа на гр. Враца. Градът е снабден с канализационна 
мрежа за отпадни битова и дъждовна води с обща дължина 92 км; 

- Източници за замърсяване на водите на територията на община Враца са недоизградената улична канализация в някои от кварталите на 
гр.Враца и в селата, малките месодобивни и месопреработвателни предприятия, животновъдни ферми, млекопреработващи цехове, 
нерегламентираните площадки за смет в селата, складовете за опасни отпадъци и пестициди; 

- В гр.Враца е изпълнена канализация за отпадна битова и дъждовна вода с обща дължина 92км. Останалите населени места от общината 
не са канализирани. 

- Промишлено водоснабдяване - около 35 % от подадената вода с питейни качества се използва за промишлени нужди; 

- Изградени 17 язовира. Голяма част от тях са предназначени за напояване, но не са малко и тези, които се ползват от някои от големите 
индустриални предприятия и обекти като, “Холсим - България” АД – Бели Извор, Газово хранилище при село Чирен на “Булгаргаз” ЕАД 

и други. Единадесет язовира са дадени под наем, пет се стопанисват от общината. Потенциално опасните язовира са осем, в 

задоволително техническо състояние са шест и 3 са в добро състояние. 
Приоритет: Развитие и модернизация на базисната инфраструктура 

Цел: Подобряване на техническа инфраструктура 
Мерки:Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната станция; Изграждане на водоснабдителни 

мрежи.  

Цел: Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда 
Мерки: Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите 
Мерки: Твърди отпадъци – Осигуряване на екологосъобразна околна среда, намаляване на здравния риск за населението. Изпълнение на 
законовите изисквания към общините; Подобряване качеството на атмосферния въздух; Създаване и реализиране на Програма за 
използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергоспестяване; Енергийна ефективност. 
Цел: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в региона и заетост в селските райони на общината 
Мерки: Повишаване на нивото на научно обслужване и въвеждането на съвременни технологии на производство в селското стопанство; 

Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени 

структури от европейски тип; Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна заетост в селското стопанство и 

изграждане на инфраструктура за задържане на населението; Развитие на модерно и устойчиво горско стопанство, рационално 

използване, опазване и увеличение на горския фонд. 

Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни 

програми. 
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OG4Монтана1 Виж WO4Монтана1 

OG4Бойчиновци1 Решение №138/29.09.2005 г. 

- Територията на общината е 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 497 дка, селскостопански фонд 257 880 дка, горски фонд 25 796 

дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт, и инфраструктура 

7 148 дка, в тези си граници общината включва тринадесет населени места. Територията се пресича от средното течение на река Огоста и 

долното течение река Ботуня, също и малката рекичка Рибине в с. Лехчево. Останалите водни течения на територията на общината са 
къси и с непостоянен дебит. Количеството на водния отток на р. Огоста се регулира от язовир «Огоста»; 

- 86% от общата и площ е  селскостопански фонд и едва 7% - горски фонд. Обработваемата земя на територията на общината е 78% от 
общата площ, от които 9 869 дка са трайни насаждения  и 28 200 дка ливади. Мерите и пасищата са 13 992 дка, а полските пътища заемат 
8 639 дка. Разполага с достатъчно и качествени земеделски земи, както и със сравнително благоприятни атмосферни условия и въпреки 

това в настоящия момент основните култури които се отглеждат са  – пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Производството на 
зеленчуци, плодове, грозде не задоволява даже собствените нужди. В различните години от 20 до 50 % от земите не са обработвани, а 
част от тях са се превърнали в трайно пустеещи. Значителен е спадът и в производството на животински продукти; 

- На територията на общината развиват дейност  предприятия и фирми  от хранително вкусовата промишленост добив и преработка на 
инертни материали, транспортни фирми и достатъчно на брой търговски обекти; 

- Задоволяването на потребностите от питейно-битово водоснабдяване на населението на общината се осъществява чрез подземни води, 

посредством 5 бр помпени станции. Дванадесет от населените места на територията на общината  са водоснабдени и имат  изградени 

водоснабдителни мрежи. Единствено село Портитовци, е без водоснабдяване и усилията на общината през последните години са 
насочени към решаването на този проблем; 

- Общата дължина на уличната водопроводна мрежа е 117 км, като 111 км е с етернитови тръби. Силно амортизираните и морално 

остарелите тръби, неотговарящи на националните и международни стандарти,  дават много аварии, а от там и загуби; 

- Незадоволително е състоянието на канализационната мрежа. Единствено в две населени места има изградена канализация - в гр. 

Бойчиновци с дължина 5 км и Лехчево с дължина 2,5 км. Канализацията в Бойчиновци е направо заустена в р. Огоста без никакви 

съоръжения за пречистване, а канализацията в Лехчево завършва с дъждопреливник, пясъкоуловител и септична яма, заустени в реката. 
Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за отпадни води на гр. Бойчиновци и доизграждане на канализационната мрежа в 

общината; 
- Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели се контролира от РИОКОЗ Монтана и “ВиК”и отговаря нормите; 
- Тъй като гр. Бойчиновци няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води,  р.Огоста служи като естествено “стъпало” 

за пречистването им. Изследвания на РИОСВ - Монтана сочат, че качеството на водите в реката след заустването не е повлияно от факта, 
че в нея се изливат отпадни води на гр. Бойчиновци, тоест самопречиствателните възможности на реката на този етап са значителни; 

- Основен промишлен замърсител в общината е: “Растма-май”АД – гр. Бойчиновци. Тя в момента работи със значително намален 

капацитет и на практика не влияе съществено за замърсяването на водите в общината. РИОСВ – Монтана периодично следи състоянието 

на отпадъчните води, като взема водни проби от точката на заустване.  Други потенциални замърсители на водите са нерегламентираните 
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сметища; 
Приоритет: Изграждане, ефективно използване и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите на 

населението и бизнеса техническа инфраструктура 

Общината залага основно на развитието на инфраструктурата. Счита се, че създадените по-добри условия за бизнес и живот на местното 

население ще доведат до постигане на положителни икономически резултати, които от своя страна, ще намалят безработицата и ще 
повишат доходите.  
Цели: Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура; Развитие на екологичната и социалната инфраструктура.  
В рамките на тази специфична цел ще продължат стартиралите в предходния планов период мерки свързани с реконструкцията на 

водопреносната мрежа, Новото през този период ще бъдат разработването и реализацията на програма за саниране на публични сгради и 

повишаване на енергийната ефективност, корекции и укрепване на речни корита, проектиране и изграждане на канализация  в селата 
Лехчево и Владимирово. 

Приоритет: Създаване на здравословна екологична  жизнена среда, подобряване на здравния и социален статус на населението  

Цел: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазване на околната среда - Тази специфична цел 

включва въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в цялата община, премахване на нерегламентираните сметища, 
компостиране на отпадъците. 
Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни 

програми. 

OG4Бойчиновци2 Решение №149/17.11.2005г. 

- В населените места в Община Бойчиновци няма пунктове на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха, но на 
територията на 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. Като цяло информацията за качеството на атмосферния въздух в общината е непълна; 
- Незадоволително е състоянието на канализационната мрежа. Единствено в две населени места има изградена канализация - в гр. 

Бойчиновци с дължина 3 км и Лехчево с дължина 2.5 км. Канализацията в Бойчиновци е направо заустена в р. Огоста без никакви 

съоръжения за пречистване, а канализацията в Лехчево завършва само с дъждопреливник, пясъкоуловител и септична яма, заустени в 

река Огоста. Всички останали населени места нямат канализация; 
- Тъй като гр. Бойчиновци няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води, р.Огоста служи като естествено “стъпало” 

за пречистването им. Изследвания на РИОСВ - Монтана сочат, че качеството на водите в реката след заустването не е повлияно от факта, 
че в нея се изливат отпадни води на гр. Бойчиновци, тоест самопречиствателните възможности на реката на този етап са значителни; 

- Няма наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на почвите в района.  Няма конкретни анализи на почвени проби от района за 
замърсяване с нитрати. Не се очаква превишения на нормите поради това, че използването на пестициди не е регулярна дейност в 

последните години, а стари замърсявания с пестициди не са идентифицирани.  На територията на общината заблатени местности има 
край село Портитовци и с. Владимирово. В общината има няколко участъка по поречието на р. Огоста и р. Ботуня, които изискват намеса 
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от страна на общината за корекция на коритата им и спиране на ерозията на бреговете или земеделските земи, находящи се около тях. 

Няма данни за силно вкислени и засолени почви в община Бойчиновци. На територията на общината са разкрити три кариери за инертни 

материали в селата Ерден, Владимирово и Громшин, също и Асфалтовата база в с. Владимирово. Няма точна информация за всички 

нарушени терени от добивната дейност, но в последно време се наблюдава нарушаване на инфраструктурата на р. Огоста. Пример затова 
е “кариерата в с. Владимирово, където добива застрашава дигата към реката.”; 

- В цялата община съществуват 25 сметища за не опасни и 1 за строителни  отпадъци, от които само депо № 116 -  Бойчиновци е под 

наблюдението на МОСВ. Рециклиране, обработка и обезвреждане на практика не се извършва. Единствения метод за обезвреждане, 
който се използва е депонирането. Всички сметища в общината са разположени върху терени, които не отговарят на изискванията на 
нормативната уредба. Периода на тяхната експлоатация е обвързан с въвеждането в експлоатация на Регионално депо – Монтана 
Организирано сметосъбиране на БО се извършва само в гр. Бойчиновци и  с.Ерден по определен график утвърден от общинската 
администрация. Честотата на извозване е четири пъти месечно; 

Специфични цели: Създаване и реализиране на ефективна и ефикасна система за управление и мониторинг на битовите отпадъци и 

отпадъците от опаковки; Развитие на екологично земеделие и животновъдство; Подобряване на инфраструктурата за привличане на 
инвестиции в икономиката и селското стопанство за производство на стоки и услуги, покриващи еврорейските стандарти за качество; 

Опазване на биологичното разнообразие и защита на природата; Създаване на мониторингова система към сектор “околна среда”. 

OG4Бойчиновци4 В общината зачестиха наводненията, дължащи се на непредсказуеми локални появяващи се приливни и интезивни дъждове. Надежното 

прогнозиране на високите води по р.Огоста включва набирането на информация за тяхното образуване в горните части на водосбора. 
При тяхното провеждане средната скорост е от порядъка 4-5 m/s, следователно за един час високите води се придвижват на растояние 14-

18 km. Високите водите,  по пътя на движението си, достигайки до препяствие от естествен характер /натрупани скални и инертни 

материали, дървета и храсти в речните корита и прилежащите им брегове, по деретата и други водосбори, изхвърлени строителни 

отпадъци и материали, натрупани скални материали, камъни, клони и др./ се подприщват от тях, разлинат се и създават реална опастност 
от възникване на наводнение.  
Реална е опастността за възникване на аварии, водещи до разрушаване на язовирни стени, при което се създават условия за образуване на 

висока вълна след тях. Водата ще се движи компактно на по-голям фронт от ширината на речното корито. Повърхностният пласт на 
сформирания с нова по-голяма дълбочина воден отток ще се движи с по-голяма скорост в свравнение с нормалния речен отток. 

Скоростта на водата може да достигне стойност 8-10 km/h по р.Огоста, а непосредствено след язовир Огоста – до 20-22 km/h. 

Цел на плана: 

Да се извърши максимално прогнозиране на вероятната обстановка и задачите произтичащи от не; 
Да се проведат спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

Да се осигурят условия за живот и дейност в засегнатите райони. 

OG4Чипровци1 Решение №79/23.04.2008г. 

-Общата площ на община Чипровци е 286,8 квадратни километра, която е 7,89% от територията на област Монтана и 0,26% от 
територията на Република България; 
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                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 

8.1 

Регистрационен 

номер 
Кратко резюме на общинския плана и/или програма 

- Почви - поземлените ресурси на общината не са много разнообразни. Екологичното състояние на една част от почвите в общината не е 
добро. Има земи с отнето (временно или постоянно) почвено плодородие. Има и деградирани земи: ерозирани, кисели, засолени и замърсени с 
пестициди. Най-много са киселите почви в предпланинската част на общината. Макар и малко, но в общината има и почви замърсени с 
тежки метали: Мартиново, Чипровци и Белимел, където спешно трябва да се приложат екологични мероприятия за очистването на тези 

землища; 
-Водни ресурси - главните водни артерии, които преминават през община Чипровци са реките Огоста и Превалска, чиито води пълнят 
язовир Монтана – стратегически важен източник за областта. Съществуват още и къси, и малки рекички (общо 38 за община Чипровци), 

наричани дерета, които се пълнят с вода само през пролетта, когато се топят снеговете или валят по-големи количества поройни дъждове. 
На територията на общината няма минерални извори. Все още слабо се използуват водите на язовир “Мартиново”, на Чипровска Огоста 
и на Мартиновска Огоста. Засега водите на реките се използват изключително за напояване, някъде и за риболов и до известна степен за 
промишлени нужди в малкото на брой предприятия, които работят, а също така и за добив на еектроенергия във ВЕЦ “Железна”. 

Приоритет: Подобряване състоянието на инфраструктурата 

Цел: Подобряване на водоснабдяването, канализацията, пречистването на отпадните води. 

Мерки:Завършване на канализационната мрежа в гр. Чипровци и стартиране строителството на канализация в селата; Поетапна смяна на 
етернитовите  водоснабдителни тръби и подобряване качеството на водата; Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води; 

Поетапна  подмяна на  старата   водопроводна  етернитова   водоснабдителна мрежа с метални тръби (по 5 км тръби на година в 

Чипровци и по 1км тръби във всяко от селата) 
Цел: Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните  ресурси. 

Мерки:Ефективно управление на сметосъбирането и сметоизвозването по сметищата и преработка на отпадъците; Въвеждане на 
ефективен контрол върху чистотата на водата, почвата и въздуха; Провеждане на рекултивация върху ерозиралите терени и недопускане 
създаването на условия за предизвикване на свлачищни процеси. Борба с бракониерството - ловно и горско; Повишаване на 
общественото екологично съзнание и култура и привличане на обществеността в дейностите по опазване на околната среда; Подобряване 
състоянието на градската среда; Опазване на биологичното разнообразие, на вековните дървета, пещерите, езерата, на защитените 
територии и други природни обекти. 

Източници на финансиране: Държавен бюджет; Общински бюджет; Фондове и програми на европейския съюз; Международни 

програми. 

OG4Берковица1 Решение № 531/27.02.2005г. 

- Селищната мрежа на общината съдържа 19 села и 1 град. Общината има предпоставки за развитие на планински, еко, културен, ловен и 

селски туризъм. Особено внимание следва да се отдели на опазване на околната среда при развитието на туризма; 
- Съществен е въпросът за изсичане на горския фонд при развитие на планински зимен туризъм в района на връх Ком. 

- Спектърът на икономическите дейности в града включва ограничен брой отрасли на икономиката. реработващата промишленост е 
основен структуроопределящ отрасъл - производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия е с най-висок принос в 

произвежданата промишлена продукция. Силно е присъствието на фирмите, произвеждащи текстил и облекла. Наблюдава се спад в 


