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ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1
от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и становище на РИОСВ-Монтана, изх.
№263/05.02.2013г., съгласно което ОУП подлежи на задължителна екологичната оценка
/ЕО/ по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми. Съгласно цитираното писмо, докладът за ЕО се оформя като единен
документ, който включва изискванията на чл.17, ал.1, т.1-7 от Наредбата.
Общият устройствен план на община Белоградчик, предмет на екологична оценка, наричан по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл. 105 на ЗУТ и § 123,
ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от Община Белоградчик с договор № 12/26.01.2017г. между Кмета на общината и ДЗЗД «Планконсулт Белоградчик». Перспективният срок на действие на ОУПО е 20 год. (до 2037 г.) без обособени
етапи на реализация.
Общият устройствен план е разработен от екип с ръководител арх. Олга Дякова.
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Белоградчик с финансовата
подкрепа на МРРБ. Планът се разработва двуфазно – фаза предварителен и фаза
окончателен проект. Целите и задачите на ОУПО са определени с Техническото задание за
неговото разработване, одобрено от Общинския съвет на Белоградчик и процедирано от
РИОСВ-Монтана.
ОУПО обхваща цялата територия на общината, възлизаща на 41 285.05ха, като в границите
й се включват части от 3 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 –
една за защита на дивите птици - ЗЗ „Западен Балкан“ и две – за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна – ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ и ЗЗ
„Макреш“.
Съгласно чл.127, ал.1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането
му от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването
му от Общинския съвет.
Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на община Белоградчик –
Общински съвет и Кмет.
Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ-Монтана на основание
чл.4, ал.2 от Наредбата за ЕО.
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите
устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”.
Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят:
1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на
съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за
населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските територии;
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териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено
предназначение.
2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните
правила и нормативи.
3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение.
4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и
режимът на тяхното устройство.
5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.
6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и
естетическо оформяне.
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са:
 да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО;
 да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено
екологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние;
 да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана;
 да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна
среда;
 да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в
перспектива;
 да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на
развитие;
 да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.
Съгласно изискванията на чл.86, ал.2 от ЗООС, докладът за екологичната оценка
включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана.
Колективът, разработил доклада за екологична оценка, е съставен от експерти и
консултанти, показани в следващата таблица:
Таблица 1 Авторски колектив на ЕО на ОУП на община Белоградчик
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
д-р г. н. Екатерина Гюлеметова – ръководител
инж. Цветанка Димитрова
инж. Трендафил Христов
инж. Румяна Николова
маг. Пламен Станев – зам. ръководител
арх. Янка Сачкова
д-р Момчил Сиджимов

РАЗДЕЛ ОТ ЕО
Климат и КАВ, Ландшафт, Земи и почви, Материални
активи, Биоразнообразие, Устройствени параметри
Повърхностни води
Геоложка среда
Подземни води
Отпадъци и опасни вещества, Вредни физични фактори
Недвижимо културно наследство
Здравно–хигиенни аспекти, рискове за човешкото здраве
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Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО.
Телефон за връзка с ръководителя на колектива: 029867167, e-mail: office@planeco-bg.com
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на
ЕО анализира и оценява ОУП на община Белоградчик на база методически подход, според
който:
 по характер ОУП представлява дългосрочен проектен устройствен документ;
 по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните
граници на общината;
 по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на
планираната територия в перспектива;
 по период на прилагане – далеко перспективен.
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство
за екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и
диагностичен методи, матрица на въздействията, анализи, интервюта, обсъждания,
консултации и др.), указания и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани
на интернет-страницата на Европейската комисия, както и указанията и методиките на
Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху
околната среда.
Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни
стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни,
пробонабирания и изследвания на РИОСВ, РЗИ и др. Документацията, предоставена от
изпълнителя на ОУПО включва Обяснителна записка с правила за прилагане както и:
o Планово задание за изработване на ОУП на община Белоградчик;
o Опорен план на общината в две части в м. 1:25000;
o Опорен план на собствеността в м. 1:50 000;
o Топографска карта в м. 1:50 000;
o Синтезен план на ОУПО в две части в м. 1: 25 000;
o Схема на влезлите в сила ПУП в м. 1: 50 000;
o Схема на регионалните условия и връзки в рамките на Северозап. район в м.1:500000;
o Схема на центровете на растеж и осите на развитие в обхвата на обл. Видин в м. 1:
200 000;
o Схема на селищната структура и обитаването в м. 1:50 000;
o Схема на общественото обслужване и социалната инфраструктура в м . 1:50 000;
o Схема на комуникационно-транспортната мрежа в м. 1:50 000;
o Схема на инж. инфраструктура – електроснабдяване и телекомуникации в м. 1:50
000;
o Схема на водоснабдяването и канализацията в м. 1: 50 000;
o Схема на зелената система. Отдих. Спорт. Туризъм в м. 1:50 000;
o Схема на защитените територии и зони в м. 1: 50 000;
o Схеми на хабитатите и защитените видове в м. 1: 50 000 – 7 бр.;
o Схема на защитените територии в обхвата на Закона за културното наследство в м.
1:50 000;
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1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ,
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ
1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1.1.1. Главна цел на общия устройствен план на община

Главната цел на общия устройствен план на общината, формулирана в обяснителната записка към проекта му, е „Създаването на оптимална пространствена и функционална
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично
единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни
елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните
компоненти – важен устройствен фактор.“ Елемент на главната цел е и „Създаването на
планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена
среда на урбанизираните територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план
за развитие и подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно
социално-икономическо развитие“
Реализирането на главната цел се предпоставя от постигането на следните цели:
o Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите
документи по Закона за регионалното развитие;
o Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за стратегическото
планиране на пространственото развитие, а именно: Национална концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
o Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
o Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно наследство;
o Развитие на основните функционални системи – “Обитаване”, “Труд”, “Обслужване”,
“Отдих”;
o Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

1.1.2. Основни задачи на плана
Основните задачи на ОУПО, така както са формулирани в техническото задание и обяснителната записка, произтичат както от нормативната регламентация в ЗУТ и Наредба № 8 за
съдържанието и обхвата на устройствените планове, така и от съществуващото състояние на
общинската територия, нейната структура, функции и начини на земеползване, селищна
мрежа, транспортна и инфраструктурна съоръженост и действащи охранни режими по
специални закони, представени по-долу.
Основните задачи, които си е поставил ОУПО са:
o Да бъде определена общата структура на територията - предмет на плана и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части,
местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските
територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с
местообитания, зоните по „Натура 2000", санитарно-охранителните зони на
водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на паметници на
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недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване,
водните течения и площи, територии и отделни терени със специално, с друго или
със смесено предназначение.
Да се означат земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият статут на
урбанизирани територии;
Да се определи общият режим на устройство на всяка от териториите по предходната
точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
Да се идентифицират извънурбанизираните територии - изключителна държавна,
публична-държавна и публична-общинска собственост, и режимът на тяхното
устройство;
Да се планира разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и
техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и
връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
Да се обозначат териториите с вероятно разпространение на предвидими природни
бедствия и се формулират необходимите превантивни мерки и начин за устройство и
защита;
Да се определят териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна
устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ;
Да се съобразят териториите за специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони.

1.1.3. Състояние на общинската територия
Територията на община Белоградчик, предмет на планиране, притежава следните основни
характеристики:
 местоположение – Северозападна България, югозападна част на област Видин,
обхваща части от Западна Стара планина, Западен Предбалкан и най-южната част на
Западна Дунавска равнина;
 гранични общини – от север–община Макреш, от североизток–община Димово, от
югоизток – община Чупрене, от запад - Държавна граница с Реп. Сърбия;
 релеф – подчертано разнообразен, долинно-хълмист, ниско и среднопланински със
значителна денивелация, най-висока кота –вр. Хайдушки камък - 1721 м. нм. в.; средна
надморска височина – 600 м.; най-ниска кота 183 м. нм. в.;
 площ – 412.85 кв. км;
 население – 6 520 д през 2011г.; 6 424д през 2012г., 5 997д на 31.12.2015г.; 5 от 18те населени места са с население под 15д;
 демографско развитие – нарушена възрастова структура, влошена образователна
структура, отрицателен естествен прираст и тенденция към намаление на населението;
налице е тенденция на обезлюдяване на населените места;
 селищна мрежа – представена е 18 населени места, в т.ч. 1 град - Белоградчик;
характеризира се с неравномерно, дисперсно разположение на територията на общината;

10

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

по-добре развита е мрежата в източната част на общината; значителна част от населените
места са със затихващи функции;
 климат – подчертано разнообразен, в ниските части – умерено-континентален, във
високите – планински; налице е подчертана зоналност на климатичните елементи и условия
за температурни инверсии; налице е различна устойчивост на снежна покривка;
сравнително висок дял на тихо време в котловинната част на общината; нисък
ветроенергиен потенциал; значителен соларен потенциал;
 повърхностни води – значителен хидроложки потенциал; основна отводнителна
артерия за северната част на общината – р. Арчар с десния й приток Салашка река; основна
отводнителна артерия за южната част – р. Стакевска, ляв приток на р. Лом;
 язовири и езера – 4 язовира в землищата на селата Ошане /84 дка залята площ/,
Салаш /70дка/, Дъбравка /78.2 дка залята площ/ и Раяновци /97 дка/ и езеро Рабиша, найголямото тектонско езеро в България, техногенно превърнато в язовир;
 почви – подчертано разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и
други почвообразуващи условия; представени са тъмни и деградирали черноземи, кафяви и
сиви горски почви, планинско-ливадни, горски тъмноцветни, азонални плитки хумуснокарбонатни почви /рендзини/; и алувиално-ливадни;
 агроекологичен потенциал – подходящи условия за отглеждане на зърнени,
фуражни и технически култури и трайни насаждения;
 полезни изкопаеми – ограничен ресурс, представен от 3 кариери за открит добив на
инертни материали; в общината е установено наличие на медни рудни полета;
 пещери – общо 79 проучени пещери, в т.ч. 22 в Белоградчишки пещерен район и 57
– в Салашки пещерен район;
 флора, фауна – налице е разнообразие от флористични съобщества – добре запазени
гори от обикновен смърч, дъбово-горунови, букови гори по склоновете на планините,
върбово-тополови съобщества, разнообразни храстови и тревни съобщества, вкл. рудерални
за котловинната част на общината; съчетанието на горски, тревни и селскостопански площи
обуславя развитието на голямо разнообразие от фаунистични популации; голяма част от
птиците са с европейско природозащитно значение; голямо е разнообразието от лечебни
растения;
 лов и риболов – добри условия за развитие; разнообразие на видове, обект на лов
/зайци, лисици, диви свине, фазан, яребица, пъдпъдъци/ и риболов;
 икономически профил – слабо развита, с доминиращ първичен сектор – селско и
горско стопанство, лов, риболов, добивна промишленост; вторичния сектор е представен
от обекти на хранително-вкусовата промишленост, облекло, текстил и изделия от текстил,
производство на резервни части и оборудване, изделия от каучук, пластмаси, ПЕ фолио,
дърводобив;
 производство на електроенергия от възобновяеми източници – в землището на с.
Вещица е изграден фотоволтаичен парк с мощност 200кW;
 транспортно-комуникационна мрежа – пътната мрежа е представена само от III-и
IV-класни пътища; общата дължина на републиканската пътна мрежа е 80.99 км, а
общинската – 51.7 км; значителна част от мрежата е лоши технически параметри и
недобро техническо състояние; не е налична друг вид транспортна инфраструктура;
 акустична и радиационна обстановка – в нормите;
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 водоснабдяване – общината се водоснабдява изцяло от планински речни
водохващания с гравитачни мрежи; населените места са водоснабдени с изкл. на с.
Сливовник; водопроводната мрежа е амортизирана, отчитат се сериозни загуби на вода;
няма изградени ПСПВ; дължината на водопроводната мрежа е 182км, в т.ч. 85км външни
водопроводи;
 канализация – в община Белоградчик над 90% от населените места са без
обществена канализационна мрежа с изключение на гр. Белоградчик – изцяло и частично в
с. Рабиша; в с. Рабиша има ПСОВ, но тя не функционира; р. Дъбравка е приемник на
отпадните води на гр. Белоградчик;
 защитени зони – на територията на общината попадат следните защитени зони или
части от тях: BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ и ЗЗ BG0000521
„Макреш“ по Директивата за опазване на природните местообитания и ЗЗ „Западен Балкан“
BG0002002 по Директивата за опазване на дивите птици;
 защитени територии – общо 6 - резерват „Чупрене“, ПЗ „Белоградчишки скали“,
ПЗ „Магура“, ПЗ „Боров камък“, ПЗ „Водопад на р. Стакевска“;
 вековни дървета – общо 9 броя, в т.ч. 3 бр. зимен дъб – 1 бр. в с. Извоз и 2 бр. в с.
Рабиша, летен дъб в с. Дъбравка, черен бор в гр. Белоградчик, 4 бр. цер – 2 в с. Боровица и
2 в с. Гранитово;
 КИН – значително културно нематериално, материално, недвижимо и движимо
културно наследство, предпоставка за развитие на различни форми на отдих и туризъм.
1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

1.2.1 Връзки с Националната програма за развитие на Република България – България
2020
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма,
респ. свързаните с тях приоритети. От осемте й приоритета, за устройственото планиране на
община Белоградчик от съществено значение са четири, със съответните им подприоритети
и мерки. Те са:
- Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила. Негов 2-ри подприоритет е
Подобряване на качествените характеристики на работната сила;
- Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния потенциал. Към него 3 подприоритета са със значение за ОУПО.
Подприоритет 3.3: Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони, включващ:
o Подкрепа за развитието на МСП в районите за целенасочена подкрепа и в селските райони;
o Укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите
o Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и постигане на
дългосрочна устойчивост;
o Подобряване качеството на живот в селските райони;
o Насърчаване изграждането на местната инфраструктура;
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o Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване
на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги;
o Насърчаване публично-частното партньорство;
Подприоритет 3.5: е Създаването на условия за опазване и подобряване на околната среда в
регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво
и ефективно използване на природните ресурси, включващ:
o Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и населението в регионите;
o Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
o Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите;
o Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част
от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите;
o Повишаване качеството на атмосферния въздух;
Подприоритет 3.6: Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на
трансграничното, междурегионално и транснационалното сътрудничество и в частност
мярката: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии;
- Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните
ресурси със следните подприоритети:
o 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мерките:
- Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация)
по собственост;
- Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;
o 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла, респ. мярката:
- Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи;
o 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката:
- Насърчаване развитието на биологичното земеделие;
- Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски
центрове в съседните страни, респ. мерките:
- Подобряване на пътната инфраструктура;
- Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
1.2.2. Връзки с Националната стратегия за регионално развитие на Република
България (НСРР) за периода 2012-2022 г.
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея:
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- концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони;
- визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие.

Според концепцията гр. Белоградчик, въпреки и много малък град, се ситуира на четвърто
ниво в Йерархичната система от градове-центрове: градове с микрорегионално значение
– в територията на група общини. Разположен е в близост на Западната основна
урбанизационна ос на развитие Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата. От гледна
точка на видовете територии общината се отнася към категорията „периферни слабо
урбанизирани територии”. Това са териториите за целенасочено подпомагане с цел
преодоляването на изоставането в социално-икономическото развитие и жизнения стандарт
и за полагане на сериозни усилия за поддържане на природното равновесие и биологичното
разнообразие, които са основният им ресурс. Подпомагането на развитието на техните
градове центрове „следва да се осъществява с различни механизми – преференции,
облекчения, включване в международни мрежи, програми и др.“

Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано
регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на
районите в икономически, социален и териториален аспект”.

Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени приоритети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално значение
за ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране.
Към 1-вата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива са и трите
й приоритета:
- Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики
чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес,
с две от специфичните й цели:
o Стимулиране икономическото развитие на районите чрез подобряване на достъпа до производствените зони и инфраструктурата им;
o Подкрепа на традиционните икономически дейности в районите и общините;
- Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии;
- Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда.
Към 2-рата стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са
приоритетите, отнасящи се до:
- Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на
спортната инфраструктура;
- Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране мобилността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях;
- Развитието на капацитета за стратегическо планиране и по-специално осигуряване
на устойчиво и хармонично развитие на територията чрез качествено устройствено и
интегрирано планиране и създаване на добри условия за инвестиционния процес.
Към 3-тата стратегическа цел, отнасяща се до териториално сближаване важна е
специфична цел 3.2.1 – Разширяване на междурегионалното сътрудничество.
Към 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от
важно значение са специфичните цели, ориентирани към:
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- Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда;
- Стимулиране ролята на малките градове в селските райони за предоставяне на услуги и създаване на работни места;
- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и
бизнес зоните в района;
- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата,
предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно
наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските
райони.
1.2.3. Връзки с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 –
2025 г.
Връзките на ОУПО с НКПР са по линията на заложените в нея цели, приоритети и стратегия
за развитие на националното пространство.

Цели и приоритети
Към Стратегическа цел 2 – Полицентрично териториално развитие – това е приоритет
2.4. „Формиране и следване на национална политика за малките градове в периферни селски
територии – 90 градове от 4-то йерархично ниво и подкрепа за тяхното интегрирано развитие”.
Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – това е
приоритет 3.1. „Развитие на главните и второстепенните транспортни оси за постигане на
модел „решетка”, насочен към укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни
центрове, разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на
труда и социални услуги”.
Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това са приоритети 4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез
ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените
природни и културни ценности”, както и 4.5. „Осигуряване на равнопоставен достъп до
цялата съвкупност от природни и културни ценности, носители на историческа памет и
национална идентичност”.
Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии – става
дума за приоритети 5.3. „Подкрепа за планински …. територии чрез развитие на биоземеделие в общини с поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в най-щадящите му форми и др.”, както и за приоритет 5.6. „Възстановяване на нарушените територии, на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, адаптиране
към измененията на климата и намаляване на риска от природни бедствия”.
Стратегия
По отношение на стратегията за полицентрично урбанистично развитие гр.
Белоградчик е отнесен към 4-то йерархично ниво – градове с влияние и върху съседните
общини. За тази категория градове се предвижда изготвяне на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие, чието разработване да се подпомага финансово от
Програмата за развитие на селските райони. Такъв план за гр. Белоградчик е вече одобрен.
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Според стратегията за развитие на социалната инфраструктура се предвижда гр. Белоградчик да запази досегашното си четвърто ниво на обслужване в сферите на здравеопазването и пето ниво в сферата на културата.
Що се отнася до стратегията за развитие на техническата инфраструктура от значение за ОУПО е изграждането на пътната инфраструктура по ОЕТК № 4 Видин – Враца – София – Благоевград – Кулата, въпреки че не е изрично упоменато изграждането на скоростен
път Видин – Ботевград, както това е отбелязано за ОЕТК № 9. Съществени са и
постановките за реализиране на мерки, които да повишат сигурността на доставките на
електроенергия до всяко населено място, както и значението, което е придадено на
развитието на енергия от ВИ.
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени за ОУПО са насоки за:
- подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване
на хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи
от вредното въздействие на водите;
- в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и еднообразие на туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията на рекреационните ландшафти в силно урбанизирани като за целта към плановете за развитие
на туризма на локално равнище се прилагат изисквания за диверсифициране на
туристическото предлагане с нови „алтернативни” форми според ресурсите в
районите и общините.
Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане на екологичните й цели е насочена към:
- Опазване на идентичността на природното наследство и изключителното биологично разнообразие;
- Ефективна защита и използване на икономическия потенциал на природните и защитени територии с международна значимост;
С оглед на това, тя включва постановки за:
- акцентиране върху природните територии с европейска и световна значимост, които
представят в най-висока степен идентичността и ценността на българското природно
богатство;
- създаване на предпоставки за опазване чистотата на въздуха, водите и почвите и за
опазване на подземните и подводните богатства;
- ограничаване и отстраняване на увреждането и/или унищожаването на основните
компоненти на средата – геоложката основа, земите и почвите, подземните и повърхностните води, трансграничните води и водни системи, растителния и животинския
свят и техните хабитати, ландшафта, природните и културни ценности;
- съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие, опазване на
характерните ландшафти и възстановяване на увредените от човешка дейност такива;
- адаптирането към измененията на климата и намаляване на риска за материалните и
културни ценности, за здравето и живота на хората.
1.2.4. Връзки с Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Няколко от мерките към съответните приоритети на ПРСР са в състояние да подкрепят финансово предвиждания на ОУПО, респ. да инспирират устройствени решения.
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Към Приоритет 2 - Повишаване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност, както и насърчаване на новаторските
технологии в селското стопанство – респ. приоритетна област 2Б: Улесняване на
навлизането на квалифицирани земеделски стопани в селскостопанския сектор, и поспециално приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор, това е
мярката по член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони“.
Към Приоритет 3 - Насърчаване на организацията на хранителната верига, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – респ. приоритетна
област 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез
по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством
схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти,
популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите
и междубраншови организации, такива са мерките по:
- член 20, код 6.4 „Помощ за инвестиции в неселскостопански дейности в селските
райони“;
- член 21, код 7.2 „Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, включително инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“ (инфраструктура за пазари за
продажба на първична земеделска продукция).
Към Приоритет 4 – Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със
селското и горското стопанство – респ. приоритетна област 4Б: Подобряване управлението
на водите, включително управлението на торовете и пестицидите и приоритетна област
4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им, мерки
със значение за ОУПО са тези по:
- член 18, код 4.3. „Помощ за инвестиции в земеделска (разбирай хидромелиорации)
и горска инфраструктура;
- член 21, код 7.2 „ Помощ за инвестиции в дребна инфраструктура, вкл. инфраструктура за енергия от възобновяеми източници“.
Към Приоритет 5 – Насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа
на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в
секторите земеделие, храни и гори – съответно към приоритетна област 5А: Увеличаване на
ефективността на потреблението на водата в земеделието и приоритетна област 5Б:
Увеличаване на ефективността на потреблението на енергията в земеделието и обработката на храни, мерки, които ОУПО би следвало да отчита са тези по:
- член 18, код 4.3 „Помощ за инвестиции в земеделска и горска инфраструктура“;
- член 18, код 4.2 „Помощ за инвестиции в преработка/търговия на селскостопански
продукти“.
Към Приоритет 6 - Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони – респ. приоритетна област 6Б: Стимулиране
на местното развитие в селските райони, мерките от значение за ОУПО са тези по:
- член 21, код 7.4 „Помощи за инвестиции за местни основни услуги за селското население“;
- член 21, код 7.5 „Помощ за инвестиции за инфраструктура за отдих/туризъм“;
- член 21, код 7.6 „Помощ за изследвания/инвестиции в културното и природното наследство в селските райони, вкл. райони с ВПС (земи с висока природна стойност).
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1.2.5. Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
През периода 2014-2020 целевата ориентация на ОПРР е градското развитие и то развитието
на градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво и по изключение някои градове от 4-то йерархично ниво (предвидени от НКПР за преминаване към по-високото 3-то ниво). Ограничен е
броят на приоритетните оси, инвестиционни приоритети и допустими за финансиране действия, които са насочени към цялата територия на страната. По тази причина силно
ограничени са възможности за получаване на финансова подкрепа от ОПРР за реализиране
на предвиждания на ОУПО Белоградчик.

Такива възможности се съдържат само в приоритетна ос 5: Регионален туризъм, към
специфични цели 1 и 2, а именно Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природното наследство и Насърчаване на местния
икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите.
1.2.6. Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС)
В ОПОС 2014 – 2020 г. са предвидени 6 приоритетни оси, като към всяка от тях са
идентифицирани специфични цели и дейности за изпълнение на целите на оперативната
програма, като пет от тези приоритетни оси са пряко или косвено свързани с Плана.
Приоритетна ос 1 „Води“
По тази приоритетна ос инвестициите са насочени основно към:
• Изграждане на ВиК инфраструктура – средствата ще бъдат насочени към
агломерации с над 10 000 екв. ж.;
• Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на водите;
Приоритетна ос 2 „Отпадъци“
Ще се финансират проекти, целящи подобряване управлението на битовите отпадъци в
съответствие с Националния план за управление на отпадъците.
Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“
Инвестициите са насочени към мерки и дейности съгласно Националната приоритетна
рамка за действие за мрежата Натура 2000.
Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“
Предвидено е да се инвестират средства за:
• Създаване на Национална система за управление на водите в реално време;
• Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения,
в т.ч. екосистемно базирани решения;
• Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна
реакция при наводнения;
• Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на
риска от наводнения (ПУРН) за периода 2021-2027 г.;
• Мерки за превенция и управление на риска от свлачища;
• Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти и информационни кампании,
свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища.
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Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
За изпълнение на националното законодателство относно качеството на атмосферния въздух
и за по-чист въздух за Европа, както и с оглед принос към постигане целите на
Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на
далечни разстояния, ще се инвестират средства за:
• Преглед и анализ на общинските програми за КАВ;
• Подпомагане на компетентните органи при изготвянето/преработването,
изпълнението и контрола на общинските програми и развитие и оптимизиране на
системите за мониторинг на КАВ;
• Мерки за намаляване на количествата ФПЧ10 и азотни оксиди от основните
източници на замърсяване.
1.2.7. Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор,
2012г.
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди
на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени
на климата, водещи до засушаване чрез:
1.1 Осигуряване на непрекъснато водоползване чрез рехабилитация на
съществуващите и изграждане на нови
язовири и резервоари, рехабилитация на
водопроводната мрежа и водоизточниците.
1.2 Намаляване на общото количество използвана вода чрез инвестиции във
водостопанската инфраструктура и мерки за подобряване ефективността при използване на
водните ресурси.
Цел 2: Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води
2.1 Премахване заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и
естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за
отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
2.2 Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземни води
2.3 Превръщането на плановете за управление на речните басейни в основен планов
документ при интегрираното управление на водите.
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като
стопански ресурс
3.1 Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на
отговорността за вземане на решения във връзка с развитието на водния сектор на
национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти –
държава, общини.
3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното
национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор при спазване
принципа „замърсителят и ползвателят плащат“.
3.3 Повишаване капацитета на всички участници в управлението на водния сектор.
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Цел 4: Намаляване на риска от щети при наводнения
4.1 Идентифициране на рисковите зони
4.2 Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.
1.2.8 Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Оперативните цели на Националния план са както следва:
- Намаляване количеството отпадъци;
- Намаляване вредното въздействие на отпадъците;
- Намаляване съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на
отпадъците са общо 16, от които отношение към предмета и целите на ОУПО имат
следните мерки:
Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти
за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
Същност на мярката – съдържа две групи дейности - разработване на планове и програми
от държавни и общински органи и прилагане на икономически мерки /въвеждане на
допълнителни плащания за ползване на ресурси и условия за предоставяне на субсидии/.
Мярка 4.3. Разработване на ефективни и целесъобразни индикатори за вредното
влияние върху околната среда от образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе
за предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища.
Същност на мярката - задължение на държавите-членки е да разработят качествени и
количествени показатели за измерване на успеха на мерките за ПО.
Мярка 4.7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в
инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.
Същност на мярката - предвижда да се включат мерки за ПО и в категориите промишлени
дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС.
Мярка 4.15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на
критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в
обявите за търгове и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени
поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004
Същност на мярката - в своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна
среда” (COM (2008) 400) Европейската комисия определя зелените обществени поръчки
като процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и
строителни работи с намалено въздействие върху околната среда.
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план имат отношение към
т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите за управление на
отпадъците на общините и последващи действия от техните предвиждания.

20

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

1.2.9. Връзки с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г.
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми
източници до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на
ограниченията за използване на местните възобновяеми източници за производство на
електроенергия.
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична
оценка на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването
на потенциалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. Същността на
ограниченията е следната:
- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на
нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и
МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водозависимите видове и местообитания:
3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна мряна, маришка
мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, балкански щипок,
високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна
мида;
- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд,
в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;

- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на земеделския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с
изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени.
1.2.10. Връзки с Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за
периода 2014-2020 г.
Общата цел на Програмата е идентична с тази от миналия програмен период, а имено: „Развитие на устойчива транспортна система“.
Идентифицирани са две специфични цели за постигане на общата цел на Оперативна програма:
- Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа;
- Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура.
Допустимите за финансово подпомагане интервенции са структурирани в пет приоритетни
оси:
Приоритетна ос 1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и
„разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;
Приоритетна ос 2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа;
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Приоритетна ос 3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт;
Приоритетна ос 4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;
Приоритетна ос 5. Техническа помощ.
Проследяването на инвестиционните приоритети и примерните допустими дейности към отделните приоритетни оси показва, че реализирането на предвижданията на ОУПО не може
да разчита на финансова подкрепа по линията на тази оперативна програма.
1.2.11. Връзки с Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране
2014-2020 г.
Аналитичната част на плана третира единно цялата територия на района като териториалният разрез е на ниво област и в този смисъл, с малко изключения, не съдържа аналитична
информация конкретно за община Белоградчик. Значителна част от характеристиките на
икономическата и социалната сфера, инфраструктурата и околната среда, обаче са валидни
и за нея. Това се отнася основно за моноотрасловия характер на икономиката, за
демографския проблем и безработицата, за недостатъчно развитата транспортна
инфраструктура от висок клас, за непълно използване на потенциала за производство на
енергия от възобновяеми източници, за недостатъчната подготвеност да бъдат посрещнати
глобалните климатични промени. Изяснено е, че община Белоградчик е планинска и
периферна гранична община и попада в групата на общините, отговарящи на повече от 5
критерия за необходимостта от целенасочена подкрепа (чл.6 на ЗРР). По отношение на
националния, респ. регионалния териториален модел за развитие е изяснено, че общината е
разположена извън обхвата на основните и второстепенни оси на пространствено развитие.
Определено е, че общината като селски район се нуждае „от модернизиране на първичния
сектор и подкрепа на инвестиции в ефикасното използване на ресурсите в нови
алтернативни сектори и опазване на обработваемата земя и екологичните й функции.“
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПРСЗРП - стратегическите
цели, приоритетите, подприоритетите и мерките, независимо, че в повечето случаи са формулирани твърде общо.

В РПРСЗРП е заложена следната визия – „Северозападният район преодолява същественото
социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез
подходящи инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж,
създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб“. Нейни
производни са следните три стратегически цели:
- Развитие на конкурентоспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗР;
- Съхранение и развитие на човешкия капитал;
- Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност.
За ОУПО от значение са пет от общо единадесетте приоритета и част от свързаните с тях
подприоритети и мерки.
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От приоритет 1.3 – Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономика – от практическо значение е подприоритет 1.3.1 – Развитие на селското и горското
стопанство при устойчиво управление на природните ресурси. Това важи за три от
заложените в него мерки:
- Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в отрасъла;
- Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура, осигуряване ефективно използване на водата на достъпни цени и добро управление;
- Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите с речни корекции, диги и дренажи.
За отбелязване е и подприоритет 1.3.2 – Развитие на устойчиви форми на туризъм. Той се
свързва „с опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство,
както и с развитието на природни, културни и исторически атракции.“
От приоритет 2.1 – Подобряване на достъпа до образование и социална
инфраструктура и предотвратяване на рисковете от социално изключване – с
отношение към ОУПО са два от подприоритетите му. Подприоритет 2.1.1 - Подобряване на
достъпа до образование включва мярка за основен ремонт и реконструкция на училища, вкл.
изграждане на спортни площадки и салони. Подприоритет 2.1.2 – Инвестиране в здравна и
социална инфраструктура – също включва мерки, предвиждащи подобряване на училищната
спортна инфраструктура, както и поддържане на открити и покрити и спортни площи за
насърчаване на масовия спорт.

От приоритет 3.3 – Опазване на околната среда и биоразнообразието – подприоритет
3.3.1 - Развитие на екологичната инфраструктура – включва мерки, предвиждащи
изграждане на нови водоснабдителни мрежи, както и канализация и ПСОВ, но само в
населените места с повече от 2000 е.ж. Подприоритет 3.3.2 – Превенция на природни
рискове и климатична сигурност – поставя акцент върху „мерките за предотвратяване на
наводнения, вкл. възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура.“

От приоритет 3.4 – Подобряване на модела на градското и селското развитие – подприоритет 3.4.2. – Подкрепа развитието на изоставащите и подобряване качеството на живота в
селските райони – включва следните мерки с отношение към ОУПО:
- Развитие на широколентова инфраструктура;
- Разнообразяване на икономиката в селските райони;
- Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата,
предлагане на местни основни услуги и опазване на местното културно и природно
наследство;
- Подобряване мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване
достъп до туристически обекти.
1.2.12. Връзки с Областната стратегия за регионално развитие на област Видин за
периода 2014-2020 год.
Областната стратегия формулира насоки и задачи за развитието, много от които без да са
директно адресирани към община Белоградчик, поради принципния си характер би следвало
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да повлияят на решенията на ОУП на общината, респ. да получат с плана устройствени условия за реализация.

В стратегията е заложена следната визия: „Област Видин – развиваща се област, целяща
постигане на среден икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено
качество на живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство”.
За постигане на визията са формулирани три стратегически цели:
- стратегическа цел 1: Ускорено икономическо развитие на област Видин;
- стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт на населението на област
Видин;
- стратегическа цел 3: Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за
постигане на балансирано и устойчиво развитие.
За ОУПО от значение са три от общо десетте приоритета и част от свързаните с тях подприоритети и дейности.

От приоритет 1.3 – Използване на наличните ресурси – подприоритет 1.3.2 –
Подобряване на условията за развитието на туризма в областта – с устройствено значение са
дейностите:
- Развитие и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура;
- Подпомагане на дейностите по развитие на селски и екологичен туризъм.
От подприоритет 1.3.3 – Стимулиране развитието на селското и горското стопанство – с отношение към ОУПО са дейностите:
- Възстановяване на традиционното зеленчукопроизводство в областта;
- Възстановяване на традиционното овощарство и лозарство в областта;
- Инвестиране в екологично чисти производства;
- Създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие;
- Възстановяване на разрушените хидротехнически съоръжения и напоителни
системи и увеличаване на поливните площи;
- Създаване на центрове за агрохимическо обслужване;
- Залесяване и ограничаване до минимум изсичането на горски площи.

От приоритет 3.1 – Развитие на техническата инфраструктура в областта – подприоритет 3.1.1 – Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната газопреносна мрежа.
От подприоритет 3.1.2. – Подобряване на достъпа до водоснабдителните и канализационните системи – с характер на задачи на ОУПО са дейностите:
- Ремонт и реконструкция на водопроводните мрежи;
- Ремонт и изграждане на канализационните мрежи;
- Проектиране и изграждане на ПСОВ в общините;
- Изграждане на инфраструктура за питейно водоснабдяване в т.ч. пречиствателна
станция за питейна вода.
От подприоритет 3.1.3. – Благоустрояване на населените места в областта – с отношение
към ОУПО са дейностите:
- Подобряване и разширяване на дребно мащабна инфраструктура в малките общини
и селата;
- Опазване на местното природно и културно наследство;
- Изграждане на инфраструктура за отдих;
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- Изграждане във всички общини на туристически информационни центрове и
обозначаване на туристическите обекти.
От приоритет 3.3 – Опазване и подобряване състоянието на околната среда –
подприоритет 3.3.1 – Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на твърдите битови и
производствени отпадъци. Дейност: Изграждане на регионално депо за отпадъци в област
Видин.
От подприоритет 3.3.2 – Изграждане на екологична инфраструктура. Дейности:
- Стимулиране използването на ВЕИ;
- Изграждане на съпътстваща инфраструктура за опазване на околната среда в близост на паметниците на културата и туристическите обекти.
1.2.13. Връзки с Общинския план за развитие на община Белоградчик – програмен
период 2014-2020 г.

Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ориентири за ОУПО, а от някои произтичат и конкретни задачи за решаване. ОУПО е изцяло съобразен с тях. Той е разработен в съответствие с визията на ОПР – „Община Белоградчик
ще усвоява и капитализира своите сравнителни предимства, ресурси и потенциали, на чиято
основа ще се търси стабилизиране развитието на общината и устойчиво подобряване на
условията за живот и бизнес на местната общност. Град Белоградчик следва да се развива
като един от основните центрове за развитие на Видинска област и Северозападния район,
който да генерира необходимите ресурси за постигане на устойчив и приобщаващ растеж на
тази част от националното пространство.“
Към реализирането на тази визия са ориентирани четири стратегически цели:
1: Интензифициране на социално-икономическото развитие чрез адекватно и
устойчиво ползване на местните ресурси и потенциали.
2: Опазване и развитие на човешкия капитал на общината.
3: Осигуряване конкурентни условия за усвояване и опазване на потенциала на
територията на община Белоградчик.
4: Устойчиво подобряване административния капацитет и административното
обслужване на общината.

Към всяка от стратегическите цели са формулирани приоритети и са разработени
конкретни мерки, проекти и дейности.
От тях с отношение към ОУПО са следните:
Приоритет 1.1. Развитие на печеливш стопански туризъм, дейности:
1.1.1. Поддържане на туристическите ресурси на общината и създаване на нови
атракциони;
1.1.3. Стимулиране създаването на материално-техническа база, обслужваща
нуждите на туризма;
1.1.5. Създаването на Програма за развитието на туризма в община Белоградчик и
създаване на туристически маршрути;
1.1.7. Създаване на парк "Приказни герои";
1.1.8. Изграждане на воден атракционен парк;
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Приоритет 1.3. Стимулиране на предприемачеството и развитие на модерна и
компактна индустрия, дейност:
1.3.1. Стимулиране създаването на модерни предприятия на хранително-вкусовата
промишленост;
Приоритет 2.2. Адекватно социално обслужване на населението, дейности:
2.2.1. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни в село Боровица;
2.2.2. Обособяване на център за настаняване от семеен тип - с. Салаш;
Приоритет 3.1. Интегриран модел за устройство на територията, съответстващ на
условията и потенциалите на общината, дейности:
3.1.1. Проектиране и актуализиране на кадастрални карти;
3.1.2. Изготвяне на специализирани планове и схеми на общински терени;
Приоритет 3.2. Инфраструктурна база, дейности:
3.2.1. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Рабиша – ІІ етап;
3.2.2. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в община Белоградчик;
3.2.4. Реконструкция на общински път VID-1009 от с. Ошане до с. Рабиша;
3.2.5. „Реконструкция и изграждане на група улици "Юг" в село Рабиша;
3.2.6. „Реконструкция и изграждане на група улици "Запад" в село Рабиша;
3.2.7. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Рабиша, с. Стакевци, с.
Дъбравка и махала Извос към с. Чифлик;
3.2.8. „Подобряване средата на живот на населението чрез рехабилитация на улица,
площад и обществени зелени площи в гр. Белоградчик“;
3.2.9. „Реконструкция на горски път от с. Дъбравка към с. Салаш, 1.4 km участък за
движение на противопожарна техника в землището на с. Дъбравка и „Реконструкция
на горски път, подход към язовир Рабиша, 3.6 km участък за движение на
противопожарна техника в землището на с. Рабиша;
Приоритет 3.3. Опазване на околната среда, дейности:
3.3.1. Интегрирано управление на водите в гр. Белоградчик;
3.3.3. Залесяване и възстановяване на горски територии;
3.3.5. Създаване на пречиствателни станции за питейни и отпадни води;
3.3.6. Предприемане на мерки срещу свлачищата и срутищата в общината;
3.3.8. Организиране на разделно събиране отпадъци в общината.
1.2.14. Връзки с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град
Белоградчик – програмен период 2014-2020 г.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е един от основните инструменти за реализация на предвижданията на ОУПО по отношение на
общинския център град Белоградчик. Неговите приоритети са изведени от Общинския плана
за развитие и от целеви проблемен анализ на градската територия. В резултат на последния
са идентифицирани потребностите й за възстановяване и развитие. За решаване на найострите проблеми са формулирани 35 проекта в пет групи:
o Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно
управление и за използване на възобновяеми енергийни източници;
o Градска среда;
o Социална и здравна инфраструктура;
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o Образователна инфраструктура;
o Други

Проектите с отношение към ОУПО са следните:
- Група проекти 2: Градска среда
o ПРОЕКТ 2.1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, инсталиране на енергоспестяващо улично осветление и изграждане на система за видеонаблюдение в града;
o ПРОЕКТ 2.2. Обновяване на централната градска част проект – реконструкция на
бул. „Съединение“, обществен паркинг пред автогара, тротоари по протежение на
булеварда;
o ПРОЕКТ 2.3. Реконструкция и обновяване на централен градски площад, вкл. осветление, паркинг, зелени площи и фонтан;
o ПРОЕКТ 2.4. Интегриран проект за изграждане на парк, детска площадка и спортна
площадка за свободен достъп над нов пазар;
o ПРОЕКТ 2.5. Изграждане и възстановяване на детски площадки, инсталиране на
енергоспестяващо улично осветление;
o ПРОЕКТ 2.6. Изграждане на спортна площадка за тенис на корт за свободен достъп,
инсталиране на енергоспестяващо улично осветление;
o ПРОЕКТ 2.7. Обновяване на зелени площи на вход-изход на гр. Белоградчик, инсталиране на енергоспестяващо улично осветление;
o ПРОЕКТ 2.8. Възстановяване на зелените площи в междублоковите пространства,
инсталиране на енергоспестяващо улично осветление;
o ПРОЕКТ 2.9. Обновяване на зелени площи в централната градска част - ул. „Славянска“ и зелените площи и обособяване на парк "Приказни герои". Подобряване
достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата
инфраструктура;
- Група проекти 5: Други
o ПРОЕКТ 5.5. Реконструкция и доставка на оборудване на летен кинотеатър "Гъбите",
находящ се в Белоградчишките скали;
o ПРОЕКТ 5.6. Реконструкция и разширяване на гробищен парк;
o ПРОЕКТ 5.7. Изграждане на кино на открито и "Звук и светлина" в зоната на посетителския център до Белоградчишката крепост;
o ПРОЕКТ 5.8. Изграждане на воден атракционен парк;
o ПРОЕКТ 5.9. Изграждане на пързалка с изкуствен лед или друга алтернативна повърхност, доставка на атракционен балон за наблюдения, туристически влакчета - 2 бр.;
o ПРОЕКТ 5.10. Изграждане на планетариум.
1.2.15 Връзки с Плана за управление на водите в Дунавски басейнов район, 2016-2021г.
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните води (спрямо
предходния план) е извършена на база:
o оценки на екологично и химично състояние на актуализираните водни тела, вкл.
определяне на показатели с отклонения от СКОС;
o отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от
постигането им,
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o отчитане на извършените промени при актуализация на
границите на
повърхностните водни тела.
За повърхностните водни тела в добро екологично състояние (добър екологичен потенциал)
и добро химично състояние планираната цел за опазване на околната среда е: „Запазване на
добро екологично и химично състояние“ (към 2021г. и 2027г.).
За повърхностните водни тела в по-ниско от добро екологично състояние/добър екологичен
потенциал и/или химично състояние са планирани следните цели за опазване на околната
среда:
o към 2015г.: „Предотвратяване влошаването на екологичното състояние/
Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал. Опазване, подобряване и
възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на замърсяването и
запазване на доброто химично състояние“;
o към 2021г. и към 2027г. - в зависимост от обосноваване на изключение от постигане
на целите:
- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние/добър екологичен потенциал
(за показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване на
екологичното състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за
качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично
състояние“, или:
- „Постигане на СКОС за умерено екологично състояние/умерен екологичен
потенциал (за показателите с отклонения) до 2021г. Предотвратяване влошаване
на екологичното състояние/екологичния потенциал по останалите елементи за
качество. Намаляване на концентрацията на показателите с отклонения.
Предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите без
констатирани отклонения в СКОС“; или
- „Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за показателите с
отклонения) до 2021/2027г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние (за
показателите с отклонения коригирани с фонова концентрация) до 2027г.
Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за
качество. Постигане на СКОС за добро химично състояние (за показателите с
отклонения) до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното състояние по
показателите без констатирани отклонения в СКОС“.
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела (ПВТ) е
извършена на база:
o Оценка на химичното състояние, включително определяне на показатели с
отклонения от стандартите за качество на околната среда (СКОС);
o Оценка на количественото състояние на ПВТ;
o Отчитане изпълнението на планираните в първия ПУРБ цели и изключения от
постигането им.
В резултат на направената оценка, са поставени следните цели за химично и количествено
състояние на подземните водни тела:
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За подземни ВТ в добро химично и количествено състояние са планирани следните цели за
опазване на околната среда:
o Към 2015 г.: „Постигане и запазване на добро количествено и химично състояние“;
o Към 2021 г. и 2027 г.: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.
За подземни ВТ в лошо химично и добро количествено състояние са планирани следните
цели за опазване на околната среда:
o Към 2015г.: „Постигане и запазване на добро количествено състояние и
Предотвратяване влошаването на химично състояние“;
o Към 2021 г. или 2027 г. в зависимост от обосноваване на изключение от постигане на
целите: Запазване на добро количествено състояние; Предотвратяване на
влошаването на химичното състояние по показател с отклонение от СКОС (СКОС
коригиран с фонова концентрация) и Запазване на добро химично състояние по
останалите показатели или - Запазване на добро количествено състояние и Постигане
и запазване на добро химично състояние”.
За постигане на горепосочените цели Плана за управление предлага програма от мерки.
В
актуализирания
регистър
на
нитратно
уязвимите
зони
по
Заповед
№ РД-146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите в обхвата на община
Белоградчик като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
източвици са определени подземни водни тела „Порови води в Кватернера - р. Лом“ с код
BG1G0000Qal013 и „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036.
Територията на община Белоградчик не е определена като уявима зона за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
1.2.16. Връзки с План за управление на риска от наводнения
ПУРН е изготвен от БД, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закон за водите
/ЗВ/-Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“.
Основните етапи при разработването му са:
- Предварителна оценка на риска от наводнения и определяне на Райони със
значителен потенциален риск от наводнения;
- Изготвяне на карти на заплаха и на риск от наводнения;
- Изготвяне на програма от мерки за управление на риска от наводнения.
В публикувания на интернет-страницата на Басейнова дирекция Дунавски район ПУРН са
определени райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в
Дунавски район за управление на водите. Според картата с утвърдените райони със
значителен риск от наводнения в Дунавския район за басейново управление в община
Белоградчик няма участък със значителен потенциален риск от наводнения.
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2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
ЗНАЧЕНИЕ

Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са
анализирани в точка 6 от настоящата екологична оценка, където предмет на анализ за
съответствията между националните цели и предвижданията на ОУП на община са
проектите на Национална програма за развитите на България 2020 и Национална стратегия
за околна среда 2009-2018г.
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, авторския колектив на
ОУП и експертите по ЕО консултации, са обработени представени в приложенията към
настоящият доклад.
4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ
БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои
от тях, предмет на оценка са и територии, разположени извън границите на общината.
4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

4.1.1. Териториален обхват и местоположение
Община Белоградчик е разположена в Северозападна България – Северозападен район на
планиране, в югозападната част на Видинска област. Общината граничи на север с община
Макреш, на изток с община Димово и на юг с община Чупрене. Западната й граница съвпада
с държавната граница с Република Сърбия. Територията й е 412.85 ха. Непосредствено
източно от общината преминава Европейски транспортен коридор № 4. Общинският център
град Белоградчик отстои на 170 км от София, на 46 км от областния център град Видин и на
10 км от гара Орешец на VІІ-ма главна железопътна линия София-Видин. Вътрешнообщинските транспортни връзки се осигуряват основно от третокласни и четвъртокласни
пътища. Общината е от трета функционална категория.
Релефът на общината е планински и хълмист. Територията й включва западните части на
Предбалкана и северозападните части на Стара планина. В границите й попадат
планинските ридове - Белоградчишки венец, Ведерника, Рабишка могила и североизточните
склонове на Светиниколска планина. Характерът на релефа е по-добре изразен в южните и
западните части на общинската територия. Наклоните му са с по-ясно изразен профил,
ориентиран в посока северозапад - югоизток. Ведернпщки рид е дълбоко нарязан от
притоците на река Лом. Разграничават се три физикогеографски пояса:
o равнинен пояс (от 200 до 400 м надморска височина) - включва най- ниските
североизточни части на общината, в които попадат землищата на селата Рабиша и
Гранитово;
o хълмист пояс (от 400 до 600 м надморска височина) - включва части от северо30
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източните и югоизточните територии с гр. Белоградчик и селата Боровица, Дъбравка
и др.;
o планински пояс (над 600 м надморска височина) - включва западната част на
общината със селата Салаш, Граничак, Крачимир, Ошане, Стакевци, Раяновци,
Чифлик и други.
От полезните изкопаеми със стопанско значение са варовиците (находище край с. Гранитово) и Стакевското каменовъглено находище (антрацитни въглища). Няколкото рудни полета
на цветни метали не се експлоатират. Значителното разпространение на варовици е фактор
за развитие на карстовите форми, респ. на голям брой пещери, от които най-известна е
пещерата „Магура“.
Климатът е умерено-континентален с характер на планински в по-високите части на
територията. Основните климатични показатели са със следните параметри:
o слънчева радиация - в рамките на 0,22 kW/m2 (зимен сезон) и 0.67 kW/ m2 (летен сезон);
o средногодишна температура на въздуха - 10°С. като средната януарска температура
е около 2 1°С, а средната юлска температура е около 20.9оС
o средногодишна сума на валежите - около 600 мм, като сезонните максимуми са през
есента – 195 мм и през пролетта - 211 мм;
o средната продължителност на снежната покривка е в рамките на 100 - 110 дни средногодишно;
o преобладаваща посока на вятъра - северозападни и северни ветрове;
o средногодишната скорост на вятъра - неголяма - 1.5 - 1.6 m/s.
Речната мрежа в общината се формира от реките - Арчар, Стакевска, Салашка и техните
по-малки притоци. Река Арчар е приток на р. Дунав, пресича северните части на общината и
подхранва езерото „Рабиша“. Река Стакевска извира от вр. „Орлов камък“ (около 1 500 м
надморска височина). Река Салашка е десен приток на р. Арчар и извира от Светиниколска
планина. Най-голям воден басейн (естествен водоем) е Рабишкото езеро с площ - 3250 дка и
обем - 45 мил. куб. м вода. Подхранва се от подземен карстов извор и от р. Арчар и р.
Видбол. Има и няколко изкуствени водоема в землищата на селата Ошане, Салаш и
Дъбравка (последният е бракуван през 1980г.), както и един изравнител в с. Раяновци. Няма
извършени проучвания за количеството и качеството на подпочвените води в общината.
Няма данни и за източници на минерални води.
Почвите са предимно сиви горски. Представени са и кафявите горски и алувиалноливадните почви.
Населението на община Белоградчик, според последното преброяване от 2011 год. е възлизало на 6 602 ч., в т.ч. на общинския център гр. Белоградчик 5 173 ч., с много ниска средна
гъстота от 16.08 д./кв. км. Спрямо преброяването от 2001 г. населението на общината е намаляло с 1174 д.
Селищната мрежа на общината включва 18 населени места – 1 много малък град Белоградчик, 1 малко село Рабиша и 16 много малки села. Четири от селата са кметства – Боро31
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вица, Рабиша, Раяновци и Салаш. Гъстотата на селищната мрежа е 4.4 селища на 100 кв. км.
при средна гъстота за страната от 4.8.
Историята на голяма част от населените места е вековна. Историческите сведения за по-големите селища сочат, че наченки на поселищен живот са датирани няколко хилядолетия
преди новата ера в пещерата „Магура“. Белоградчик възниква по времето на Римската
империя, а на мястото на днешния град Белоградчик – през ранното Средновековие. Село
Рабиша възниква на днешното си място около IX-X век.
Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Водещи функции има промишлеността – производство на елекро-, оптично и друго оборудване, производство на комуникационна техника, производство на химични вещества и продукти, шивашка промишленост, производство на храни, напитки и тютюневи изделия. Експлоатират се и горските
ресурси. Селското стопанство е с подчинено значение.
Социалната инфраструктура е с общинско и надобщинско значение в областта на здравеопазването, образованието и правораздаването.
Горски територии са с най-голям относителен дял в структурата на територията. Площта
им възлиза на 20911.226 ха или 50.65 % от общата територия на общината.
Земеделските територии са втори по значимост структурен елемент и заемат също
значителна площ – 17 926.335 ха или 43.42 % от общинската територия.
Урбанизираните територии (населени места и селищни образувания ) покриват само 2.70
% от площта на общината. Този дял е значително по-нисък от средния за страната.
Водните течения и площи заемат площ от 333.589 ха или 0.81 % от територията.
Териториите за транспорт са с площ от 486.981 ха, формирана само от пътища.
Териториите за друга техническа инфраструктура са с незначителна площ от 4.184 ха.
Нарушените територии за възстановяване заемат 241.924 ха.
Защитените територии и защитените зони са изключително важен компонент на природния комплекс на общинската територия.
4.2 КЛИМАТ. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
4.2.1 Климатични фактори

Територията на община Белоградчик принадлежи към умерено-континенталната климатична област, с ясно изразена поясност. За анализ на климатичните фактори се използват
данните от МС Белоградчик, разположена на 545м н в.
Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от надморската
височина и долинно-склоново-планинския характер на релефа, които се явяват основните
32
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азонални фактори при формиране на климата по тези места. Съгласно данните от МС
Белоградчик, средногодишната температура е 10.00С. Средните юлски температури са
20.90С, януарските– -2.10С, тези през април – 10.3 и октомврийските – 10.70С. Средната
годишна абсолютна максимална температура е 40.60С, а средната годишна минимална –
5.60С. Средногодишната температурна амплитуда е 8.80С, като с най-високи стойности е тя
през м. август – 11.30С. Периодът с трайно задържане на температурите над 50С е с начало
17.03 и край – 22.11. Началото на трайно задържане на температурите над 100С е 10.04, а
краят – на 22.10. Най-ранната дата на първия мраз 20.09, а най-късната – 22.11. Устойчива
снежна покривка се образува в периода 1.12-06.04.
Средногодишното количество на валежите в района е около 700 мм. Най-малко валежи
падат през зимата /18.2% от всички валежи/, а най-много през пролетта / 30.3%/, като с наймного валежи са месеците май и юни – по около 90 мм средно месечно. През лятото и есента
пада 51.5% от годишното валежно количество. Средната дата на образуване на устойчива
снежна покривка е 26.11, а най-късната дата на разрушаването й – 29.04. Средната
продължителност на дни със снежна покривка снежна покривка е 110 дни, а относителния
дял на зимите с устойчива снежна покривка е 40%. През зимата, при обилни снеговалежи,
съпроводени със силен вятър се образуват снежни преспи и може да възникне усложнена
обстановка в участъци от общинската и републиканска пътна мрежа.
С най-голяма честота са ветровете от северозапад, които се проявяват през 42% от случаите
с вятър, следвани от тези от север – 12.6% и югоизток – 12.3%. С най-слабо проявление са
ветровете от изток и юг, които заемат 2.8-3.8% от случаите с вятър. Случаите с тихо време
са значителни и възлизат на около 53.6% от годината. Случаите “тихо време” са
разпределени сравнително равномерно през различните месеци. С най-голяма повтаряемост
са тези случаи през месец януари, следван от май и септември /по около 58 %
средногодишно/. С най-голяма скорост са ветровете от северозапад /3.0 м/сек/, следвани от
тези от север и запад, чиито средни скорости са съответно 2.8 и 2.6 м/сек. Ветровете от
останалите сектори са със средна скорост около 2.2 м/сек.
Средногодишната влажност на въздуха е около 71%, като най-висока е тя през месеците
декември и януари тя е съответно 84 и 81%, а най-ниска – през юли и август /61 и 59%/.

Средногодишния брой на дни с мъгли е сравнително висок – около 53, като в периода
ноември-март се случват се случват 85% от тях.
Средногодишната относителната продължителност на слънчево греене е 50-60%, като найвисока е тя през август – 70% и юли /68%/. Измерена в часове, средногодишната
продължителност на слънчево греене за района е около 2180 часа.
4.2.2 Качество на атмосферния въздух

Под „Качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на открито в
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и
състоянието естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен
произход.
Основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са:
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производствените дейности, които въздействат върху качествата на атмосферния
въздух чрез отделяне на вредни вещества в околната среда в зависимост от структурата на
промишлеността на дадена територия, обема и вида на произвежданата продукция, състава
на използваните суровини и спомагателни материали, крайните продукти, нивото на
използваните технологии, вид и ефективност на пречиствателни съоръжения и др. В
икономиката на община Белоградчик са застъпени някои отрасли на материалното
производство, като производството на резервни части и оборудване, текстил и облекло,
производство на ПЕ фолио, производство на дървен материал. В структурата на
предприятията най-голям дял имат микропредприятията, формиращи дял от 95 % от
икономически активните предприятия в общината. Основните производствени обекти,
съсредоточени в центъра на общината са:


– „Транском С” АД – предприятие за производство и реализация на резервни части,
апарати и системи за подвижния ж. п. състав и инфраструктурата на БДЖ, както и
полимерни керемиди „Ведерник“; предприятието разполага с леярно-механичен завод в с.
Стакевци;
– СД „Живков, Лилов, Нешев и С-ие“ – производство на пластмасово фолио и
опаковки от него;
– „Магура“ АД – предприятието е специализирано в производство на бели и червени
шампанизирани и трапезни вина;
– „Максима“ АД – предприятието е специализирано в производство на червени бели
вина във Винарска изба Боровица, с. Боровица;
– „Мит-2004“ ЕООД – производство на шивашки изделия;
– „Борич“ ЕООД – производство на олекотени завивки и спално бельо.
– СД „Лаф Велизаров и с-ие“ – млеко-преработващо предприятие в с. Дъбравка.
Голяма част от предприятията са ограничили или преустановили дейността си.

Емисиите, които като правило се формират от различните видове производства са показани
в следващата таблица:
Таблица 2 Емисии във въздуха, формирани от различните видове производства
№

Сектор от промишлеността

1

Хранително-вкусова
промишленост

2

Машиностроене и
електроника

3

Лека промишленост

Видове производства
Млекопреработване, консервиране на
плодове и зеленчуци, безалкохолни и
алкохолни напитки, хлебопроизводство,
производство на захарни и шоколадови
изделия, сладкарски изделия,
месопреработване
Производство на машини, оборудване,
резервни части

Текстил, конфекция и други шивашки
изделия, обувки, галантерия, пластмасови
изделия, и др.

Емисии на вредни
вещества

Прах, парникови газове

Прах, парникови газове
Прах, парникови газове,
ЛОС

Заб. Към парниковите газове следва да бъдат причислени – SO2, NOX, CO, CO2

34

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

топлоснабдяване – отоплението се извършва с отоплителни уреди на твърдо гориво
и слънчеви колектори на места; няма централизирано топлоснабдяване;
 газоснабдяване – няма;
 транспортен трафик – транспортът е с най-голямо въздействие върху качествата на
атмосферния въздух на общината и на населените места в нея. Структурата на
републиканската /третокласна/ и общинската /четвъртокласна/ пътна мрежа не покрива
добре територията на общината; характеризира се с ниска степен на интензивност на
движение, с изключение на гр. Белоградчик, където се наблюдава значително по-висока
интензивност на движение на МПС; като цяло, проблемът за замърсяването на атмосферния
въздух от автотранспорта не е особено актуален за жителите на общината, още повече, че
значителна част от МПС използват газово гориво, което предполага по-слабо въздействие
върху качествата на атмосферния въздух.


Съгласно Годишните доклади за състоянието на околната среда през 2014 и 2015г. на
РИОСВ-Монтана, основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са
автомобилния транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в битовия сектор,
някои промишлени инсталации, както и дейности с неорганизирано изпускане на вредни
вещества от кариери за добив на инертни материали, трошачно–сортировъчни инсталации,
зърнобази, строителни и ремонтни площадки, неблагоустроените територии в населените
места.
Качеството на атмосферния въздух се следи чрез система от пунктове за мониторинг.
Районът на община Белоградчик не е включен в единната система за наблюдение и контрол
на атмосферния въздух, т. к. принадлежи към VIII район за оценка и управление на КАВ в
райони, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни
прагове.
РИОСВ-Монтана, в свое писмо изх.№ 210/31.01.2017г. предоставя информация за
контролираните обекти-източници на емисии в общината:
- „Ситалк 69“ЕООД- търговия с бои, лакове и др.; гр. Белоградчик;
- „Аглая и БАН“ ООД- търговия с бои, лакове и др.; гр. Белоградчик;
- „Магура“АД-производство на вино, с. Рабиша;
- СД „Лаф-Велизаров и с-ие“- млеко-преработване, с. Дъбравка;
- „Топливо“ АД, клон Видин-бензиностанция гр. Белоградчик;
- „Белоградчик-Пътнически превози“ АД-бензиностанция гр. Белоградчик.
Няма констатирани наднормени концентрации на замърсители на въздуха от посочените
обекти. За бензиностанциите не са установени несъответствия с нормативните изисквания
на Наредба №16 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения.

Като правило, основни източници на емисии на фини прахови частици, азотен и серен
диоксид са процесите, свързани с изгаряне на твърди и течни горива, Епизодични
превишения на нормите са възможни в условията на наличие на източници на емисии, ниски
температури на въздух, безветрие, мъгли, инверсионни състояния.
Съгласно Годишните доклади за околна среда, в малките общини замърсяването на въздуха
се дължи основно на бита поради ползването на твърди горива през отоплителния сезон,
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така също и на автотранспорта, особено в местата, където преминава републиканска пътна
мрежа.
Обобщено, по отношение на КАВ, на територията на община Белоградчик липсват
източници и условия за създаване на зони с трайно замърсен атмосферен въздух.
4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

4.3.1 Обща хидроложка характеристика на района

Хидроложките особености на Дунавската равнина се формират под влияние на слабите
валежи, големия разход на влага при филтрация и изпарение и ограничената водоносност.
Територията на община Белоградчик обхваща части от Западния Предбалкан – Рабишка
могила, Ведернишки рид, юго-западния склон на Белоградчишки Венец, а от западната част
на Старопланинската верига – южната част от планина Бабин нос и Свети Николска
планина. Отводнява се от река Арчар и нейните притоци, както и от река Стакевска, един от
двата големи леви притока на река Лом. Реките, преминаващи през общината, са с
преобладаващо дъждовно подхранване и с известна проява на преходност в отточния
режим. Река Арчар и нейният приток – Стакевска река имат сходни колебания на отточните
количества. Пълноводието им настъпва през месец май, а минимумът на речния отток
продължава от юли до септември. Средният многогодишен отток на реките варира от 620
мм/год. в най-високите планински части до 180 мм/год. на прехода към Дунавската равнина.
Снежното подхранване формира 28% от оттока, а стойностите му нарастват с повишаване
на надморската височина. Карстовото подхранване също участва във формирането на
речния отток.
Релефът на общината е много разнообразен – равнинно-хълмист в северните и югоизточни
части на прехода към Дунавската равнина (300-400 м н.в.) и хълмисто-ридов до
среднопланински в обхвата на Рабишка могила (461 м), Белоградчишкия Венец (904 м),
Бабин нос (Велков чукар, 949 м), Ведерник (Ведерник,1124 м), Свети Николска планина
(Хайдушки камък, 1721 м; Голаш, 1581 м). Общият наклон на топографската повърхнина е
на север-североизток към Дунавската равнина. Средната надморска височина е около 600 м,
но със значителна денивелация по територията.
Климатичните условия в община Белоградчик се формират под въздействието на комплекс
от фактори, сред които най-важна е разнообразната и сложна морфология на релефа. Според
климатичното райониране на България територията на общината попада в умереноконтиненталната климатична област. Климатът тук е формиран от преобладаващото
влияние на континентални въздушни маси на умерените ширини.
Умереноконтиненталният климат се характеризира с топло лято и студена зима, голяма
температурна амплитуда, ясно проявен пролетно-летен максимум и зимен минимум на
валежите и ежегодна, сравнително устойчива, снежна покривка. За планинския климат е
характерно ниско атмосферно налягане и температура, голяма относителна влажност на
въздуха, чести планинско-долинни ветрове и малка температурна амплитуда. Валежите в
общината също са различни по количество и по вид. Най-много валежи падат през месеците
май-юни, а най-малко в периода януари-февруари. Годишната сума на валежите за община
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Белоградчик е 750 мм. Орографските фактори също влияят върху валежите, затова на юг
валежното количество е по-високо (1100 мм). С увеличаване на надморската височина се
увеличава и делът на валежите от сняг. Снежната покривка се задържа средно 44 дни в
Предбалкана и 120 дни в Стара планина.
 Основни повърхностни водни обекти на територията на общината

Речната мрежа в пределите на община Белоградчик се отнася изцяло към Дунавския
водосборен басейн поречие Реки западно от река Огоста.. Тя се формира от реките във
високия водосбор на река Арчар (Арчар, Арчарица, Ошанска, Салашка) и главния ляв
приток на река Лом (Стакевска). Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Лом е
средно 0,7 км/км2, а на река Арчар – 0,84 км/км2 при постепенно нарастване с увеличаване
на надморската височина, (в пределите на Западна Стара планина достига 3,8 км/км2)
(Христова, 2012).
Река Арчар води началото си югоизточно от вр. Бабин нос (на 300 м от върха). В горното
си течение тече на изток, в средното тече на север и в долното течение – отново на изток.
Влива се в река Дунав южно от остров Близнаци. Дължината на реката е 59.4 км, с водосбор
от 365.7 км2 и основни притоци р. Ошанска и р. Салашка. При с. Кладоруб р. Арчар приема
най- големия си десен приток р. Салашка.
Река Салашка (Вещицка, Връбска) извира североизточно от връх Жребче (1373 м) в Свети
Николска планина и се влива в Арчар като десен приток. Има дължина от 26,9 км и водосбор
от 123,7 км2. Образува ветрилообразна речна система в изворната област. Приема голям брой
първоразрядни притоци, повечето от които са малки реки и дерета. В обхвата на
анализираната територия се отличава с проломен характер на долината.
Река Стакевска има дължина от 33,8 км и обща площ на водосборния басейн от 327,5 км2.
Води началото си западно от връх Орлов камък (1696,5 м) в Свети Николска планина.
Образува речна система с многобройни притоци. Средният наклон достига 18,3%. Влива се в
река Лом.
Река Скомля е с дължина 41.6 км и водосборната площ 162,8 км2. В долното течение на
реката е направена корекция и тя се влива чрез канал в р. Дунав, южно от остров Керкенеза.
Река Лом води началото си от източните склонове на пограничните планини в района на с.
Горни Лом (Чипровско-Берковската планина, Западна Стара планина) и се влива в Дунав
при гр. Лом . Дълга е 92,5 км, с водосборна площ 1140 км2. Образува се от много дерета,
като за начало са приети изворите на р. Бърза под вр. Миджур.
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Фиг.№1 Географска карта на община Белоградчик с основната речна мрежа

Река Видбол извира под името Джоновец на около 300 м от вр. Бабин нос (1108 м), Западна
Стара планина. В горното си течение и част от средното тече на изток. След с. Макреш
променя посоката, тече на север през тясна долина и се влива в Дунав на 2.5 км южно от гр.
Дунавци, община Видин. Притоците, формиращи река Видбол, извират от източните
склонове на Западна Стара планина. Един от първите притоци е Давидова бара, извиращ под
връх Студен кладенец (894,8 м). Към тях попътно се вливат други, по-малки притоци,
протичащи в поройни дерета. След като приеме един безименен десен приток, Джоновец
тече известно време под името Раковица (така е обозначен на някои хидрогеоложки карти).
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Притоците Джоновец (Раковица), Давидова бара и още няколко по-незначителни се вливат и
приемат името Видбол на около 3 км над село Раковица. Дължина на реката е 61.8 км, а
водосборната площ 329.8 км2. Реката има снежно-дъждовно подхранване. Минимумът на
валежите е през месец февруари, а максимумът - през месец май. Маловодието продължава
около четири месеца – от юни до октомври.
Рабишкото езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България и седмо измежду
всички езера в страната. Разположено е
между селата Толовица, община
Макреш и Рабиша, община Белоградчик, в западния край на Предбалкана, в североизточното подножие на Рабишката могила. Площта му е 3,25 км², дължината - до 1,4 км, а
дълбочината му достига 10-15 метра. Пълен обем - 43,2 млн. куб. м. Подхранва се чрез
деривации от реките Арчар и Видбол и от изравнител „Ошане”. Включено е в Рабишката
напоителна система като водохранилище, което събира водите на реките Видбол и Арчар.
От западния му край е издигната язовирна стена (висока 12,85 м), което превръща
естественото езеро в язовир. Стопанисва се от „Напоителни системи“ ЕАД, клон
„Мизия“, Враца.
На територията на общината се намират следните общински язовири:
- язовир Ошане - залята площ 84,00 дка и завирен обем 609 000,00 м3;
- язовир Салаш - залята площ 70,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3;
- изравнител Раяновци - залята площ 97,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3 и
- язовир Дъбравка - залята площ 189,70 дка и завирен обем 730 000,00 м3.
4.3.2. Данни за водните обекти с повърхностни води, преминаващи през общината и
екологичното и химично състояние на водните тела в тях
За целите на настоящият анализ ще се позовем на вторият, актуализиран ПУРБ/2016-2021/
за Дунавския басейн за управление на водите у нас приет с Решение на МС №
1110/29.12.2016г.

При подготовката на актуализацията на ПУРБ за втория планов период-2016-2021г. е
извършена актуализация на типовете повърхностните водни тела и на техните граници.
Определянето на повърхностните водни тела за всяка категория е извършено, съгласно
изискванията на ЗВ, Наредба №Н-4 от 14.09.2012г. и Ръководство №2 Идентифициране на
водните обекти от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите 2000/60
на ЕС/РДВ/. Целта е да се определят отделни участъци от повърхностните води, които се
явяват самостоятелни и значими единици от гледна точка на управление на водите.
Водните тела се явяват най-малката единица за управление в РБУ. Границите на
водосборната площ на водните тела се определят на хидроложки принцип, по естествените
граници на водосборите. Направена е и Риск оценка на повърхностните водни тела от
БДУВДР-Плевен за непостигане на екологичната цел при „Междинния преглед на
установени значими проблеми при управлението на водите в Дунавския басейн“ съгласно
Стандарти за качество на околната среда (СКОС) в Наредба Н-4 за характеризиране на
повърхностните води и Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители. Определено е ЕС (екологично състояние) и ХС
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(химично състояние) и ЕЦ (екологична цел) за всяко едно водно тяло, като е определен и
риска от непостигането й.
 Определени нови повърхностни водни тела с актуализирани граници категория
реки в БДУВДР в ПУРБ/2016-2021/, които се отнасят за територията на община
Белоградчик
Повърхностни водни тела категория река:
Съгласно Приложение 1.2.4.2, Приложение 1.2.4.3 от ПУРБ/2016-20218 и Писмо №
1927/14.03.2017г. на БДДР-Плевен на територията на община Белоградчик са определени
следните актуализирани водни тела категория река:
- В.т. с код BG1WO100R001-река Тимок от Брегово до устие, тип R8. Без промяна на
кода на в.т от ПУРБ/2010-2015/. ЕС-много лошо, ХС-много лошо.
- В.т. с код BG1WO300L018- яз. Рабиша, СМВТ, име Рабиша WOLWB018, езеро L4,
язовир Рабиша. Връзка с ПУРБ/2010-2015/- без промяна на кода-BG1WO300L018. ЕПсреден, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO300R1008- тип R8, река Видбол от зона за защита на водите с код
BG1DSWWO01-РВ“Бяла вода“ при с. Раковица до устие вкл. Приток р. Грамадска. Връзка с
ПУРБ/2010-2015/-част от в.т. с код BG1WO300R008.ЕС-добро, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO400R1009- тип R8, река Арчар от извор до устие вкл. Притоци р.
Салашка и р. Градска река .Връзка с ПУРБ2010-2015/-в.т. BG1WO400R009 и в.т.
BG1WO400R010. ЕС-добро, ХС-неизвестно.
- В.т. с код BG1WO500R011- тип R8, река Скомля от извор до устие, естествено
водно тяло, Връзка с ПУРБ2010-2015/-без изменение на кода. ЕС-умерено, ХС-неизвестно;
- В.т. с код BG1WO600R1013- тип R8, река Лом от вливането на р. Стакевска до
вливане на река Нечинска бара, естествено водно тяло. Връзка с ПУРБ2010-2015/-част от
в.т. с код BG1WO600R1012 и от в.т. с код BG1WO600L019. ЕС-добро и ХС-добро.
- В.т. с код BG1WO600R1212-Стакевска –тип R2 – РВ “Стакевска река“, ЕО-не в
риск, ХО -не в риск. Водното тяло е определено и като зона за защита на водите съгласно
чл.119а, ал.1 от ЗВ. с код BG1DSWWO1212.
- В.т. с код BG1WO600R1912- река Стакевска- тип R2 - р. Стакевска от РВ
„Стакевска река“ до вливане в р. Лом. ЕС-добро, ХС-добро. Ек.Ц.2015- Постигане и
запазване на добро екологично и химично състояние, Ек.Ц.2021- Запазване на добро
екологично и химично състояние, ЕО-не в риск, ХО -не в риск.
Поставената Екологична цел за повърхностните водни тела на територията на общината
във втория ПУРБ 2016-2021 е:
-В.т. с код BG1WO100R001-река Тимок от Брегово до устие.
Ек Цел 2021-Постигане на СКОС за БПК5, N-NН4, Ntotal, ФБ, МЗБ за умерено екологично
състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние/ по останалите
елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Cd и Ni. Предотвратяване
влошаването на химичното състояние по показателите без констатирани отклонения в
СКОС.
Ек Цел-2027г. и след това- Постигане на СКОС за БПК5, N-NН4, Ntotal, ФБ, МЗБ за добро
екологично състояние до 2027г. .Постигане на СКОС за Fe,Cu, Mn, Al за добро екологично
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състояние до 2027г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване
на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС за Cd и
Ni за добро химично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаването на химичното
състояние по показателите без констатирани отклонения в СКОС.
Водното тяло е в изключение- чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. - съгл. Приложение
5.1.2 на ПУРБ.
- В.т. с код BG1WO300L018- яз. Рабиша, СМВТ.
Ек. цел 2015-Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро химично
състояние
Ек. цел 2021- Постигане на СКОС за МЗБ, МФ, Риби, ФП за добър екологичен потенциал и
постигане на добро химично състояние.
Ек. цел 2027 и след това-Постигане и запазване на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние
Водното тяло е в изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г. съгл. Приложение
5.1.2 на ПУРБ.
- В.т. с код BG1WO300R1008- река Видбол от зона за защита на водите с код
BG1DSWWO01-РВ“Бяла вода“ при с. Раковица до устие вкл. Приток р. Грамадска.
Ек. цел-2021, 2027 и след това -Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване
на замърсяването и постигане на добро химично състояние.
- В.т. с код BG1WO400R1009- река Арчар- Ек.Цел-2021, 2027 и след това Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на замърсяването и постигане
на добро химично състояние.
- В.т. с код BG1WO500R011- река Скомля от извор до устие. Ек. Цел 2015г.Предотвратяване влошаването на екологичното състояние. Опазване, подобряване и
възстановяване на повърхностното водно тяло. Предотвратяване на замърсяването и
запазване на доброто химично състояние.
Ек. цел 2021г.- Постигане на СКОС за ел.пр., МЗБ, Риби за добро екологично състояние до
2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за
качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние. В
изключение по чл. 156в от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2021г
Ек. цел 2027г.- Запазване на добро екологично и химично състояние
-В.т. с код BG1WO600R1013- река Лом от вливането на р. Стакевска до вливане на
река Нечинска бара. Ек.Ц.2015- Постигане и запазване на добро екологично и химично
състояние, Ек.Ц.2021- Запазване на добро екологично и химично състояние, ЕО-вероятно в
риск, ХО-вероятно в риск.
- В.т. с код BG1WO600R1212-Стакевска – РВ “Стакевска река“.
Ек. цел 2015- Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние, Ек.Ц.2021Запазване на добро екологично и химично състояние, ЕО-не в риск, ХО -не в риск. Водното
тяло е определено и като зона за защита на водите съгласно чл.119а, ал.1 от ЗВ. Поставената
Екологична Цел.-освен запазване на добро екологично и химично състояние и като зона за
защита на питейни води с код BG1DSWWO1212- поддържане и предотвратяване на
влошаването състоянието на повърхностните води за пиене. На това водно тяло програмата
за мониторинг на приоритетни вещества в биота предвижда мониторингов пункт с код
BG1WO06499MS202- След РВ "Стакевска река".
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- В.т. с код BG1WO600R1912- р. Стакевска от РВ „Стакевска река“ до вливане в р.
Лом. Ек.Ц.2015- Постигане и запазване на добро екологично и химично състояние,
Ек.Ц.2021- Запазване на добро екологично и химично състояние, ЕО-не в риск, ХО - не в
риск.
Актуализирани са и зоните за защита на повърхностните води предназначени за
питейно битово водоснабдяване, като на територията на община Белоградчик е определена
Зона за защита на повърхностни води предназначени за питейно битово водоснабдяване с
код-BG1DSWWO1212, на водно тяло- BG1WO600R1212, река Стакевска, описание- РВ
"Стакевска река" на р. Стакевска.
Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите,
водоприемниците в поречието на Дунавския басейн у нас са определени като чувствителна
зона. За населените места с над 10 000е.ж.1, които заустват канализационните си системи
във водоприемници определени като чувствителни зони се изисква освен биологично
пречистване на отпадъчните води и допълнително третиране за отстраняване на биогенните
елементи-азот и фосфор с цел предотвратяване на еутрофикация на водните тела и
подобряване на екологичното им състояние, а тези от 2000-10000е.ж.следва да имат
биологично третиране на отпадъчните води при изградена канализационна система за
тяхното събиране и отвеждане до пречиствателната станция.

За населени места под 2000 е.ж. /малки населени места/, каквито са тези в община
Белоградчик, нормативната база НЯМА задължителното изискване за изграждане на
канализационна система с ПСОВ. Тези населени места следва да използват индивидуални
водоплътни съоръжения за битово-фекалните отпадъчни води /чл.87 от ЗУТ/. В случаите
обаче, когато в такова населено място има съществуващи канализационни мрежи, е
задължително доизграждането на системата и подходящо третиране с Пречиствателно
съоръжение.
 Мониторинг на повърхностните води
Разработените програми за мониторинг на повърхностните и подземните води в
актуализирания ПУРБ са изготвени въз основа на оценката на риска, състоянието на водните
тела в актуализирани граници, както и оценката на ефекта от изпълнението на мерките за
периода на първия ПУРБ.

Мониторингът е дейност, тясно свързана с оценката на риска за непостигане на добро
състояние на водите, планирането на мерките за постигане на екологичните цели и с
оценката на ефективността на приложените мерки в процеса на басейново управление.
На база направената оценката на състоянието на водните тела, за проследяване на тяхното
състояние през първия планов период се е изпълнявал мониторинг предложен от БДУВДР,
който е част от Националната система за мониторинг на околната среда/НСМОС/.
Мониторингът се е осъществявал от РЛ към ИАОС и РИОСВ-Монтана, като е обхващал
програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на мониторинговите програми за
1 е.ж.– органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия
(БПК5) 60 г кислород

1
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контролен мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка на състоянието на
водите в рамките на речния басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг
следва да определят състоянието на водните тела в риск и да оценят промените, които са
настъпили в резултат от прилагането на програмата от мерки. Екологичното и химичното
състояние на повърхностните води се определя на базата на получените данни от
програмите за мониторинг. Количественият мониторинг е извършван от НИХМ при БАН.
Програмите за повърхностни и подземни води са утвърдени със заповед РД-182/26.02.2013г.
на Министъра на ОСВ и същите се изпълняват и в момента. В БДУВДР в съответствие с
чл.169а от ЗВ е изпълняван и третият вид мониторинг - проучвателен. Този мониторинг за
разлика от контролният и оперативният в повечето случаи не се планира, а се назначава и
изпълнява след инцидентно и/или замърсяване от неизвестен произход.
Със Заповед РД-635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ в рамките на 1 календарна година е
изпълняван и мониторинг на уязвимите от замърсяване с нитрати зони.
Мониторинговите програми през 2016 г. са изпълнявани съгласно Заповед №РД182/26.02.2013 г. №РД-182/26.02.2013 г. (до 31.03.2016 г.) и Заповед №РД-167/31.03.2016 г.
на Министъра на околната среда и водите (от 01.04.2016 г. – пунктовете са актуализирани,
съобразно ПУРБ 2016 – 2021). Показателите, които се наблюдават по Заповедта са
разделени в три основни групи – основни физикохимични, приоритетни вещества и
специфични замърсители, като честотата им на мониторинг е от 4 до 12 пъти в годината.
Програмите за мониторинг на водите включват програми за контролен, оперативен и при
необходимост – проучвателен мониторинг, които се подготвят и изпълняват в рамките на
всеки период на ПУРБ. За разлика от контролният и оперативният, проучвателния
мониториг в повечето случаи не се планира дългосрочно, а се назначава и изпълнява след
инцидентно замърсяване от неизвестен произход или проучване причини подпомагащи
анализа на състоянието.
Програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води през втория
планов период са изготвени, съгласно оценката на състоянието на повърхностните водни
тела.
Програмите за мониторинг на повърхностните води в частта приоритетни вещества за
периода 2016-2021 година са съобразени с изискванията на Директива 2013/39/ЕС,
транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за
приоритетни вещества /ПВ/ и някои други замърсители (изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в
сила от 11.12.2015 г.) т.н. Наредба за СКОС. Във всички пунктове за контролен мониторинг
е планиран мониторинг на ПВ с преразгледани СКОС. Този мониторинг стартира от
22.12.2015 година. В настоящата програма за мониторинг за периода 2016-2021г. са
включени всички Приоритетни Вещества, включително и ново-идентифицираните
вещества, които след 22.12.2018 год., ще бъдат включени в конкретните програми за
мониторинг на повърхностни води за съответната година.
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Река Видбол през 2016г. има добър кислороден режим, добри физикохимични показатели с
изключение на нитратен и общ азот.
Река Арчар се мониторира само по хидробиологични, физикохимични елементи за
качество и специфични замърсители. Тук не са планирани анализи на приоритетни
вещества, поради експертно мнение, че не се очаква такъв тип натоварване.
Резултатите от мониторинга за 2016 година на река Тимок не показват промяна на
състоянието, а именно: високи над СКОС концентрации на метали мед - Cu, манган – Mn,
алуминий – Al от групата на специфичните замърсители и кадмий – Cd и никел – Ni от
групата на приоритетните вещества. От дълги години замърсяването на почвата с тежки
метали в Северозападните части на България и по течението на р. Тимок от страна на RTB
Бор в Република Сърбия представлява проблем.
Язовир Рабиша показва резултат от анализа на физикохимичните показатели, отговарящи
на изискванията за отлично и добро състояние и високи стойности на хлорофил А. Това е
компрометиращо за общото екологично състояние на яз. Рабиша, който е референтен пункт
за тип L42.
За повърхностните водни тела от територията на община Белоградчик в програмата за
контролен и оперативен мониторинг във втория ПУРБ са определени следните
мониторингови пунктове:
-пункт BG1WO03496MS031 Язовир “Рабиша” на река Видбол, поречие Реки западно
от Огоста яз. Рабиша-в.т. с код BG1WO300L018.
-пункт BG1WO06499MS202- След РВ "Стакевска река". Зона за защита на питейни
води с код BG1DSWWO1212 на в.т. с код BG1WO600R1212.
-пункт BG1WG01641MS1080 р. Стакевска при ХМС 14450 Западно от Огоста р. Лом
BG1WO600R1912
През 2016 г., съгласно действащата нормативна уредба в областта на водите и в рамките на
териториалния обхват, основните приоритети в работата на РИОСВ – Монтана са свързани с
опазването на водите от замърсяване и подобряване на тяхното състояние като
стратегически общонационален неделим природен ресурс чрез осъществяване на
превантивен, текущ и последващ контрол на източниците на замърсяване. Най-чести
нарушения на екологичното законодателството в областта на опазване на водите са свързани
с неспазване на емисионните норми, заложени в издадените разрешителните, вследствие на
неефективна работа на съществуващите пречиствателни съоръжения или липсата на такива,
при което във водните обекти се заустват непречистени отпадъчни води.
Едни от основните замърсители на водоприемниците на територията на РИОСВ – Монтана
са непречистените отпадъчни води от населените места. Районът се характеризира с
директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците, предвид факта липсата на
ПСОВ, както в крайдунавските градове Видин и Лом, така и в по-малките населени места
като Берковица, Кула и Белоградчик.
2

Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2016г на РИОСВ Монтана.
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 СД „Лаф Велизаров и сие”, гр. Белоградчик, Млекопреработвателно предприятие, с.
Дъбравка, общ. Белоградчик – смесен поток от битово – фекални и производствени
отпадъчни води се заустват в р. Дъбравка;
 „Магура” АД, гр. София – Винарска изба, с. Рабиша, общ. Белоградчик – предмет на
дейността на фирмата е производство на бели, червени и естествено пенливи вина и
дестилация на ракия. От дейността на обекта се формира смесен поток
производствени и битово – фекални отпадъчни води, които се заустват в Сухо дере,
ляв приток на р. Арчар

През отчетният период е съставен Акт за констатирано административно нарушение на
Закона за водите на „Магура” АД, гр. София, Винарска изба, с. Рабиша, общ Белоградчик.
Издадени е наказателно постановление (НП), което не е обжалвано и е влязло в сила.

Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2016г. на РИОСВ-Монтана
през 2016 г. не са констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и
специфични замърсители в повърхностни водни обекти. Също така, за този период не са
констатирани залпови замърсявания на водите от дейността на обектите, формиращи
отпадъчни води, на територията на РИОСВ - Монтана.
Основните източници на замърсявания на водите са земеделието, промишлеността,
транспорта и населените места, като голяма част от тези замърсявания постоянно се
изпускат в повърхностните и подземни води. Замърсителите, предимно от органичен
произход, се разграждат под въздействието на естествени самопречистващи процеси до
определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените
процеси, което налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда
граници.
Повърхностните водни тела, които попадат в защитени зони за опазване на типове
природни местообитания и местообитания са както следва:
В.т. с код BG1WO400R1009, код на з.з. BG0000497 Арчар
В.т. с код BG1WO300R1008, с код на з.з. BG0000498 Видбол и з.з. BG0000521 Макреш
В. т. код BG1WO100R001, с код на з.з BG0000525 Тимок и з.з.BG0000507 Делейна
В. т. код BG1WO500R011, с код на з.з. BG0000497 Арчар
В. т. код BG1WO600R1013, с код на з.з. BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан и
з.з. BG0000503 Река Лом
В. т. код BG1WO600R1212, с код на з.з . BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан
В. т. код BG1WO600R1912, с код на з.з . BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан
Водните тела, които попадат в защитени зони за опазване на местообитания на птици и
на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се
струпват значителни количества птици са както следва:
В.т. код BG1WO100R001, BG1WO300R1008, BG1WO400R1009 в ЗЗ BG0001040 Западна
Стара планина и Предбалкан и ЗЗ BG0002002 Западен Балкан
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4.3.3. Съществуващи В и К мрежи и съоръжения
Община Белоградчик заема площ от 411 кв.км, което съставлява 13,55% от територията на
Видинска област. Общината обединява 18 населени места, от които 1 град и 17 села. През
2014 година Община Белоградчик е с население 6 162 души, от които почти 78% живеят в
общинския център.
 Водоснабдителна мрежа

За територията на община Белоградчик са влезли в сила система от документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие съгласно на Закона за
регионално развитие. Изготвен е и Окончателен Регионален Генерален План /Мастър план/
за област Видин за развитието на ВиК мрежите и съоръженията. Община Белоградчик, като
част от област Видин се обслужва от ВиК- Видин.
В ОУПО е предоставена подробна информация за водоснабдяването в общината.
Съществуващата водоснабдителна система задоволява /с малки изключения/ реалните
нужди на населението, промишлеността и селското стопанство.
Дължината на водопроводната мрежа в община Белоградчик е 182 км, от които 85 км
външни водопроводи и 97 км вътрешна мрежа. Само за град Белоградчик тя е съответно 68
км, от които 45 км външни /довеждащи/ водопроводи и 23 км вътрешна мрежа.
Водопроводните отклонения в Белоградчик наброяват 2 563 бр.
Град Белоградчик се снабдява от три речни водохващания – високопланински тип с общ
дебит около 29 л/с. Първите две са от водоснабдителна група „Чупрене“ – 21.80 л/с., а
третото е в землището на с. Стакевци – „Стакевски балкан“ – 7.00 л/с. И при трите
водохващания, освен утаители, няма изградени сериозни пречиствателни съоръжения за
пречистване на водата от механични примеси, които са основен замърсител на питейната
вода при такъв тип водохващания. За разрешаване на проблема е монтиран напорен
автоматичен самопромиващ се филтър на довеждащия водопровод, преди входа му в
резервоара за висока зона от 300 м³ в местността „Кале“.

Трите основни водохващания на територията на общината осигуряват дебит 29 л/с. или
914544 м3/год, което осигурява значителен резерв на водни ресурси съобразно прогнозното
развитие на населението, територията и водоснабдителна норма от 150л/ж/ден.

Водоснабдяването3 в града е напълно изградено. Водопроводната мрежа е силно
амортизирана, поради което има големи загуби на питейни води – 63%. В голяма част от
града напорите във водопроводната мрежа са над допустимите, което е причина за чести
аварии и течове. Проблем е и недостатъчния необходим обем на напорния резервоар,
захранващ високата зона на града. Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно
остарели и амортизирани. Изпълнени са от азбестоциментови тръби преди повече от 45
години. Само 18 км. от довеждащия водопровод от Стакевския балкан до гр. Белоградчик е
от стоманени тръби, изпълнен през 1989 г. От водоснабдителна група Репляна - Чупрене са
водоснабдени освен община Белоградчик и общините Чупрене и част от Ружинци и Димово,
3

По данни от „Водоснабдяване и канализация-Видин“ЕООД.
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общо 18 населени места. Монтирани са конструирани утаители и хлораторни на
водопроводите след водохващанията на р. Чупренска и р. Стакевска.
Предвид експлоатационната годност на етернитовите тръби, която възлиза на около 25
години, както и по здравословни причини е необходима подмяна на тръбите с качествени
полиетиленови тръби. Старите етернитови тръби особено при по висок напор често
аварират и се получават големи загуби на питейна вода. В голяма част от града напорите
във водопроводната мрежа са над допустимите, което също е причина за чести аварии и
течове.

Анализ на наличните и необходими водопроводни мрежи и съоръжения
Съгласно Наредба № 2 от 22 март 2005 г., за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи, в зависимост от степента на обезпеченост на средното
денонощно водно количество, водоснабдителните системи на община Белоградчик от
всички селищни категории отговарят на действащите в момента норми с изключения за по
голямата част от мрежата която е амортизирана.

Направеният подробен анализ на съществуващата водоснабдителна мрежа в ОУПО е извел
основните преимущества и недостатъци на системата. Основните недостатъци на
съществуващата водоснабдителна система са следните:
• 72% от всички външни водопроводи и 87% от селищните водопроводи са от
етернитови тръби с изтекъл амортизационен период;
• 23% от външните и 1% от селищните водопроводи са изпълнени от стоманени тръби
в по голямата си част с изтекъл амортизационен период;
• загубите на вода са над 47%;
• Пречиствателни станции за питейна вода няма. Има изградени само утаители и
хлораторни на водопроводите след водохващанията на р. Чупренска и р. Стакевска;
• Повърхностните водоизточници и липсата на пречиствателни станции води до
влошени качества на водата. Водата от водохващане Репляна - Чупрене често пъти
по показател "мътност" не отговаря на БДС "Вода за пиене".
Анализирайки наличните водни ресурси в община Белоградчик и необходимите водни
количества, е стигнато до следните изводи:
• Наличните водоизточници в община Белоградчик, които са в експлоатация са
достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към
настоящия момент.
• Наличните водоизточници в община Белоградчик, които са в експлоатация са
достатъчни за задоволяване нуждите на населението от питейна вода към 2032 г.
• Наличните водоизточници в община Белоградчик, които са в експлоатация
разполагат с резерви за развитие на региона и увеличаване на консумацията на
вода
Обобщено:
1. Съществуващата водоснабдителна система на община Белоградчик е добре
изградена по отношение на обхвата на потребителите, но в голяма част е амортизирана и се
нуждае от подмяна и реконструкция.
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2. Амортизацията на водопреносната мрежа води до загуби на питейна вода и аварии.
Физическото състояние на довеждащите водопроводи не е задоволително, голям брой от тях
са от етернитови и стоманени тръби, които са с изтекъл амортизационен период,
съпроводен с чести аварии.
3. Пречиствателни станции за питейната вода в община Белоградчик не са изградени.
Има подготвен проект за изграждане, по който реализацията все още не е започнала.
4. Необходимо е да се направи реконструкция на всички външни водопроводи и
съоръжения като с предимство са участъците с най-големи загуби. Подмяната им трябва да
става след хидравлично изчисляване и решение за цялата водоснабдителна група. Поради
голямата дължина и невъзможността реконструкциите да се извършат в кратък период от
време, то предлагаме на първи етап да се реконструират най проблемните участъци от
външните водопроводи.
В ОУПО се препоръчва реконструкция, модернизация и разширение на водопроводната
мрежа и намаляване на ползването на питейна вода за не-питейни цели. На практика
препоръките се изпълняват и в момента от ВиК Видин, като по линия на аварийните
ремонти всяка година се извършва подмяна на съществуващи аварирали участъци на
водопроводи с нови полиетиленови тръби.
Изготвените инвестиционни проекти с инвеститор община Белоградчик са:
•
•
•

План за развитие на община Белоградчик 2014-2020 г.
Пречиствателна станция за питейната вода на Белоградчик, за която има подготвен
проект за изграждане, по който реализацията все още не е започнала.
Окончателен Регионален Генерален План за „ВиК-Видин“ ЕООД.


Канализация
В населените места от общината няма изградени канализация и селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води. Отпадъчните води се отвеждат в септични ями, попивни
кладенци или направо в реките преминаващи през населеното място .
На територията на гр. Белоградчик канализационна мрежа е с обща дължина 10 092 м.,
изградена като смесена, в която са включени предимно битови води и са заустени във
водоприемниците без пречистване.
В село Рабиша е изградена частична канализационна мрежа, но няма пречиствателна
станция за битови води. В община Белоградчик над 90% от населените места са без
обществена канализационна мрежа.

Канализационната мрежа на гр. Белоградчик е от смесен тип (за дъждовни, производственоотпадъчни и битово-фекални води). Тя е изградена на около 95 %. По данни от оператора
„ВиК” ЕООД гр. Видин за 2013 г. годишното количество на отвежданите в
канализационната мрежа отпадъчни води възлиза на около 171 хил.м³. От това количество
около 78 % се падат на бита, а 22 % на фирмите. Градската канализация зауства без
пречистване във воден обект „Сухото дере”, който от своя страна зауства на север в яз.
„Дъбравка” в землището на съседното село Дъбравка. В землището на с. Дъбравка
функционира млекопреработвателно предприятие, което зауства след пречистване в ЛПСОВ
смесен поток от битово-фекални и биоразградими производствени отпадъчни води в р.
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Дъбравка. Така отпадъчните води от градската канализация замърсяват водите на р. Арчар
надолу по течението й. За заустване на канализационните отпадъчни води има издадено
разрешително от Басейновата дирекция на Дунавския район за управление на водите с
център гр. Плевен- разрешително № 13110134/07.12.2012 г. за ползване на воден обект – р.
Градска за заустване на отпадъчни води на съществуващ обект: Канализационна система на
гр. Белоградчик.
В близост до мястото на заустване и до главния колектор на градската канализация е
отредена площадка за изграждане на ГПСОВ. За нея са разработени Подробен устройствен
план и План за застрояване и регулация, одобрени през 2009 г. от общината. Площадката е
ситуирана в землището на с. Дъбравка. Предвижда се ПСОВ да бъде с капацитет 5880 е.ж. с
механично и биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води. Пречистените
води ще заустват в р. Градска. След третиране утайките ще бъдат обезводнени и
стабилизирани с възможност за депонирането им и използването им при рекултивация на
нарушени терени или в селското стопанство.
Главните и второстепенните канализационни колектори са изпълнени от бетонови тръби,
като само един от колекторите е от полиетиленови тръби. Канализационната мрежа е силно
амортизирана, поради което един от основните екологични проблеми е свързан с
инфилтрирането на канализационни води, причиняващо замърсяване на почвите и
подпочвените води. На места има размествания, пропадания или разкъсвания на отделни
секции на колекторите, което има за резултат неефективно отвеждане на канализационните
води, инфилтрация на отпадъчни води, замърсяване на почвите с битово-фекални води, а
също и на въздуха с неприятни миризми. Част от уличните шахти са задръстени с боклуци, а
на някои от тях капаците липсват. Предвид посочените проблеми належащо е изграждане на
довеждащ колектор от края на градската канализация до мястото на ПСОВ, доизграждане на
канализационната мрежа, за да бъдат обхванати всички домакинства в града, реконструкция
на основната част от мрежата и подобряване на експлоатацията на съществуващите
съоръжения.
Община Белоградчик е титуляр на издадени от БДДР – Плевен и на разрешително №
13110168/10.05.2016 г. за ползване на воден обект – р. Арчар за заустване на отпадъчни води
от експлоатация на съществуващ обект- Канализационна система на с. Рабиша. Преди
заустването на отпадъчните води р. Арчар, същите преминават през пречиствателно
съоръжение – изграден утаител. Утаителят е част от започната и изградена само като
сграден фонд пречиствателна станция. Самата пречиствателна станция никога не е била
оборудвана и не е функционирала. Към настоящият момент сградата на същата е разрушена.
Отпадъчни води, формирани от дейността на стопански субекти:
•

•

СД „Лаф Велизаров и сие”, гр. Белоградчик, Млекопреработвателно предприятие, с.
Дъбравка, общ. Белоградчик – смесен поток от битово – фекални и производствени
отпадъчни води се заустват в р. Дъбравка;
„Магура” АД, гр. София – Винарска изба, с. Рабиша, общ. Белоградчик – предмет на
дейността на фирмата е производство на бели, червени и естествено пенливи вина и
дестилация на ракия. От дейността на обекта се формира смесен поток
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производствени и битово – фекални отпадъчни води, които се заустват в Сухо дере,
ляв приток на р. Арчар
В ОУПО е предоставена информация, че Мастър плана за обособената територия предвижда
цялостно саниране на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на
територията на общината, както и изграждане на нови ПСОВ за всички селища с над 1000
жители.

Важно е да се отбележи, че за малки и много малки населени места - под 2000е.ж., няма
задължителни изисквания съгласно нормативната база за изграждане на канализация и
ПСОВ. Следва да се знае обаче, че при наличие на канализация, тя трябва да зауства
задължително в подходящо пречиствателно съоръжение.
Изграждането на канализационни системи и ЛПСОВ в населени места с малък брой жители
е скъпоструващо, икономически трудно оправдано и неефективно, като възможност за
експлоатация. За тези места могат да се препоръчат индивидуални водоплътни съоръжения,
съгласно чл.87 от ЗУТ, които да не замърсяват подземните води.

В ОУПО е отразено, че в община Белоградчик през 2011 г. е приключен проект „Подготовка
на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за
отпадни води (ПОСВ) – гр. Белоградчик на стойност 1 711 000 лв. и че в „Регионалния
генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” ЕООД
гр. Видин по отношение на канализационната мрежа в града в краткосрочната програма се
предвижда изграждане на ПСОВ и на довеждащ колектор до нея, рехабилитация,
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа, а в средносрочната програма –
реконструкция и доизграждане на второстепенната мрежа в гр. Белоградчик.
4.3.4 Други дейности свързани с използване на водния ресурс

 Напояване, напоителни системи, селско стопанство
На територията на общината са разположени следните язовири и водоеми:
- язовир Ошане - залята площ 84,00 дка и завирен обем 609 000,00 м3;
- язовир Салаш - залята площ 70,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3;
- изравнител Раяновци - залята площ 97,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3 и
- язовир Дъбравка - залята площ 189,70 дка и завирен обем 730 000,00 м3.
С най-голямо значение за територията е язовир Рабиша, който представлява антропогенна
модификация на тектонското езеро Рабиша. Подхранва се чрез деривации от реките Арчар и
Видбол и от изравнител „Ошане”. Язовир „Рабиша“, е включен в Приложение 1 към чл.13,
ал.1 от ЗВ за язовири публична държавна собственост. В миналото на естественото езеро
Рабиша е построена язовирна стена и съоръжения към нея, като се е обособил язовир.
Съоръжението се експлоатира от „Напоителни системи“ ЕАД за напояване. Има построена и
МВЕЦ.
В ОУПО е представена кратка информация за яз. Дъбравка и за изравнител „Салаш“собственост на община Белоградчик. За яз. “Дъбравка“ е посочено, че язовирната стена е
почистена, изправна. Под изходната шахта на основния изпускател, в петата на дренажната
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призма има слаб теч. Основният изпускател е изправен. Кранът на основния изпускател
работи. Преливникът е изправен. Речното корито 500 м след основния изпускател е
почистено. Според наличните данни към 2015 г. язовирът е изправно състояние.

Хидротехническо съоръжение „Салаш“ е актуван с Акт за публична общинска собственост
като язовир. Язовирното езеро се пълни от канал от водохващане от дере – съоръжението е
изравнител. Короната на язовирната стена е неизправна – наличие на храстовидна и
дървесна растителност. Въздушният и водният откос са неизправни – наличие на дървесна и
храстовидна растителност. Основният изпускател е изправен. Преливник няма. Речно
корито няма – от ОИ водата се подава в напоителен канал. Според наличните данни към
2015 г. съоръжението е неизправно-частично работоспособно.
За останалите язовири на територията няма предоставена информация за собствеността и за
техническото им състояние.
Следва да се има предвид от ръководството на община Белоградчик, че с ЗИДЗВ /Закон за
изменение и допълнение на закона за водите/ от 2015г., бе възложен надзора на
техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях на ДАМТН /Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/. В ДАМТН се
създаде ГД НЯСС /Главна дирекция за надзор на язовирните стени и съоръженията към тях/,
която започна да функционира от януари 2016г. От месец октомври 2016г. влезе в сила и нов
подзаконов нормативен документ-Наредба за условията и редът за осъществяване на
техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях,
както и на контрол за техническото им състояние. С тази наредба се определят правата и
задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях.
По данни на „Напоителни системи“ ЕАД, на територията на община Белоградчик са
разположени следните хидромелиоративни напоителни системи:
•
•
•
•
•
•
•

Деривационен канал ‘‘Арчар“.
Деривационен канал ‘‘Ошане“.
Деривационен канал ‘‘Обединен“.
Част от деривационен канал ‘‘Видбол“.
Напоителен канал ‘‘М-1“ с дължина 4355м..
Язовир ‘‘Ошане“ и частично язовир “ Рабиша“.
Водохващания 2 бр. - ‘‘Водохващане“ и ‘‘ 5то водохващане“.

Те се стопанисват от „Напоителни системи‘‘ клон Видин и са с дължина 21667 м.
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Фиг.№2 Хидромелиоративни напоителни системи, Източник: Напоителни системи ЕАД-клон Видин

Проекта на ОУПО няма поставени изисквания по отношение опазването на водите в
териториите предвидени за развитие на животновъдството и свързаните с него дейности.

Общината притежава възможности за развитие на земеделска дейност и с налична
инфраструктура за напояване, за която следва да се осигурява устройствена защита, е
препоръчително да е отразена графично в Плана с предвидена защита /сервитути/ свързана
със съответната нормативна уредба в Правилника за неговото прилагане.


Риборазвъждане и аквакултури, спорт, туризъм и рекреация и зелена система

В ОУПО няма информация за територии от водни площи, за които тази дейност може да
бъде перспективна съчетана с кътове за любителски и спортен риболов и отдих предвид
добрите дадености на територията и наличието на подходящи реки и микроязовири.
Повърхностните води на територията на общината имат потенциал за развитие на тази
дейност, която може да бъде полезна, като източник на прясна риба за местните
туристически обекти, така и за други обекти в страната. Наличните язовири дават
възможност за риболов.
Планът извежда като един от приоритетите направление „Туризъм“, но този сегмент не е
разработен в пълнота.


Благоустройство, корекции на реки и добив на баластра

Във всички населени места вероятно ще е необходимо изпълнение на благоустройствени
работи за рехабилитация на съществуващо благоустрояване на публичните пространства.
Вероятна ще е необходимо проектиране и изпълнение на корекции на речните корита в
границите на населените места с цел защита от вредното въздействие на водите. При тези
благоустройствени и защитни мероприятия обикновено прилежащите територии се
устройват като елементи от зелената система на съответното населено място и се осигурява
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достъп до речното корито по цялото му протежение, с оглед неговата поддръжка.
Необходимо е в ОУПО да има поставени изисквания за устройване при необходимост на
такива територии като част от градската среда.
Предвид степента на подробност в ОУПО липсва информация за изградените в коритата на
реките съоръжения-корекции, прагове и/или бентове. Те изпълняват различни функциизащитни и/или укрепителни, но в същото време се явяват бариера по пътя на миграцията на
водните видове. Тяхното изграждане следва да се осъществява само след санкция на
компетентния орган по управление на водите и при ясни функции и отговорност за
стопанисване. Дейността е със силно ограничителен режим в Закона за водите и ЗООС, като
дейност пряко въздействащи върху хидроморфологичното състояние на водните тела.
В ОУПО следва да се отбележи, че тази дейност е предмет на пряка санкция в
разрешителния режим от компетентните органи-БДДР и РИОСВ. Добивът на наносни
отложения в речните легла пряко влияе и върху речния ландшафт.
 Риск от наводнения
Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Вероятността за
тяхната поява и степента на пораженията им зависят от редица фактори, познаването и
управлението на които позволява да се въздейства върху общите негативни последици от
наводненията.
Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60 на ЕС,
позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е
транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м.
август 2010г. В БДУВДР е разработен План за управление на риска от наводнение/ПУРН/.
Определени са окончателните райони със значителен потенциален риск за Дунавския район.
Тези райони са определени със Заповед №88/21.08.2013 г. на Директора на БДУВДР и
утвърдени със Заповед РД-744/01.10.2013 г. на МОСВ. Планът е приет с Решение на
МС№1110/29.12.2016г.
Основна причина за наводненията са разливанията на реките вследствие на продължителни
и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи, както и опасно повишаване на нивото
на подземните води. В некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане,
а в коригираните са налице два механизма: разрушаване на защитните съоръжения (диги) на
местата, където са в лошо техническо състояние в резултат недобра експлоатация, и
преливане над защитните съоръжения при протичане на максимални водни количества повисоки от оразмерителните за корекцията. Характерни са и поройните наводнения, при
които интензивността на водообразуването надвишава естествения отточен модул на терена
и този на канализационните и дренажните системи.
В публикувания План за управление на риска от наводнения/ПУРН/ са определени райони
със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за
управление на водите.
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Според картата с утвърдените райони със значителен риск от наводнения в Дунавския район
за басейново управление (ДРБУ) в община Белоградчик няма участък със значителен
потенциален риск от наводнения.
4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, предмет на анализ в
този раздел са както съществуващата структура на територията и характера на ползването й,
така и основните типове почви и тяхното ползване и състояние.
4.4.1 Структура на територията
Основните структурни елементи на територията на общината са видни на долната
таблица, представяща баланса на територията по начин на трайно ползване:
Таблица 3 Баланс на територията на община Белоградчик
Баланс на територията по видове основно предназначение* в ха
Видове територии
Площ (ха)
1. Горски територии
20 911.226
2. Земеделски територии
17 926.335
3. Урбанизирани територии
1 113.843
4. Водни течения и водни площи
333.589
5. Територии за транспорт
486.981
6. Територии за друг вид техническа инфраструктура
4.184
7. Нарушени територии за възстановяване
241.924
8. Защитени територии
266.974
ОБЩО
41 285.056

Дял (%)
50.651
43.420
2.698
0.808
1.180
0.010
0.586
0.647
100.000

Балансът на общинската територия показват следните съотношения на структурните й елементи:
- горските територии са с най-голям относителен дял в структурата на общинската
територия. Площта им възлиза на 20 911.226 ха или 50.651 % от общата територия на
общината. Най-висок е делът им в землището на гр. Белоградчик – 87.11 %, следван от
землищата на селата Раяновци – 58.27 %, Крачимир – 57.37 % и Праужда – 56.58 %. По
абсолютна площ горските територии са най-много в землището на с. Стакевци – 5 679 ха,
следвано от землищата на селата Раяновци и Салаш;
- земеделските територии заемат също значителна площ – 17 926.335 ха, съответно
43.420 % от общинската територия. Най-висок е делът на обработваемите земи в землището
на с. Рабиша – 45.22 %, следвано от землищата на селата Дъбравка – 35.84 %, Раяновци –
26.22 % и Ошане – 22.50 %. По абсолютен размер, най-голяма е площта им в землището на
с. Раяновци – 1 280 ха, следвано от землищата на селата Рабиша – 1 115 ха, Дъбравка – 609
ха и Салаш – 472 ха;
- урбанизираните територии (населени места и селищни образувания ) покриват само 2.698 % от площта на общината. Този дял е значително по-нисък от средния за страната;
- водните течения и площи заемат площ от 333.589 ха или 0.808 % от територията;
- териториите за транспорт са с площ от 486.981 ха, формирана само от пътища;
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- териториите за друга техническа инфраструктура са с незначителна площ от
4.184 ха;
- нарушените територии за възстановяване възлизат на 241.924 ха. Това са основно територии на добивната промишленост.
Териториите с особена териториално-устройствена защита включват:
- Защитени територии по Закона за защитените територии. В обхвата на общинските граници такива територии с обща площ от 1 688.61 ха са:
o Резерват „Чупрене“ (част);
o Природна забележителност „Белоградчишки скали“ (част);
o Природна забележителност „Боровият камък“;
o Природна забележителност „Водопад на река Стакевска в м. Белата вода“;
o Природна забележителност „Пещера „Магурата“;
o Защитена местност „Чупренски буки“.
- Защитени територии по Закона за биологичното разнообразие. В обхвата на общинските граници попадат части от следните защитени зони по Натура 2000:
o ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ - BG0001040 по Директивата за
местообитанията;
o ЗЗ „Макреш“ - BG0000521 по Директивата за местообитанията;
o ЗЗ „Западен Балкан“ - BG0002002 по Директивата за дивите птици.
Тъй като териториите, защитени по ЗЗТ, ЗБР и ЗВ не представляват начини на трайно ползване и обхватите им се припокриват с територии с други трайни предназначения, те не са
структурен елемент на баланса на територията. Елемент на баланса на територията са само
защитените територии по Закона за културното наследство.
4.4.2 Ползване на земите
4.4.2.1 Ползване на земеделските земи
От общата площ на земеделските територии - 17 926.335 ха, /75.81 %/ са обработваеми земи.
Останалите 24.19 % са предимно пасища и ливади. Земеделските имоти в преобладаващата
си част са дребно модулни. Основните отглеждани култури са:
o лозя в землищата на селата Раяновци, Рабиша, Боровица и Чифлик;
o пшеница, царевица и слънчоглед в землищата на селата Рабиша, Вещица и Паружда;
o картофи в землищата на селата Салаш, Стакевци и Паружда.
Животновъдството е ориентирано основно към самозадоволяване на населението.
Отглеждат се крави, кози и овце. Кравеферми има в селата Раяновци и Вещица.
4.4.2.2 Ползване на горите и земите от горския фонд
Със своите 20 911.226 ха горският фонд заема 50.651 % от общинската територия. Горите се
стопанисват от Държавно лесничейство „Белоградчик“ и Държавна дивечовъдна станция
„Миджур“. Структурата им включва 52.6 % издънкови гори за превръщане и 31.5 % семенни
високо стеблени гори, от които 12.6 % са иглолистни и 18.9 % широколистни.
Видовият състав е различен в различните части на територията. В Светиниколската планина
преобладават запазени гори от обикновен смърч. В района на „Бабин нос“ доминира форма55
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цията от мизийски бук, а в по-ниските части формации от горун. На югоизток от Белоградчишката седловина има смесени гори от цер и благун. На Белоградчишкия венец доминират
макленът, мъждренът и келевият габър. Основни дейности са дърводобивът, дивечовъдството и залесяването и охраната на горите. Развит е и ловен туризъм. Осъществяват се и странични ползвания – паша, добив на сено и листников фураж, добив на билки, горски плодове
и гъби.
4.4.3. Селищната мрежа
4.4.3.1. Обща характеристика на селищната мрежа на общината
Селищната мрежа на общината включва 18 населени места – 1 много малък град Белоградчик, 1 малко село Рабиша и 16 много малки села. Четири от селата са кметства – Боровица, Рабиша, Раяновци и Салаш. По функционална категория населените места са от 3-та
до 8-ма категория, като селата от последната категория са 12. Гъстотата на селищната мрежа
е 4.4 селища на 100 кв. км. при средна гъстота за страната от 4.8.
Таблица 4 Обща характеристика на селищната мрежа
Населени места

1

Община
гр. Белоградчик
с. Боровица
с. Вещица
с. Върба
с. Гранитово
с. Граничак
с. Дъбравка
с. Крачимир
с. Ошане
с. Праужда
с. Пролазница
с. Рабиша
с. Раяновци
с. Салаш
с. Сливовник
с. Стакевци
с. Струиндол
с. Чифлик

Функ
цио
нална
2

3
3
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
7
7
8
7
8
8

Категория
По Наредба № 7

3

Много малка община
Много малък град
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село
Много малко село

Административен
статут
4

Община
Общински център
Кметство
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Кметство
Кметство
Кметство
Наместничество
Наместничество
Наместничество
Наместничество

Население
2011

ЕКАТТЕ

5

6

6 602
5 173
170
47
18
60
10
59
24
68
63
13
280
106
171
18
199
27
96

VID01
03616
05582
10937
12632
17734
17765
24431
39606
54517
58092
58582
61011
62339
65173
67400
68655
69910
81459

4.4.3.2. Пространствена структура и функционална характеристика
Съвременната пространствена структура на селищната мрежа е формирана в резултат на
многовековен процес на развитие, като част от самите селища са с вековна история.
Разположението на населените места в територията на общината е неравномерно, особеност
обусловена от характеристиките на релефа. Повече от половината населени места са
разположени в хълмисто-равнинната североизточна четвъртина на територията.
Локализациите следват речните долини и пътните връзки. Връзките в рамките на общината
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като правило са центростремителни – насочени към общинския център. В хълмисторавнинната част те са допълнени и от мрежа от напречни връзки между отделните села. В
планинските части такива връзки липсват поради особеностите на релефа.
Селскостопанската функция присъства като основна в повечето села. Такива са селата Вещица, Върба, Граничак, Дъбравка, Ошане, Раяновци, Сливовник, Струиндол. В селата
Раяновци и Вещица тя се реализира и чрез животновъдни ферми. В останалите села като
Крачимир, Пролазница, Стакевци, Салаш доминира горскостопанската функция.
Промишлената функция е съсредоточена основно в град Белоградчик, представена от
производство на апарати, системи и резервни части за подвижния състав на железопътния
транспорт, производство на полиетиленово фолио, производство на хляб и хлебни изделия и
шивашка индустрия. Винарската индустрия е представена в селата Рабиша и Боровица,
леярството в с. Стакевци, добивът на скални и инертни материали в селата Гранитово и
Ошане, производството на електроенергия (фотоволтаичен парк) в с. Вещица.
Обслужващите функции са концентрирани главно в гр. Белоградчик. Като правило са от
местно значение, но част от тях обслужва и съседните общини Димово, Чупрене и Макреш.
Местни обслужващи функции са застъпени и в селата-кметства Боровица, Раяновци, Рабиша
и Салаш.
Туристическата функция, представена чрез места за настаняване и подслон, заведения за
хранене и забавления и съпътстваща туристическа инфраструктура (спорт и атракции) е найизявена в гр. Белоградчик и в по-малка степен в селата Рабиша, Чифлик, Стакевци,
Дъбравка и някои др.
4.4.4. Населени места
4.4.4.1 Планировъчна структура
Като правило, населените меса в общината са с компактна териториална структура,
удължена в повечето случаи по направлението на основните пътни връзки. Това важи, како
за гр. Белоградчик, така и за селата. С изявена линеарна структура са селата Вещица,
Крачимир, Раяновци, Стакевци и Чифлик. С по-разчленена структура са селата Вещица,
Раяновци и Чифлик (обединени са две бивши села). Обособени махали има към селата
Граничак и Салаш.
Функционално зониране и площоразпределение
Жилищните зони са основният структурен елемент на селищните територии на всички села.
В тях в различна степен са оформени централни пространства с прилежащи обществени
сгради и градинки. В повечето от селата има и селскостопански дворове на бившето ТКЗС,
които или са прилежащи непосредствено на жилищните им територии или са относително
отдалечени. Те са с различни начини и различни степени на съвременно използване.
С по-диференцирано площоразпределение е само гр. Белоградчик, в който са формирани
централна градска част и две локални средоточия от обществени сгради, няколко позначими обществени озеленени площи и туристическа зона, с концентрирани в нея
туристически ресурси и обекти на туристическата инфраструктура. Стопанските дейности в
града са локализирани основно в три производствени зони. Коренните промени в
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икономиката през последните десетилетия са ги превърнали в „мъртви“ територии, които
подлежат на конверсия.
Улична мрежа
Конфигурацията на уличните мрежи на всички населени места са силно повлияни от особеностите на терените им – характеристиките на релефа. Като правило трасетата на
преминаващите през селищните територии пътни връзки, включително когато са „тупични“,
формират главната улица на съответното населено място. Второстепенната улична мрежа
следва наклоните на терена и очертава квартали с неправилни форми. В селата с приложена
улична регулация има формирани и правоъгълни квартали. Голяма част от улиците е без
трайна настилка. Като дефект на уличната мрежа на гр. Белоградчик се определят
недостатъчните по брой и разположение напречни връзки север-юг.
4.4.4.2. Застроеност и състояние на селищната среда в населените места
Застрояване
Населените места в общината са с добра изграденост. Застроени са нискоетажно, със
свободно разположени в поземлените имоти жилищни сгради на един и два, рядко на три
етажа. Обществените сгради са също с малка височина - до три етажа. Многоетажни
жилищни блокове като елементи на комплексно безпарцелно застояване, както и частично
сключено застрояване има само в гр. Белоградчик. Териториите с жилищни блокове
подлежат на преструктуриране и благоустрояване. Специфични устройствени проблеми
поставят значителните по площ ромски квартали със жилищни сгради и жилищна среда в
неудовлетворително състояние.
Жилищна изграденост и обитаване
По данни от последното преброяване на населението и жилищния фон към 01.02.2011г. на
територията на общината има изградени 4 213 жилищни сгради с 5 376 жилища. В периода
след преброяването до 2015г. са построени още две жилищни сгради с осем жилища. Характеристиките на жилищните сгради и жилищата са показани на следващите две таблици:
Таблица 5 Характеристики на жилищните сгради
Община/населени
места
Община - общо

Жилищни
сгради
общо
4 213

Жилищна
обитавана
2 150

Вид на сградата
Жилищна
Жилищна
за врем.
необитавана обитаване
(вили)
1 661
400

Таблица 6 Характеристика на жилищата
Община/населени
Жилища
Жилищни помещения бр.
места
бр.
Общо
В т.ч. стаи
Община - общо
5 376
18 587
15 805

Жилищна за
колективни
домакинства
2

Непоказано
-

Полезна площ кв.м
Общо
В т.ч. жилищна
379 199
283 847

Налице е много висок жилищен стандарт от 42.99 кв. м жилищна площ на човек. Висока е
и степента на жилищна задоволеност – 814.30 жилища на 1000 ч. население при среден
европейски показател от 420 жил./1000 ч. Дори ако се вземат предвид само обитаемите
жилища задоволеността е 425.02 жил./1000 ч.
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При преброяването през 2011 г. 52.2 % от жилищата са отчетени като необитаеми.
По конструкция на жилищните сгради най-голям дял заемат тухлените жилища с гредоред
– 72.16 %. Най-малко по брой жилища на територията на общината са панелните – едва
0.14 %.
От следващата таблица е видно, че по години на построяване най-много жилищни сгради в
общината са построени в периода 1950-1989 г. (2157 жилищни сгради или 51.2 %). Към това
число се пприближават и сградите, построени преди 1950 г. – 1935.
Таблица 7 Период на построяване на жилищните сгради
Периоди на построяване
1950 1960 1970 1980 1990 Общо
До край
1959 г.
1969 г.
1979 г.
1989 г.
1999 г.
1949 г.
Сгради
4 213
1 935
752
572
542
291
87
Жилища
5 376
1 948
755
870
1 032
571
164

2000 –
2011 г.
34
35

Непоказано
-

По показателя брой на стаите, разпределението на жилищата в общината е показано на
долната таблица:
Таблица 8 Разпределение на жилищата по брой на стаите
Община, населени места

Община - общо

Жилища
общо

Жилища по броя на стаите

Едностайни

Двустайни

Тристайни

Четиристайни

Петстайни

Шест и
повече

282

1 859

1 889

965

249

132

5 376

Тристайните жилища заемат най-голям дял 35.13 % (1 889 жилища) от общият брой на
жилищата в общината, следвани от двустайните 34.58 % (1 859 жилища), а най-малко са
едностайните. Средният брой лица на едно жилище е 1.23, а само на обитаваните – 2.35.
Според етажността на сградата, в която се намират разпределението на жилищата е
представено в следната таблица:
Таблица 9 Разпределение на сградите по етажност
Община / населени места

Община - общо

Жилищни
сгради
общо
4 213

Едноетажни
2 888

Етажност на сградите
Двуетажни
1 082

Триетажни

Четири- и повече
етажни

185
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По степен на благоустроеност жилищният фонд на общината се характеризира със 100 %
електрифицирани жилища, с 91.80 % централно водоснабдени жилища и с 49.9 % жилища,
свързани с обществена канализация*. Немалък обаче е делът на жилищата, които са без
бани или баните им са извън жилищните сгради. 29.1 % от жилищата имат достъп до Интернет, а 27.3 % разполагат с компютри. (*Забележка: Не е ясно как, след като в никое НМ няма изградена
канализация, 49.9 % от жилищата са свързани с обществена канализация)

Социална инфраструктура
Образование
Предучилищното обучение в общината разполага само с едно Обединено детско заведение в
общинския център. Местата в него са оценяват като недостатъчни.
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Общото образование се осигурява от едно начално училище (НУ) и от едно средно общообразователно училище (СОУ) в гр. Белоградчик и едно основно училище (ОУ) в с. Рабиша.
Професионалната гимназия „А.С.Попов“ в града е преустановила дейността си.
Използването за други нужди на сградите на закритите детски заведения и училища в селата
е проблем, който чака своето решение.
Здравеопазване
Доболничната помощ се осигурява от един медицински център и четири индивидуални
практики от общопрактикуващи лекари и единадесет лекари-специалисти и четири стоматологични практики. Доболничното обслужване в селата се осъществява, както следва:
- в с. Рабиша от една практика на общопрактикуващ лекар и една стоматологична
практика;
- в с. Стакевци от една практика на общопрактикуващ лекар и
- в с. Салаш от една стоматологична практика.
Болничната медицинска помощ се осъществява от общинска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Г. Златарски” с 60 легла, в която има клинична лаборатория, и в
която е устроен филиал за спешна медицинска помощ. Болницата обслужва, освен Белоградчишката община, още и общините Димово, Ружинци и Чупрене.
Социални дейности
За осигуряване на социални услуги на територията на общината функционират Дом за деца,
лишени от родителска грижа в гр. Белоградчик; Преходно жилище с капацитет 8 ч. в гр.
Белоградчик; Дом за възрастни хора с деменция в с. Салаш; Клуб на инвалида в гр. Белоградчик; Дневен център за стари хора в гр. Белоградчик; Клуб на пенсионера в гр. Белоградчик, Социална трапезария с капацитет 50 ч. в гр. Белоградчик; Домашен социален патронаж с капацитет 120 ч. в гр. Белоградчик, който обслужва и селата Чифлик и Гранитово.
Инфраструктурата, с която разполага сферата на културата включва 2 музея в гр. Белоградчик – Исторически в Пановата къща и Природонаучен, както и 6 читалища - в гр. Белоградчик и селата Боровица, Рабиша, Раяновци, Салаш и Стакевци. Всички читалища разполагат
с библиотеки и към тях действат 12 любителски състава. Материално-техническата база на
културните обекти е в добро състояние.
Спортната инфраструктура се състои от един стадион и спортен комплекс в гр. Белоградчик,
както и от спортните площадки и физкултурни салони в училищата.
Административно обслужване се осигурява от общинската администрация, кметствата в четири от селата и кметските наместничества в останалите села. В общината функционират
още Районно полицейско управление, Гранично полицейско управление, Районна служба по
пожарна безопасност и защита на населението, Районен съд и Районна прокуратура. В гр.
Белоградчик е управлението на Държавно горско стопанство.
Осигуреността на населените места с техническа инфраструктура не е равностойно. Всички
населени места са водоснабдени и електрифицирани, но водопроводните мрежи и електро60
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разпределителните мрежи са силно амортизирани и ненадеждни. Канализационна мрежа
има само в гр. Белоградчик и частично в с. Рабиша, но без пречистване на отпадъчните води.
Граничните села са без покритие на националните мобилни оператори. Кабелна телевизия
има само в Белоградчик. Ниско е качеството и покритието с интернет.
Ниво на благоустроеност и комунално обслужване. Уличната мрежа в населените места е
изградена преди повече от 25 години и не е в добро състояние. Тя не е изградена изцяло,
като процентът на завършеност за всяко населено място е различен. Улиците са силно
амортизирани и е необходимо да бъдат рехабилитирани и ремонтирани, а някои и
реконструирани. В гр. Белоградчик е стартирал проект „Реконструкция и основен ремонт на
улици“. Осигурено е добро транспортно обслужване на гр. Белоградчик и някои от поголемите села, но за останалите е крайно недостатъчно. Всички населени меса са обхванати
от системата за организирано събиране на битовите отпадъци. Установено е, че всички
населени места се нуждаят от разширение на гробищата.
4.4.5. Урбанизирани територии извън населените места
Урбанизираните територии извън населените места не са третирани като отделна тема.
Отбелязано е само, че има вилна зона в района на с. Чифлик.
4.4.6 Почви

Съгласно почвено-географското райониране на България, територията на общината попада в
2 височинни пояса от Балкано-Апенинската почвена област:
- нисък пояс – до 660 м. н. в.;

- среден пояс (планински) - от 660/700 до 1650/1750 м. н. в.;

Разнообразните геоморфоложки, експозиционни, растителни, климатични и други почвообразуващи условия са обусловили формирането на разнообразна почвена покривка.
Различават се следните основни почвени типове:
- планинско-ливадни и планинско-горски тъмноцветни почви – разпространени са във
високопланинските райони на общината; развиват се при преобладаващото участие на
високопланинската ливадна растителност; характеризират се с различна мощност – слабо
мощни /10-20см мощност/, средно мощни /20-30 см/; притежават едрочастичен механичен
състав, състоящ се основно от скелетни частици и пясък, податливи на по-интензивно
изветряне;

- кафяви горски почви - преобладаващо разпространение имат тъмните, светли и
вторично затревени кафяви горски почви, развити предимно под смесени широколистни и
иглолистни гори; тъмните кафяви горски почви са развити по северните планински
склонове, докато светлите кафяви горски почви обикновено заемат ниските южни и
относително по-сухите планински райони.
- канелени горски и ливадно-канелени почви – характеризират се с ясно изразен
хумусен хоризонт с мощност от 20 до 60 см, добре представен уплътнен глинест хоризонт; в
зависимост от релефа и почвообразуващите материали те показват значително разнообразие
по механичен състав; почвеният им профил се характеризира със силно уплътняване и слаба
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водопропускливост; най-типична разновидност за района на общината са еродираните
оподзолени канелени горски почви в комплекс с еродирани излужени канелени и кафяви
горски почви; подходящи са за отглеждане на овес, ръж, картофи;

- сиви горски почви – образувани са върху разнообразни почвообразуващи скали;
характеризират се с мощно развитие на силно глинясал алувиален хоризонт; оподзолеността
се проявява във вид на напрашаване; карбонатите са излужени дълбоко; средната мощност
на хумусния хоризонт е от 20 до 35 см; тези почви притежават неутрална и кисела реакция,
като част от тях имат обменна киселинност; характеризират се с ниска водопропускливост, а
при засушливост показват силно спичане; подходящи са за отглеждане на пролетни култури
– овес, ечемик, царевица, слънчоглед;

- черноземи - представени са излужени, слабоизлужени, типични и карбонатни
черноземи. Мощността на почвения профил е 60-80 см., а само на хумусния слой – 20-25 см.
Воднофизичните им характеристики осигуряват сравнително лека обработка и високо
естествено плодородие. Количеството на хумуса в тези почви е средно до голямо, като в
еднометровия почвен пласт то се движи от 220-320 т/ха. Характерно за тези почви е
разпарашаването на повърхностния пласт при засушаване, както и не добрият въздушен
режим. Положителните им характеристики са свързани с високата им влагоемкост и добра
осигуреност с хранителни вещества.
По данни на РИОСВ-Монтана (писмо с изх. №201/31.01.20017г.), на територията на община
Белоградчик няма констатирани замърсявания на почвите. В общината няма производства,
които да замърсяват почвите с тежки метали и металоиди. Съгласно утвърдената от ИАОС
Програма за почвен мониторинг, в с. Дъбравка е определен пункт за наблюдение, където
мониторинга се извършва на всеки две години. Резултатите от изпитването са съпоставими с
тези от предходните години.
В границите на община Белоградчик няма данни за замърсяване на почвите с продукти за
растителна защита. В гр. Белоградчик има площадка с 18бр. Б-Б кубове в добро състояние.
Около 72т негодни за употреба ПРЗ се съхраняват в херметично затворени складове. При
проведени проверки от страна на РИОСВ-Монтана е констатирано, че складовете са в добро
състояние, като се наблюдава положителна тенденция при управлението им. Не е
констатирано засоляване и вкисляване на почвите. Не са регистрирани почви, замърсени с
тежки метали. От извършеният от РИОСВ мониторинг на почвите следва заключението, че
съдържанието на вредни вещества в почвите е под допустимият минимум.
4.4.6. Нарушени и деградирали територии
На територията на община Белоградчик има един участък в землището на с. Салаш, който е
означен на кадастъра като нарушена територия. Теренът представлява естествена природна
даденост – скалист участък без почвена покривка и други особености, не се използва за стопанска или друга дейност. Теренът не се нуждае от намеса.
На поетапна рекултивация подлежат терените, отдадени на концесия за добивни дейности.
Това са следните територии, за които сроковете на концесиите изтичат в рамките на срока
на ОУПО:
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o D-000270 държавна концесия за добив за находище "Гранитово", в землището на село
Гранитово за срок от 25 години от 19.01.2000 г.;
o D–000332 държавна концесия за добив за находище "Ошане", в землището на село
Ошане за срок от 25 години от 21.02.2005 г.;
o D–000479 държавна концесия за добив за находище "Тери", в землищата на селата
Ошане и Струиндол за срок от 25 години от 10.07.2008 г.

След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, със Заповед № РД207/14.08.2015г. на Директора на РИОСВ-Монтана е преустановена експлоатацията на
общинското депо за неопасни отпадъци с площ 16.3 дка, намиращо се в землището на с.
Дъбравка, местност „Фусинно селище“. На територията на общината няма незакрити
сметища и установени нерегламентирани замърсени терени с битови, строителни и други
отпадъци.
4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

4.5.1 Земни недра

● Геоложки строеж
В регионален аспект, на територията на община Белоградчик попадат части от Кулската
единица, Западния Предбалкан и Западния Балкан. Тези структурни единици са изградени
от докамбрийски, рифей-камбрийски, карбонски, карбон-пермски, пермски, юрски, юрскокредни и кредни скали, палеогенски и неогенски седименти и кватернерни образувания,
покрити от културен слой (почвен слой и антропогенни насипи) със спорадично
разпространение /виж долната фигура/.
Докамбрият е представен от диабази, лави, хиалокластити и аргилити на Рупската единица,
дайки от плагиоклазови порфирити до микрогабра и диабази на Монастирската единица и
на ивичестите кумулати (габра и ултрамофити) на Копиловската единица.
Рифей-Камбрият включва Стакевски мигматитов масив (гранитоиди и гранодиорити),
Мигматизирани гнайси, гнайсошисти и амфиболити, Стеблишка, Здравченишка и Сливашка
свита (филити, алевролити, пясъчници, конгломерати, базични туфи, кератофири, кварцити,
спилити) и Неподелена Берковска група (зеленошистни метаморфизирани скали,
пирокластити, сплити, кератофири).
Карбонът е представен от Раяновската свита (слабометаморфизирани аркозни пясъчници,
алевролити, конгломерати и аргилити), пачка базалти и андезитобазалти в алтернация с
пясъчници и алевролити, гранодиорити; Стакевската свита (конгломерати, аргилити,
варовици, аркози и вулканити) и Дъбравската свита (аргилити, алевролити, силицити и
карбонатни скали.
Карбон-Пермът включва Старчовдолска и Левишка свита (конгломерати, пясъчници,
алевролити, аргилити, варовици и въглища), Боровишка и Зелениградска свита
(конгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити, варовици и въглища).
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Пермът е представен от гранодиоритови порфирити, дацити; андезити, андезитови
порфирити, лавобрекчи и туфи), Вранската свита (полигенни брекчоконгломерати,
пясъчници, гравелити, алевролити, туфи и туфити), Смоляновската свита (брекчи,
брекчоконгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити, андезитови и дацитови туфи) и
Карбовишката свита (брекчоконгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити, туфи, туфити
и варовици).
Триасът и юрата са представени от множество свити, изградени от теригенни и карбонатни
скали (пясъчници, конгломерати, алевролити, аргилити, варовици, доломити, глинести,
песъчливи и органогенни варовици, мергели и др.).
Юрско-кредните седименти включват карбонатните скали на Сливнишка и Гложенска
свита (варовици, доломити и доломитизирани варовици).
Кредата е представена от Кладорубска свита (мергели), Кулска свита (пясъчници,
алевролити, аргилити, мергели, конгломерати), Рабишка свита (мергели и глинести
варовици) и Задруга на ургонските варовици (органогенни рифови варовици), Сумерска
свита (мергели с прослойки от глинести варовици, пясъчници и аргилити), Симеоновската
свита (ургонски тип варовици), Мраморенска свита (мергели и глинести варовици) и
Салашка свита (микритови и глинести варовици и мергели).
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Кватернер:1-Пролувиални образувания - наносни конуси (глинесто-песъчливи материали и слабо обработени
чакъли);2-Делувиални образувания (скални късове примесени с глинесто-песъчливи материали);3-Алувиални
образувания-руслови и на заливните тераси (чакъли, пясъци и глини);4-Еолично-алувиално-делувиални
образувания (льосовидни глини); Неоген:5-Димовска свита (пясъци, пясъчници и варовици);
6-Криводолска свита (глини с песъчливи прослойки);Палеоген:7-Старопатишка свита (конгломерати,
пясъчници и аргилити); Креда:8-Кладорубска свита (мергели);9-Кулска свита (пясъчници, алевролити,
аргилити, мергели, конгломерати);10-Рабишка свита (мергели и глинести варовици); 11-Задруга на ургонските
варовици (органогенни рифови варовици);12-Сумерска свита (мергели с прослойки от глинести варовици,
пясъчници и аргилити);13-Симеоновска свита (ургонски тип варовици);14-Мраморенска свита (мергели и
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глинести варовици);15-Салашка свита (микритови и глинести варовици и мергели);Юра-Креда:16-Сливнишка
свита (варовици и доломити);17-Гложенска свита (доломити, варовици);Юра:18-Гинска свита (ядчести
варовици);19-Яворецка свита (варовици и оолитни варовици);20-Полатенска свита (песъчливи варовици и
варовити пясъчници);21-Кичерска свита (конгломерати, пясъчници и песъчливи варовици);22-Връшкочукска
свита (глини, въглища и пясъчници);23-Киряевска свита (пясъчници, конгломерати и алевролити);24-Бовска
свита (мергели, аргилити, глинесто-алевритови варовици);25-Риксенска свита (пясъчници, глини , аргилити с
прослойки от въглища);Триас:26-Тошковдолска свита (варовици, доломити и мергели);27-Бабинска свита
(варовици);28-Едиветърска свита (песъчливи и органогенни варовици);29-Сливовнишка свита (пясъчници);
30- Свидолска свита (аргилити, алевролити, пясъчници, варовици и доломити);31-Пясъчникова задруга
(червени и сиви пясъчници);32-Конгломератово-пасъчникова задруга (пясъчници, конгломерати);Перм:
33-Гранодиоритови порфирити;34-Дацити;35-Андезити, андезитови порфирити, лавобрекчи и туфи);36Вранска свита (полигенни брекчоконгломерати, пясъчници, гравелити, алевролити, туфи и туфити);
37-Смоляновска свита (брекчи, брекчоконгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити, андезитови и дацитови
туфи);38-Карбовишка свита (брекчоконгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити, туфи, туфити и
варовици);Карбон-Перм:39-Старчовдолска и Левишка свита (конгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити,
варовици и въглища);40-Боровишка и Зелениградска свита (конгломерати, пясъчници, алевролити, аргилити,
варовици и въглища);Карбон:41-Раяновска свита (слабометаморфизирани аркозни пясъчници, алевролити,
конгломерати и аргилити);42-Пачка базалти и андезитобазалти в алтернация с пясъчници и алевролити;43Гранодиорити;44-Стакевска свита (конгломерати, аргилити, варовици, аркози и вулканити);
45-Дъбравска свита (аргилити, алевролити, силицити и карбонатни скали);Рифей-Камбрий:46-Стакевски
мигматитов масив (гранитоиди и гранодиорити);47-Мигматизирани гнайси, гнайсошисти и амфиболити;
48-Стеблишка, Здравченишка и Сливашка свита (филити, алевролити, пясъчници, конгломерати, базични
туфи, кератофири, кварцити, спилити);49-Неподелена Берковска група (зеленошистни метаморфизирани
скали, пирокластити, сплити, кератофири);Докамбрий:50-Рупска единица-на пилоу лавите (потоци и масивни
тела от диабази, пилоу лави, хиалокластити и аргилити);51-Монастирска единица-на паралелните дайки
(внедрени една в друга дайки от плагиоклазови порфирити до микрогабра и диабази);52-Копиловска единицана ивичестите кумулати (габра и ултрамофити).
Фиг.№3 Фрагмент от геоложка карта на България. Картни листове Заечар и Бор (Дечева А. и др.,
1990), Видин (Филипов Л. и др.,1992) и Белоградчик (Ангелов В. и др., 1995)

Палеогенът е представен от Старопатишка свита (конгломерати, пясъчници и аргилити).
Неогенът включва разкриващите се на повърхността Димовска свита (пясъци, пясъчници и
варовици) и Криводолска свита-Ракевски клин (глини с песъчливи прослойки).
Кватернерът е представен от пролувиални образувания - наносни конуси (глинестопесъчливи материали и слабо обработени чакъли), делувиални образувания (скални късове
примесени с глинесто-песъчливи материали), алувиални образувания-руслови и на
заливните тераси (чакъли, пясъци и глини) и еолично-алувиално-делувиални образувания
(льосовидни глини).
● Физико-геоложки процеси и явления
От физико-геоложки процеси и явления съществено развитие на територията на община
Белоградчик имат изветрителните, ерозионно-акумулационните, карстовите, еоловите и
гравитационните процеси и явления.
Най-значими продукти на изветрителните и ерозионно-акумулационните процеси и явления
са Белоградчишките скали, както и терасите на реките и суходолията, изградени от
песъчливо-чакълести и глинести образувания, множеството долове, оврази и ровини.
Белоградчишките скали са скални фигури - природен феномен в близост до град
Белоградчик. От запад на изток се разгръщат от рида Ведерник и достигат до село
Белотинци. Заемат ивица с дължина 30 km и ширина до 3 km в Западния
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Предбалкан. Представляват жълто-червени каменни скулптури, които се извисяват до 200 m
височина. В скалния комплекс се обособяват следните основни групи:
- Централна - най-известна и внушителна група обхващаща скалните фигури с
наименованията Монасите, Лъвът, Камилата, Мечката, Кукувицата, Хайдут Велко,
Конникът, Мадоната, Дервишът, Метохът, Адам и Ева, Овчарчето, Ученичката, Мислен
камък, Гъбите;
- Западна, наречена Збеговска, известна и като алпийската, тъй като скалите са
стръмни и разположени покрай пропасти. Тука са включени скалните фигури Еркуплия,
Магаза, Борич, Близнаците;
- Четвърта - намира се намира на 4 km. източно от гр. Белоградчик и обхваща
скалните фигури около Латинското кале и Лепенишката пещера;
- Пета - намира се около селата Гюргич и Белотинци.
Карстовите процеси и явления са развити в карбонатните седименти. В техните разкрития
са установени различни карстови форми - кари, въртопи, валози, пропасти, пещери ш др.
Всред тях на територията на общината са документирани 52 пещери и пропасти, наличната
информация за по-големите от които е отразена в следващата таблица:
Таблица 10 Пещери и пропасти на територията на община Белоградчик
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название на пещера
или пропаст
Магура
Рингова пещ
Магура 2
Крачимирско врело
Цанкино врело
Неприветливата
Мартин
Пременска дупка
Неприветливата
Хайдушка крепост 1
Липнишки печ
Рушковица
Горния редак
Янкулова дупка

Местоположение
Рабиша
Рабиша
Рабиша
Крачимир
Гранитово
Белоградчик
Праужда
Праужда
Белоградчик
Белоградчик
Боровица
Салаш
Салаш
Пролазница

Дължина
m

Денивелация
m

3435
225
200
333
161
158
173
124
158
88
115
422
97
92

69
13
10
22
11
29
89
40
79
37
10
36
20
40

Продукт на еоловите процеси и явления са еолично-алувиално-делувиални образувания.
Според „Карта на инженерно-геоложките типове масиви от льосовата формация в Северна
България” на територията на община Белоградчик те се отнасят към льосови масиви без
пропадъчна зона (Стоилов Кр., 1982).
Гравитационните процеси и явления включват сипеи, срутища и свлачища. Срутищата и
сипеите се проявяват в ограничени стръмни склонови участъци, изградени от силно
напукани скали.
Според „Карта на свлачищата“, изготвената от „Геозащита Плевен“ и Приложение
№ 2 към „Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията
на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие
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2015-2020 г“ на територията на община Белоградчик, са регистрирани четири свлачища.
Наличната информация за тях е отразена в следващата таблица.
Таблица 11 Информация за свлачищата на територията на община Белоградчик
№
по
ред
1

2
3

4

Местоположение/група по
степен на активност и риск
Праужда - на общински път
Стакевци-Праужда /
IV група
Праужда - на улица при
входа на селото / IV група
Белоградчик - общински път
Бела-Белоградчик в участък
от км 0+400 до км 0+440
Белоградчик - общински път
Бела-Белоградчик в участък
от км 0+190 до км 0+202

Национален
идентификатор
VID 01.58092.01

Година
на регистрация
2010

Съвременно, потенциално

Засегната
площ
дка
0,35

VID 01.58092.02

2010

Съвременно, потенциално

0,14

VID 01.03616.01

2016

Съвременно

н.д.

VID 01.03616.02

2016

Съвременно

н.д.

Структура, механизъм и
състояние на свлачището

● Сеизмичност
Съгласно „Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и
съоръжения в земетръсни райони“ територията на община Белоградчик почти изцяло попада
в сеизмичен район от VI сеизмична степен. Само с. Стакевци и много малка част южно от
него попадат в сеизмичен район от VII сеизмична степен. Проектирането на сгради,
съоръжения, комуникации и други обекти следва да се осъществява със сеизмичен
коефициент Кс = 0,05 в район от VI степен и Кс = 0,10 в район от VII степен.
Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 територията на общината попада
в сеизмичен район с референтното максимално ускорение 0,11 g за период на повторяемост
от 475 години.
● Инженерно-геоложки условия
Територията на община Белоградчик се характеризира с разнообразни инженерно-геоложки
условия, обусловени от геолого-тектонският строеж, наличието на подземни води и
различните физико-механични, филтрационни и миграционни свойства на множество
литостратиграфски единици, изграждащи приповърхностната геоложката среда. По
отношение на условията за изпълнение на строителна дейност се диференцират различни
литоложки разновидности (строителни почви), които се класифицират като земни и скални
почви, както следва:
Строителни почви с кватернерна и неогенска възраст: алувиални, пролувиални,
делувиални и еолично-алувиално-делувиални образувания. Категория на изкопните работи –
земна. По табл. 1 към чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради
и съоръжения в земетръсни райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките
разновидности според почвеният профил се отнасят към земна основа тип D (брой на
ударите за проникване на стандартен динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 <
15), тип С (Nspt30 -15÷50) и тип Е - почвени профили, изградени от пластове C или D и с
мощност 5 m до 20 m, лежащи върху корава основа с Vs30 ˃ 800 m/s.
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Строителни почви с неогенска възраст: глини, пясъци, чакъли, варовици, глинести
варовици и др. Категория на изкопните работи – земна и скална. По табл. 1 към чл. 7 на
„Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности според
почвеният профил се отнасят към земна основа тип В (брой на ударите за проникване на
стандартен динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 ˃ 50) и тип А - скала или
други скални образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
Строителни почви с палеогенска възраст: глини, мергели, варовици, глинести
варовици и пясъчници. Категория на изкопните работи – земна и скална. По табл. 1 към чл.
7 на „Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности
според почвеният профил се отнасят към земна основа тип В (брой на ударите за
проникване на стандартен динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 ˃ 50) и тип А
- скала или други скални образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
Строителни почви с кредна, юрска, триаска, карбонска, рифей-камбрийска и
докамбрийска възраст: варовици, мергели, глинести варовици, пясъчници, конгломерати,
туфи, шисти, диабази, филити и др. Категория на изкопни работи – скална. По табл. 1 към
чл. 7 на „Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони“ и Еврокод 8 (БДС EN-1998-1/NA) тези литоложките разновидности
според почвеният профил се отнасят към земна основа тип А - скала или други скални
образувания с Vs30 ˃ 800 m/s.
● Подземни богатства
На територията на община Белоградчик са предоставени три концесии за добив на подземни
богатства, описани в следващата таблица.
Таблица 12 Концесии за добив на подземни богатства в община Белоградчик
№
По
ред
1
2
3

Находище на
подемни
богатства
Тери-партида
D-00479
Гранитовопартида D-00270
Ошане - партида
D-00332

Суровина

Местоположение

Концесионер

Строителни материалидиабази
Строителни материаливаровици
Строителни материалигабродиабази

Ошане и Струиндол

„Диабаз“ ЕООД-София

Гранитово и Бела

„Видапътстрой“ ЕООДВидин
ПСТ Видин“ ЕООД-Видин

Ошане

С Решение № 415/09.12.2016 г. на Министерския съвет на „Интерпром“ ЕООД, София е
дадено разрешение за търсене и проучване на строителни материали върху площ
„Пролазница“, община Белоградчик, с размер 0,9 km2.
4.5.2.Подземни води
● Хидрогеоложки условия
В приповърхностна зона на земните недра в обхвата на община Белоградчик, по данни от
„План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ и писмо №
1927/14.03.2017 г на Басейнова дирекция „Дунавски район“, се съдържат основно карстови
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подземни води, формиращи подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код
BG1G0000TJK044. Малки части от общинската територия около с. Рабиша попадат в
подземни водни тела „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036 и „Порови води в Кватернера-Арчар-Орсойска низина“ с код
BG1G0000Qal003, а около с. Боровица - в подземно водно тяло „Порови води в Кватернера
- р. Лом“ с код BG1G0000Qal013.
Подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044
безнапорно, със спорадично разпространение и циркулация в хипергенната зона
окарстени варовици, глинести и мергелни варовици и мрамори. Подхранва се
инфилтрация на валежни и повърхностни води. Дренира се в речно-овражната система
низходящи извори и водовземни съоръжения.

е
на
от
от

Подземно водно тяло „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036 е с напорен характер. Колекторът на подземните води е представен от
варовити пясъчници, пясъци и варовици. Подхранването му е предимно от инфилтрация на
валежи. Дренира се от речно-овражната мрежа под формата на извори и чрез изградени
водовземни съоръжения.
Подземни водни тела „Порови води в Кватернера-Арчар-Орсойска низина“ с код
BG1G0000Qal003 и „Порови води в Кватернера - р. Лом“ с код BG1G0000Qal013 на
територията на община Белоградчик са формирани в алувиалните чакъли, пясъци и
песъчливи глини в руслото и заливната тераса на р. Арчар и р. Стакевска. Те са с безнапорен
характер. Подхранването им е предимно от инфилтрация на валежи. Дренират се от реките
при ниски водни стоежи в тях и чрез изградени водовземни съоръжения.
Наличната информация за подземните водни тела и хидрогеоложките им параметри, както и
за актуалното им химично състояние, заимствани от „План за управление на речните
басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ и „Регистър на свободните водни количества на
подземните водни тела към 01.06.2017 г“, е отразена в таблицата, по-долу.
От посочените в таблицата данни произтича, че химичното състояние на подземно водно
тяло BG1G0000Qal013 е лошо, а на другите подземни водни тела е добро. Разрешеното
водно количество е по-малко от разполагаемите ресурси, поради което количественото им
състояние е оценено като добро, но извън община Белоградчик се осъществява значително
водовземане с експлоатационен индекс над 40 % от подземно водно тяло „Порови води в
Кватернера-Арчар-Орсойска низина“ с код BG1G0000Qal003.
На територията на община Белоградчик няма находища на минерални води.

70

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

Таблица 13 Информация за подземните водни тела и актуалното им количествено и химично състояние,
части от които попадат на територията на община Белоградчик
Основни характеристики на водното тяло
Пло
Средн
Средна
Среден
Тип на
щ на
а
проводим коеф. на
ПВТ
ПВТ дебели
ост
филтра
km2
на
m2/d
ция
m

Наименование на
подземното
водно тяло /ПВТ/
Код на ПВТ
Порови води в
КватернераАрчар-Орсойска
низина/
BG1G0000Qal00
3
Порови води в
Кватернерар.
Лом/BG1G0000Q
al013
Карстови води в
в ЛомскоПлевенската
депресия/
BG1G000N1bp03
6
Карстови води в
Западния Балкан/
BG1G0000TJK04
4

Разполага
еми
ресурси
l/s

Разреше
ни
водни
количес
тва
l/s

Експлоа
тационен
индекс

m/d

Химич
но
състоян
ие

безнапо
рен

48,9

18

1728

96

352

179

51

добро

безнапо
рен

149,
6

6,5

1046,5

161

474

88

19

лошо

6573
.9

250

630

2,5

4270

478

11

добро

3368
,7

-

-

-

5832

409

7

добро

напорен

безнапо
рен

●Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони
За питейно-битово водоснабдяване на селищата в община Белоградчик и други цели се
ползват водовземните съоръжение от подземни води, наличната информация за които е
отразена в таблицата по-долу по данни от писмо № 01-82/18.01.2017 г. на „Водоснабдяване
и канализация-Видин“ ЕООД и от „Регистър на водовземните съоръжения за стопански
цели“ на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Таблица 14 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за питейно-битово
водоснабдяване /ПБВ/ и други цели в община Белоградчик
№
по
ред
1

Водовземни
съоръжения
КИ „Върба“ Върба

2

КИ „Рабиша“ Рабиша

3

КИ „Раяновци“

4

КИ „Праужда“

5

КИ „Ошане“

6

КИ1 и КИ2
„Салаш“

Титуляр
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“

Код на
подземното
водно тяло
BG1G0000TJK044

Номер и дата на
разрешителното за
водовземане
11510441/25.11.2007

Заповед за
учредяване на
СОЗ и/или цели
ПБВ на Върба

BG1G000N1bp036

11510698/07.09.2011

ПБВ на Рабиша,
Толовица, Раяновци

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Раяновци

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Праужда

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Ошане

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Салаш
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7

КИ „Крачимир“

8

КИ „Стакевци“

9
10

КИ „Врелото“ Крачимир
ШК „Био Земя“ Чифлик

ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Водоснабдяване
и канализация“
ЕООД-Видин
„Планет уотър“
ЕООД-Крачимир
„Био Земя“
ЕООД-Чифлик

Екологична оценка

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Крачимир

BG1G0000TJK044

няма

ПБВ на Стакевци

BG1G0000TJK044

11510980/02.12.2014

BG1G0000TJK044

11520247/12.10.2015

За производство на
храни, лекарства
Напояване

Според информацията в писмо № 1927/14.03.2017 г. на Басейнова дирекция „Дунавски
район“ „Към настоящия момент на територията на община Белоградчик няма определени
санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди“.
Необходимо е осъществяване на процедури за получаване на разрешителни за водовземане
по изискванията в Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните
води и за учредяване на СОЗ за всички водоизточници съгласно изискванията понастоящем
в Наредба № 3/16.10.2000 г, впоследствие в Наредба за зоните за защита на водите,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите,
изготвянето на която е предстоящо.
Наложително е, на базата на информацията от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООДВидин, на опорния план на общината да бъде отразен пояс I на санитарно-охранителните
зони
на
водоизточниците
от
подземни
води,
определени
по
Наредба
№ 3/16.10.2000 г. или по преди действала нормативна уредба.
4.6 ЛАНДШАФТ

4.6.1 Структура и устойчивост на ландшафта

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта - 2005г., “ландшафтът e територия,
специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и
взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система,
съставена от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”.
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”.
Това е категория, която отразява тяхното постоянство и устойчивост на съставящите го
елементи във времето. Тя се разглежда като неподатливост спрямо степента на съответното
въздействие, влияещо върху структурата на ландшафта, както и като способността му към
продължително еднопосочно развитие при спазване на естествените му или придобити
свойства за определен прогностичен период.
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Като правило, устойчивостта на ландшафтите е:
 потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория
се отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи и
горски територии, територии, намиращи се под защита на специални закони и други
подобни;
 конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента
на антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура,
толкова по-податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се
отнасят територии, които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от
характера на натоварване могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на
ландшафтите.
Ландшафтът на община Казанлък се изгражда от 3 основни групи ландшафти според
степента им на устойчивост:
 ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат
горските територии, водните площи, териториите за отдих с допустим характер на
застрояване и ползване, естествени ландшафти, естествени природни комплекси /скални,
пясъчни, защитени зони и територии и др./;
 ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските
ландшафти, които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се
обработват /за периоди с различна продължителност/, притежават и различна, но по-висока
естествена устойчивост;
 ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят
урбанизираните територии, земите за добив на полезни изкопаеми и терените, земите,
заети от депа за отпадъци и други нарушени в различна степен земи.
Характерът и степента на натовареност на ландшафтите в общината по степен на тяхната
устойчивост е както следва:
Таблица 15 Устойчивост на ландшафтите
Територия

1. С висока естествена устойчивост
2. С естествена устойчивост
3. С относителна устойчивост
Общо

Площ - hа

Относителен дял -%

21511.8

52.11

17932.12

43.43

1841.13

4.46

41285.05

100

В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с генетична /естествена/
устойчивост е много висок – повече от 95%, което говори за наличие на значителен
естествен екологичен потенциал на територията й.

73

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

Териториите с относителна устойчивост – антропогенно променени земи, носители на
инженерна и транспортна инфраструктура и населени места заемат по-малко от 5% от
общата площ на общината, което говори за наличие на незначително антропогенно
присъствие. По правило, подобна ситуация изисква прилагане на известни действия и
мерки за поддържане на екологосъобразно устройство и развитие на ландшафтите с
относителна устойчивост.
Като цяло, съществуващият ландшафт на община Белоградчик е носител на собствена
специфика, формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната
класификация на ландшафта по принадлежност:
 по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с
различна принадлежност –населени места, земеделски, горски, ландшафти под защита и
др.;
 по степен на континенталност на климата – умерено-континентален;
 по макрорелефни форми - долинно-хълмисто-склоново-среднопланински;
 по водещ ландшафтообразуващ фактор –предимно генетичен;
 по стадии на формиране и развитие – хомеостаз;
 по генезис на антропогенните въздействия – смесен;
 по интензивност на антропогенните въздействия – предимно ниски до средни;
 по мащаб на антропогенни въздействия – локални;
 по продължителност на антропогенни въздействия – постоянно;
 по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив;
 по степен на антропогенно изменение – слабо до средно антропогенно
трансформиран;
 по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени; директни и
индиректни;
 по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и
регулируемо със средствата на превантивна дейност, планиране и проектиране.
4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта

Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на четири основни
компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/ и
почви. Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка:
 по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен път в
пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във въздуха на
общината са налични, налични са и източници на вредни емисии - подвижни и
стационарни, локални, всички със сравнително слабо въздействие; на определени емитери
се налага контрол и санкции;
 по пътя на повърхностните води – миграцията на замърсители по пътя на
повърхностните води се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по
директен – чрез вливането на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани
приемници; веригата е сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на
подземните води, а във втория – от техническата обезпеченост за пречистване на
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отпадъчните води; от двете възможности, по-неблагоприятната за общината е свързана с
ниската степен на пречистване на отпадъчните води;
 по пътя на подземните води – по отношение на подземните води, миграция на
вредни вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. непречистени такива;
 чрез почвите – пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна, мотивирано
от наличието основно на нерегламентирани и нерекултивирани депа за отпадъци.
Обобщено, от посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът на
общината се характеризира със сравнително висока степен на естествена устойчивост на
ландшафтите. Независимо от това, основните му съставящи елементи се намират в
непосредствена връзка по отношение миграцията на замърсители и влошаването на
състоянието на който и да е от тях се отразява неблагоприятно върху състоянието на
всички останали.
4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид,
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси,
към които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид.
Настоящата част от ЕО има задачата да даде обща представа за състоянието на
растителността и животинския свят в региона, пречупена през призмата на устройственото
планиране, от значение за което са основно териториите и зоните с природозащитно
предназначение. По-подробно представяне на флората и фауната на територията на
общината и в частност тази, попадаща в ЗЗ, съпроводено с конкретната оценка относно
степента на въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ, е задача на доклада за
оценка на степента на въздействие (ДОС), който се разглежда като отделно приложение
към ЕО.
Община Белоградчик е разположена в Северозападна България, в западната част на
Северозападен регион и югозападната част на Видинска област. Общината влиза в състава
на 11-те общини на Видинска област. На север граничи с община Макреш, на изток с
община Димово, а на юг с община Чупрене във Видинска област. Западната граница
съвпада с държавната ни граница с Република Сърбия.
Територията на общината обхваща части от Западния Предбалкан – Рабишка могила,
Ведернишки рид, югозападния склон на Белоградчишки Венец, а от западната част на
Старопланинската верига – южната част от планина Бабин нос и Свети Николска планина.
Отводнява се от река Арчар и нейните притоци, както и от река Стакевска, един от двата
големи леви притока на река Лом. Северните равнинно-хълмисти и крайречните сектори са
заети от обработваеми земи, а върху хълмистите и планински територии в централната и
южна част преобладават естествени гори и пасища.
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4.7.1 Растителност. Класификация на растителността
Според геоботаническото райониране на страната (Ив. Бондев), България е обхваната от
три растителни области – Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и
лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области
се отнасят разпространените пет растително-географски провинции – Евксинска,
Илирийска,
Македоно-Тракийска,
Долнодунавска
и
Източносредиземноморска.
Територията на страната се поделя на 28 окръга и 80 геоботанически района.
Районът на община Белоградчик се отнася към Европейската широколистна горска област,
Илирийска (Балканска) провинция, Западнобалкански окръг. В този окръг е налице и
алпийска растителност, изградена от формации на качулата гъжва, бролова власатка,
скална полевица и др., както и субалпийска растителност от клек, зелена елша, силезийска
върба, вторични формации от сибирска хвойна, боровинки, връшняк и др., както и тревни
формации от мощна власатка, картьл, обикновена полевица и др. Сравнително добре е
представена и иглолистната горска растителност от формацията на смърча и буковия пояс
от формацията на обикновения и мизийския бук в по-ниските части на планината, където
на места са разпространени и обикновеният горун, обикновеният габър, яворът, жешлята
или планинският явор и др.
В изграждането на растителната покривка в този окръг участват и редица балкански (около
35 вида) и български ендемити като червеният дебелец (Sempervivum erythraeum),
ковачевият зановец, балканската теменуга (Viola balcanica), балканската камбанка
(Campanula moesiaca), кентрантусът (Kentranthus kellereri), българската къпина (Rubus
oblongoobovatus).
В специализираната литература не са установени публикации за проведени
специализирани проучвания на растителни видове и екосистеми на територията на община
Белоградчик. По отношение на флората, провежданите проучвания са в рамките на
флористичен район Западна Стара планина.
По детайлно проучване на растителността в района е направено от Ив. Бондев, М.
Любенова, М. Любенов (1992), с което те разграничават 37 растителни асоциации и 14
растителни формации. Към първичната коренна растителност са отнесени 6 формации: 1.
Формация Fageta sylvaticae; 2.Формация Piceeta abietis; 3.Формация Pineta mugi; 4.
Формация Alneta viridis; 5. Формация Vaccineta uliginosi; 6. Формация Seslerieta comosae.
Към вторичната производна растителност са отнесени 8 формации: 1.Формация Junipereta
sibiricae; 2. Формация Vaccineta myrtilli; 3. Формация Agrstieta capillaris; 4. Формация
Festuceta rubrae; 5. Формация Calamagrostieta arundinacae; 6. Формация Luzuleta luzuloidis;
7. Формация Lerchenfeldieta flexuosae; 8. Формация Rumiceta alpinae.
Флора
Не са известни специални изследвания на висшата флора в територията на общината. В
територията на общината се срещат над 1200 вида растения, като в този брой не са
включени културните растения. Естествената флора на района е запазена почти навсякъде.
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Значителният брой на семействата (приблизително 25% от българската висша флора)
кореспондира с разнообразния флорен елемент. Доколкото Западна Стара планина е
продължение на Карпато-Балканската система прави впечатление, че доминира бореалния
елемент. По-южния тип флора се илюстрира с присъствието на субмедитеранските
елементи. Общият брой на видовете представлява около 2% от общия видов състав за
страната, представени от: Бук (Fagus sylvatica), Зимен дъб (Quercus petraea), Благун
(Quercus frainetto), Цер (Quercus cerris), Космат дъб (Quercus pubescens), Бреза (Betula
alba), Леска (Corylus avellana), Габър (Carpinus betulus), Елша (Alnus glutinosa), Бял бор
(Pinus sylvestris), Черен бор (Pinus nigra), Акация (Robinia pseudoacacia), Шипка (Rosa
canina), Трънка (Prunus spinosa), Червен глог (Crataegus monogyna), Черен глог (Crataegus
pentagyna), Черен бъз (Sambucus nigra), Дрян (Cornus mass), Хвойна (Juniperus communis),
Боровинки (Vaccinium sp.), Малина (Rubus idaeus), Къпина (Rubus hirtus), Жълт кантарион
(Hypericum perforatum), Риган (Origanum vulgare), Бял равнец (Achilea millefolium), Червен
кантарион (Centaurium erythraea), Коприва (Urtica dioica), Див джоджен, мента (Mentha
spicata), Волски език (Phyllitis scolopendrium), Кукуряк (Helleborus odorus), Мащерка
(Thymus sp.div.), Копитник (Asarum europaeum), Лазаркиня (Asperula odorata), Медуница
(Pulmonaria oficinalis), Змиярник (Arum maculatum), Ягода (Fragaria vesca), Мъжка папрат
(Dryopteris filix mas), Сладка папрат (Polypodium vulgare), Лечебен ранилист (Betonica
officinalis), Подбел (Tussilago farfara), Ветрогон (Eryngium campestre), Еньовче (Galium
verum), Здравец (Geranium sp.), Гръмотрън (Ononis arvensis), Синя жлъчка (Cichorium
intybus), Вратига (Tanacetum vulgare) и др.
От растенията с природозащитен статус на територията на общината се среща Сръбската
рамонда (Ramonda serbica) – защитен вид, включен в Червената книга.
4.7.2 Фауна
Територията на България е разположена в две зоогеографски подобласти – Евросибирска и
Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и
многообразна фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България
се разграничават седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към
Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт.
Фауната в разглеждания район попада частично в Старопланински район. Тук фауната е
също с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, докато
средиземноморските видове са много по-малко: в Западна Стара планина насекомоядните
бозайници от първата категория са 81%, докато от втората са само 11 %. Палеарктичните и
евросибирските видове имат значителен превес над средиземноморските във всички
височинни пояси на района. В пояса на дъба полутвърдокрилите насекоми (Heteroptera) от
първата категория са 78%, в пояса на бука те са вече 97% и в пояса на смърча достигат
100%. Средиземноморските видове от същата група насекоми в трите пояса са съответно
18%, 3% и в последния пояс те напълно липсват.
Като цяло, разглеждания район е много богат на ендемити. Техният брой сред
безгръбначните в Западна Стара планина е 197 вида, докато в Централна Стара планина е
193 вида и подвида. В надземната фауна повече ендемити има сред охлювите,
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многоножките, скакалците и бръмбарите. В този район подземната фауна е най-богато
представена в България. Сред тях има 11 балкански и 109 български ендемита, а по състав
е в най-близко сходство с фауната на Рило-Родопския район. Причина за последния факт е
най-вероятно планинският произход на древната пещерна фауна, която се е формирала във
високите планински масиви на Балканския полуостров. Изключително голямо е сходството
и между гнездящите птици от тези два района: тук то достига 90,3% и причината за това се
крие най-вече в силно изразения планински облик на тези високопланински райони.
Във фауната на района се срещат и значителен брой карпатски елементи (напр. някои
охлюви, стоножки, скакалци и др.), каквито липсват в останалата територия на България.
Това се дължи на палеогеографските връзки между Старопланинската верига и Карпатите.
Безгръбначни животни
За района могат да бъдат посочени видовете Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis),
Кордулегастер (Cordulegaster heros), Ручеен рак (* Austropotamobius torrentium), Бисерна
мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides),
Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes), Торбогнездница (Eriogaster catax), Callimorpha
quadripunctaria, Gortyna borelii lunata, Лицена (Lycaena dispar), Полиоматус (Polyommatus
eroides), Карабус (Carabus variolosus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач
(Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (* Osmoderma eremita),
Рисодес (Rhysodes sulcatus), Алпийска розалия (* Rosalia alpina).
Земноводни и влечуги
Според данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза І” /МОСВ, 2012/ на територията на общината
съществуват пригодни местообитания на два от целевите видове – жълтокоремна бумка
(Bombina variegata) и северен гребенест тритон (Triturus cristatus).
Бозайници
От съществуващата информация по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза І” в района има данни за присъствие
на следните видове:
-Европейски вълк (Canis lupus) - реалните му находища в защитена зона „Западна
Стара планина и Предбалкан“ са установени по екскременти и следи и фото-капани.
Предвид площта на пригодните местообитания и хранителния потенциал в зоната се счита,
че плътността на вида е близка до референтната, приета за оптималните местообитания –
0.025 инд./ km2 или 2.5 инд./100 km2 ЗЗ се обитава от 30 - 35 индивида в шест семейни
двойки.
-Кафява мечка (Ursus arctos) - регистрирана е мечка със средни размери с радионашийник в района на Комовете 2011 г. В ловно стопанство „Миджур” през 2010 г. е
заснета мечка. В района на общината няма меча популация. Зачестилите появи на мечки
през последните няколко години се свързват с интродукцията на животни в Западна Стара
планина от сръбска страна.
-Евразийски рис (Lynx (Felis) lynx) -има данни, че присъствие на вида е потвърдено
чрез пряко наблюдение под връх Три уши. Анкетни данни и наблюдения от ловци
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потвърждават присъствие на Рис в близост до землищата на селата Стакевци, Чупрене и
Върбово. Природозащитното състояние на местообитанията е оценено като благоприятно.
По време на проведени проучвания на територията евразийски рис не е установен, не са
установени и косвени следи от неговото присъствие.
-Остроух нощник (Myotis blythii) - лятно находище на вида е било установено при
водохващането на река Чупренска. В стандартния формуляр за защитена зона BG0001040
„Западна Стара планина и Предбалкан” за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна са посочени още няколко вида прилепи, които вероятно обитават и
райони от общинската територия.
Птици

При наличните литературни данни може да се приеме, че орнитофауната наброява общо
над 110 вида птици. За изчезнали от района може да се смятат белоглавият лешояд (Gyps
fulvus), черният лешояд (Aegypius monachus), горския бекас (Scolopax rusticola) и големият
креслив орел (Aquila clanga), а като нови гнездещи видове – белоопашатия мишелов (Buteo
rufinus). След прекратяване на вредната практика на поставяне на стрихининови примамки
за борба с вълка през 60-те години на 20 в. гарванът (Corvus corax) e започнал отново да
гнезди в района. През 90-те години се е появил нов гнездящ вид – белоопашатият мишелов
(Buteo rufinus).
4.7.3 Защитени територии

В териториалния обхват на община Белоградчик попадат следните категории защитени
територии, обявени по реда на Закона за защитените територии:
• Северната част от Резерват „Чупрене“ – код 27 (№ 994) с обща площ от 1 451.99
ха, от тях 468.9 ха в землището на село Стакевци. Обявен със Заповед No.358 от
09.02.1973 г. (ДВ, бр. 21/1973) с цел опазване на единствените компактни естествени
смърчови реликтни гори в Западна Стара планина. Промяна в площта - увеличаване със
Заповед No.506 от 11.07.1979 г. (ДВ, бр. 65/1979). Промяна в площта – актуализация със
Заповед No.РД-101 от 21.02.2011 г. (ДВ, бр. 26/2011). Приемане на План за управление със
Заповед No.РД-572 от 06.08.2015 г.(ДВ, бр. 64/2015). В резервата са забранени всякакви
дейности, с изключение на: охраната му; посещения с научна цел; преминаването на хора
по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал,
диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в
количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
• Защитена местност „Чупренски буки“ – част, – код 491 (№ 995) с обща площ от
553.06 ха, обявена като буферна зона на резерват „Чупрене“ със Заповед № 887/02.10.1986
г. на КОПС при Министерския съвет, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед
№ РД-509/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.72/2007 г.),
актуализирана по плащ със Заповед № РД-216/12.03.2012 г. (ДВ, бр.72/2007 г.);
• Природна забележителност „Белоградчишки скали“ - част, код 4 (№ 46) с обща
площ от 652.36 ха, от които 598.7 ха в землищата на гр. Белоградчик, с. Боровица и с.
Чифлик. Обявена с Постановление на Министерски Съвет No.998 от 27.01.1949 г. (ДВ, бр.
87/1951) с цел опазване на скални образувания. Промяна в площта - увеличаване със
Заповед No.601 от 01.07.1987 г., бр. 56/1987). Промяна в площта - увеличаване със Заповед
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No.РД-283 от 03.04.2012 г., бр. 38/2012), актуализация със Заповед No.РД-142 от
18.02.2014 г., бр. 24/2014). На територията й са забранени строителство, разкриване на
кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водния
и режим; паша на домашни животни; ловуване; късане и изкореняване на растенията, бране
на билки; палене на огън и опожаряване на растителността; сечи, освен отгледни и
санитарни; провеждане на тренировки по алпинизъм и организирани алпийски прояви.
Разрешено е извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездовия период (1 март - 15
август); залесяване с присъщи за района дървесни видове; изграждане на алеи, погледни
площадки и др. с оглед експониране на обекта и развитие на познавателния туризъм по
изготвен за целта устройствен проект.
• Природна забележителност „Пещера Магура“ – основната част от Природна
забележителност „Пещерата Магурата“ – код 7 (№ 697) се намира в землището на с.
Рабиша с обща площ от 82.5 ха. Обявена със Заповед No.666 от 03.05.1960 г. (ДВ, бр. 1-3-7666-1960 ) с цел опазване на пещера. Промени площта и режима на дейностите със
заповеди No.2077 от 07.06.1961 г., No.РД-534 от 12.07.2007 г.(ДВ, бр. 72/2007) и No.РД534 от 12.07.2007 г. (ДВ, бр. 72/2007). На територията й са забранени всякакви действия,
водещи до загрозяване и увреждане на пещерата и унищожаване на скалните образувания и
пещерната фауна; паша на добитък; ловуването; сеч в района; внасянето на неместни за
района растителни и животински видове; замърсяването с битови, строителни,
промишлени и др. отпадъци; паленето на огън; нови производствени дейности; всякаква
форма на увреждане на скалните и пещерни образувания.
• Природна забележителност „Боровия камък“, код 250 (№ 80) в землището на с.
Боровица върху площ от 1.29 ха. Обявена е със Заповед No.1187 от 19.04.1976 г. (ДВ, бр.
44/1976) с цел опазване на скално образувание и актуализация със Заповед No.РД-806 от
27.11.2009 г. (ДВ, бр. 4/2010). На територията й е забранено да се секат, кастрят и
повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения; пашата на
какъвто и да е добитък и през всяко време; преследването на дивите животни, птиците и
техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери за
камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и
включително водните течения; чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е
начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; извеждането на
интензивни и голи главни сечи; всякакво строителство. Разрешено е воденето на санитарна
сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества;
• Природна забележителност „Водопад на река Стакевска“, местност Белата вода
– код 251 (№ 138) в землището на с. Стакевци върху площ от 1.07 ха. Обявена е със
Заповед No.1187 от 19.04.1976 г. (ДВ, бр. 44/1976) с цел опазване на водопад. Промяна в
площта - актуализация със Заповед No.РД-544 от 12.07.2007 г. (ДВ, бр. 72/2007). На
територията й е забранено да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат
или изкореняват всякакви растения; пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време;
преследването на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето на гнездата и
леговищата им; разкриване на кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и
изменя естествения облик на местността и включително водните течения; извеждането на
интензивни и голи главни сечи; всякакво строителство. Разрешено е воденето на санитарна
сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества;
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На територията на общината са регистрирани 8 вековни дървета, разпределени по
землища на населени места, както следва:
o гр. Белоградчик: черен бор – 1;
o с. Гранитово: цер – 2;
o с. Рабиша: зимен дъб – 2;
o с. Дъбравка: летен дъб – 1;
o с. Боровица: цер – 2.
4.7.4. Защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000
В обхвата на общинските граници попадат части от следните защитени зони по Натура
2000:
- Защитена зона „Западен Балкан” с код BG0002002 (№ 1108) - за опазване на
дивите птици, обявена със заповед № РД-119/09.02.2012 г. (ДВ, бр.20/2012) + промяна на
режима на дейностите със заповед № РД-68/28.01.2013 г., (ДВ, бр.10/2013). Общата площ
на зоната е 146 832.47 ха, като на територията на общината засяга землищата на гр.
Белоградчик, с. Боровица, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с.
Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с.
Чифлик. Обявена е за опазването на птици и местообитанията им, включени в Приложение
1 на Директива 79/409/ЕЕС – 38 вида; редовно срещащи се мигриращи птици, които не са
включени в Приложение 1 на Директива 79/409/ЕЕС – 8 вида; други значими растителни и
животински видове – 29 вида;
- Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040
(№ 1109) за опазване на природните местообитания по Директива 92/43/ЕЕС, одобрена с
Решение на МС № 611 от 16.10.2007 г., (ДВ, бр.87/2007) + промяна в площта с Решение на
МС № 811 от 16.11.2010 г., (ДВ, бр.96/2010). Общата площ на зоната е 219 753.27 ха, като
се засягат землищата на гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Вещица, с. Гранитово, с. Граничак,
с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с.
Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик. Обявена е за опазване на:
o Местообитания по Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС: 4070 – Храстови
съобщества, 6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския
до алпийски пояс, 8220 – Хидрофитна растителност по силикатни скални склонове, 8210 –
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 9150 – Термофилни букови
гори, 3140 – Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации, 5130 –
Съобщества на Juniperus communi, 9530 – Субсредиземноморски борови гори, 6240 –
Субпанонски степни тревни съобщества, 40АО – Субконтинентални пери-панонски
храстови съобщества, 9180 – Смесени гори от Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове, 8230 – Силикатни скали с пионерна растителност, 8118 – Силикатни сипеи от
планинския доснежен пояс, 91СА – Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори,
3260 – Равнинни или планински реки с растителност, 7140 – Преходни блата и плаващи
подвижни торфища, 6210 – Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху
варовик, 6520 – Планински сенокосни ливади, 91НО – Панонски гори, 91GО – Панонски
гори с ..., 6110 – Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, 6510 –
Низинни сенокосни ливади, 8310 – Неблагоустроени пещери, 91ZO – Мизийски гори от
сребролиста липа, 91ВА – Мизийски гори от обикновена ела, 91WO – Мизийски букови
гори, 6410 – Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви, 7220 – Извори с
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твърда вода с туфести формации, 9170 – Дъбово-габърови гори, 9260 – Гори от Castanea
sativa, 9110 – Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 – Букови гори от типа AsperiloFagetum, 6230 – Богати на видове картълови съобщества върху силикатни терени в
планините, 91МО – Балкано-панонски церово-горунови гори, 9410 – Ацидофилни гори,
91ЕО – Алувиални гори, 4060 – Алпийски и бореални фикосидни съобщества;
o Видове, включени в приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС и приложение № 2 на Директива 92/43/ЕЕС, а именно: бозайници – 19 вида, земноводни и влечуги
- 6 вида, риби – 7 вида, безгръбначни – 18 вида, растения – 5 вида;
o Други значими растителни и животински видове – 96 вида;
- Защитена зона „Макреш” с код BG0000521 (№ 1165) ) - за опазване на природните местообитания по Директива 92/43/ЕЕС, одобрена с Решение на МС № 122 от
02.03.2007 г., ДВ. бр. 21/2007. Общата площ на зоната е 2 061.25 ха, като засяга землището
на село Рабиша. Обявена е за опазване на:
o Местообитания по Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС: 6110 – Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества, 91НО – Панонски гори, 91IО – Евросибирски степни гори от Quercus spp …, 91МО – Балкано-панонски церово-горунови гори,
91ZO – Мизийски гори от сребролиста липа;
o Видове, включени в приложение № 1 на Директива № 79/409/ЕЕС и приложение № 2 на Директива 92/43/ЕЕС, а именно: бозайници – 15 вида, земноводни – 2 вида,
влечуги - 2 вида, риби – 2 вида, безгръбначни – 4 вида;
o Други значими растителни и животински видове – 22 вида.
4.8 ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

На територията на община Белоградчик се генерират различни по вид и количества
отпадъци – битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци с растителен
произход и др.

Анализът на съществуващото състояние на този компонент се базира на проект на
Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2016-2020 г., както и на
база Доклад за състоянието на околната среда през 2016г., изготвен от РИОСВ-Монтана.
4.8.1 Отпадъци

Битови отпадъци - количеството битови отпадъци, генерирани на територията на община
Белоградчик през последните години възлизат на:
Таблица 16 Количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината
Година

2010

2011

2012

2013

2014

Тона

1 400

1 383

1 424

1 359

1 235

Източник: Програма за управление на отпадъците на територията на общината 2016-2020 г.
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От горната таблица е видно, че количеството на генерираните отпадъци е почти еднакво
през годините с тенденция на намаляване, породена преди всичко от намаляване броя на
населението на общината.

В общинската програма за управление на отпадъците е определена норма на натрупване от
295,5 кг/ж/год., която възприемаме и за целите на настоящата оценка. Така, общото
количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината през 2016г.,
получено по изчислителен път, възлиза на около 2 000 т/год. (при население общината от
6995 по данни на ГРАО).

Съгласно Доклад за състоянието на околната среда през 2016г., изготвен от РИОСВМонтана, сметосъбирането и сметоизвозването към 2016г. покрива 100% от населението на
общината. Системата е добре организирана, в съответствие със специализирани планови и
проектни разработки, отразяващи характера на застрояване, местоположението на съдовете
за смет, състоянието на уличната мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др.
Депонирането на битовите отпадъци от населените места от общината се извършва на
регионалното депо във Видин, което обслужва общините Белоградчик, Брегово, Бойница,
Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. На депото са
изградени и инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и
компостиране на биоразградими отпадъци.
Разделно събиране - в община Белоградчик няма въведена система за разделно събиране
на масово разпространени отпадъци.
Строителни отпадъци

По данни от Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2016г. след въвеждането
в експлоатация на регионалното депо, строителните отпадъци се обезвреждат на него. В
Програмата за управление на отпадъците на общината няма данни за генерираното
количество строителни отпадъци.
Производствени отпадъци

Към тази категория се отнасят отпадъците, генерирани от различни производствени
дейности на територията на общината. Съгласно информация от общинската програма за
управление на отпадъците „производствените предприятия на територията на общината
образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и
рециклируеми отпадъци“.
Количеството генерирани производствени отпадъци е незначително и с променливи
характеристики през различните години. Същото се отнася и за състава им. Част от
отпадъците се оползотворяват, или се предават на специализирани фирми, а една малка
част производствените отпадъци с неопасен характер се депонират на регионалното депо.
Опасни отпадъци

В програмата за управление на отпадъците на общината няма информация за опасните
отпадъци, генерирани на територията й. Може да се направи допускането, че отработените
моторни масла са основният дял от опасните отпадъци, генерирани на територията на
общината, следвани от излезли от употреба оловни акумулатори. Събирането и
третирането на опасните отпадъци се извършва от лицензирани фирми, с които
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дружествата, от чиято дейност се генерират опасни отпадъци, имат сключени договори.

Болничните отпадъци, формирани от лечебно заведение за болнична помощ - МБАЛ
„Проф. д-р Георги Златарски” и заведенията за извънболнична помощ на територията на
общината са предмет на договори за предаване/третиране и обезвреждане и не
представляват сериозен проблем.
4.8.2 Опасни вещества
Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл.104, ал.1 и на отказите
по чл. 112б, ал.1 и ал.2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г.,
изм. и доп.), на територията на община Белоградчик няма предприятия включени в
регистъра.

На територията на общината няма наличие и на предприятия с нисък рисков потенциал,
попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на Закона за опазване на околната
среда.

Горната информация е потвърдена и с писмо на РИОСВ-Монтана с изх.№ЗДОИ3/07.02.2017г. съгласно което „на територията на община Белоградчик към настоящия
момент няма предприятия, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС
(предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал).“
Във връзка с горното, не е необходимо местоположението на такива предприятия да се
съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.
4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

4.9.1 Шум
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници,
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци на различните видове
транспорт – шосеен, железопътен, въздушен и локалните източници на шум - промишлени,
комунално–битови, спортни и други обекти.
Основно влияние върху шума на територията на общината има транспортната
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна
мрежа и ж. п. инфраструктура.
4.9.1.1 Транспортна инфраструктура
Транспортната система на община Белоградчик включва единствено автомобилен
транспорт.
Връзката й със железопътната мрежа на страната се осъществява чрез гара Орешещ на
територията на община Димово.
Пътна мрежа
Пътната мрежа на територията на общината е с обща дължина от 134.1 км и формира плътност от 0.327 км/кв. км, близка до средната за страната - 0.333 км/кв. км. Съставена е от
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третокласни републикански и общински пътища. Конфигурацията й е затворена. Осем от
общо осемнадесетте села в общината имат само по една тупична връзка с пътната мрежа.
Републиканската пътна мрежа е с обща дължина от 82.4 км и включва участъци от следните пет третокласни пътища:
o III-102 /Димово - Ружинци/ Бела - Белоградчик - Средогрив - Долни лом - Белимел Монтана (с дължина 25.2 км);
o III-114 Лом - Сталийска махала - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене – местността „Бялата вода“;
o III-1102 Арчар - Мали Дреновец - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш
- граница РБългария/РСърбия (с дължина 21.2 км);
o III-1104 Кладоруб - Рабиша - Раяновци (с дължина 12.2 км);
o III- 1401 /Кула - Връщка чука/ - Киряево - Раковица - Подгоре - Раяновци - Ошане Вещица - Белоградчик (с дължина 23.8 км).
Техническите параметри на републиканските пътища са относително добри. Експлоатационното състояние на 44 % т тях е добро, на 43 % - средно и на 13 % - лошо.
Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 51.7 км и включва следните 12[14] пътя:
o VID1003 /III-102, Бела-Белоградчик/ - Граница общ. (Белоградчик-Димово) –
Орешец – Медовница - /I-1/;
o VID1004 /III-102, Белоградчик-Боровица/ - Чифлик – Стакевци - м. Бяла вода;
o VID1008 /III-1104, Рабиша-Раяновци/ - пещера Магура;
o VID1009 /III-1401, Ошане-Вещица/ - Рабиша - /III-1104/;
o VID1013 /III-1401/ - Белоградчик;
o VID3001 Върба - /III-1102/ - Сливовник;
o VID3002 /III-1102, Кладоруб-Салаш/ - Граничак;
o VID3005 /III-102, Белоградчик-Боровица/ - Пролазница;
o VID3006 /VID1004, Чифлик-Стакевци/ - Праужда;
o VID3007 /VID1004, Чифлик-Стакевци/ - Крачимир;
o VID3010 /III-1401/ - Вещица - Струиндол;
o VID3011 /III-1401, Вещица-Белоградчик/ - Дъбравка;
o VID3012 /III-1102, Граничак-Салаш/ - Куцаровци;
o VID3014 /III-1102, Кладоруб-Салаш/ - Върба.
Състоянието на общинските пътища е незадоволително. Пътищата се характеризират с
малка ширина на настилката, липса на банкети, тежки ситуационни геометрични елементи,
стари съоръжения с недостатъчна ширина и не добре поддържана настилка, като в отделни
участъци тя е в много лошо състояние.
4.9.1.2 Масов обществен транспорт
Град Белоградчик е свързан с по-големите градове в България посредством автобусен
транспорт. Редовни курсове до общинския център се изпълняват от гр. София и гр. Видин
и обратно. Общинската територия се обслужва, както от вътрешни линии – до някои от поголемите села, като Рабиша и Стакевци, така и от автобусни връзки със съседната община
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Чупрене. Маршрутите на междуселищния транспорт са обходни, с цел обхващане на
повече населени места и се оценяват като добре организирани. Приема се, че е постигната
оптимална периодичност на маршрутните линии.
4.9.2 Нива на шум
По експертна оценка, в аспекта на шумовото натоварване, общинската територия не
принадлежи към тези, застрашени от наднормени шумови нива. Конфигурацията на
републиканската и общинска пътна мрежа не предполага наднормено акустично
натоварване на населените места н общината, с изключение на част от уличната мрежа в
гр. Белоградчик.
Шумовите характеристики на транспортния поток на разстояние 7,5 m. от оста на близката
лента за движение, в зависимост от класа на пътя са както следва:
 ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h;
 ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h;
 ІV и V клас – до 60 dBA в зависимост от конкретното натоварване и скорост на
движение.
По данни от обяснителната записка на ОУП, от извършените преброявания през 2015г. по
път 102Д, общото натоварване възлиза на 563 МПС, от които 73.9% са леки автомобили,
16.3%-лекотоварни и 3.9% тежко товарни автомобила. Посоченото говори за сравнително
ниска натовареност на главната транспортна инфраструктура на общината.
Локални източници на шум – към тази категория се отнасят производствени обекти,
обекти за спортни прояви, гари, пазари, дискотеки. В случаите на наднормен шум,
контролният орган поставя необходимите изисквания и срокове.
Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са
регламентирани в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ.
бр.58/2006 г.) и са дадени в следващата таблица.
Таблица 17 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях

Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на
железопътен и трамваен транспорт
Територии, подложени на въздействието на авиационен
шум
Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научно-изследователска и учебна дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на шум, dBA
ден

вечер

нощ

55
60

50
55

45
50

60

55

50

65

60

55

65

65

65

70
45
45
45
40

70
40
35
40
35

70
35
35
35
35

*Източник: Наредба №6/26.06.2006 за показателите за шум в околната среда /МЗ и МОСВ/
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Контролът и приоритетите по отношение на фактор „шум“ в най-голяма степен са свързани
с осигуряване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната
среда от шум.
Съгласно писмо на РИОСВ-Монтана, изх. № 201/31.01.2017г., на територията община
Белоградчик няма констатирани наднормени стойности на нивата на шум в промишлени и
жилищни зони до промишлени обекти.
4.9.3 Други вредни физични фактори

Като правило, източници на електромагнитни полета са и радиопредавателите на къси,
средни и дълги вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и
ретранслатори, подстанции за високо напрежение – открити и закрити, електропроводи,
трафопостове, захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни
комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ,
авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, лични системи за комуникации
(радиолюбителски предаватели).
Мобилните комуникации на територията на общината осъществяват 3 мобилни оператора с покритие на територията 95 %. Проводни (оптични и жични) телефонни услуги
предлага „ВИВАКОМ”. С изключение на няколко гранични села, територията на цялата
община има покритие на действащите национални мобилни оператори. Общината е
покрита с качествен радио сигнал. Без добро покритие с цифров телевизионен сигнал са
Стакевци, Салаш, Боровица, Крачимир, Праужда, Ошане и Раяновци. До гр. Белоградчик е
изградена една от най-големите в страната радио-релейна и телевизионна кула с височина
138 м, като е монтирана нова антенна система, която приема и предава цифровия сигнал на
телевизионното излъчване. До селата Стакевци, Салаш и Ошане има изградени
ретранслатори, които след въвеждането на цифровизацията на ефирния телевизионен
сигнал се използват единствено за покритие на сигнала на мобилните оператори Всички
населени места имат 100% покритие с радиосигнал и ефирна телевизия. Кабелните
оператори на територията на общината са няколко, като броят им варира. Те предлагат
освен телевизионен и радиосигнал и интернет достъп. Качеството на предлаганите услуги е
на добро ниво. Достъп до кабелна телевизия има само в общинският център – гр.
Белоградчик.

За посочените предаватели няма експертни оценки, не е определяна хигиенно-защитна зона
спрямо жилищната и работната среда. Не съществува информация доколко интензитета на
РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно допустимото ниво (ПДН) – 3 V/m за
жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ).
Липсата на данни от измервания, информация за експертизи и други проучвания показва,
че източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол както по време на
проектирането и изграждането, така и при експлоатацията им. По данни на годишния
доклад за състоянието на околната среда, няма наднормено въздействие на други вредни
физични фактори върху околната среда.
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4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ

4.10.1. Недвижимо културно наследство
В 11 от общо 18-те населени места в Община Белоградчик са регистрирани недвижими
културни ценности - гр. Белоградчик и селата Боровица, Граничак, Гранитово, Крачимир,
Прауджа, Рабиша, Раяновци, Салаш, Стакевци и Струин дол. Водещи по броя
регистрирани НКЦ са град Белоградчик – 14 броя (1 свалена), селата Рабиша – 10 броя (1
свалена), Праужда – 7 броя и Граничак – 5 броя .
На територията на Община Белоградчик са регистрирани общо 51 НКЦ /от които са
свалени 3 броя/ и три исторически места. Всички НКЦ за единични, от тях 2 НКЦ са от
национално значение - Белоградчишката крепост и Праисторическо, римско и
средновековно селище пещерата Магура (бивше име „Рабиша“); общо 17 НКЦ са от местно
значение; 5 НКЦ – за сведение, а останалите 27 нямат категория. Декларираните/обявените
недвижими културни ценности по местоположение, вид и статут са показани на долната
таблица.
Таблица 18 Декларирани/обявени недвижими културни ценности по местоположение, вид и статут
№
по
ред
1

№
в
НМ
2

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.
9.

8.
9.

10.

10.

11.
12.
13.

11.
12.
13.

14.

14.

15.

15.

16.

1.

17.

1.

ОБЕКТ
(адрес, локализация)

Вид

Категория

3

4
Град Белоградчик
Белоградчишка крепост (южно от гр. Белоградчик), Народна старина
Архитектурно-строителен от
обявена като два обекта:
- Турска крепост, в града
- Римска крепост „Калето“, „Дамийска махала“
Римска крепост – Сюлейманово
укрепление(Латинско кале)
Старо селища „Разсадника“

Лобно място на инициатори на Възстанието от 1850
г.
Пановата къща – исторически музей, кв. 25, УПИ
II-3
Място на сражение от 1850 г., м. „Фалковец“
Място на сражение от 1850 г., м. „Извор“, 4 км
югоизточно
Място на сражение – Субашин чешма
Въстанически лагер от 1850 г., м. „Китка“
Лобно място на възстанници от 1923 г., м.
„Студени дол“
Лобно място на партизани
Място на сражение, шосето за Видин, 3 км северно
Църква „Свети Георги”
Жилищна сграда на Чавдар Веселинов Палин,
кв.70, УПИ IX-623
Джамия „Хаджи Хюсеин”
Село Боровица
Църква „Света Троица” + Паметник на загиналите в
Балканските войни и Първата световна война
Село Граничак
Историческа местност „Клетвен връх“ , вр.
Кокошевец, 2 км западно

5
Национално

Средновековието

Местно

Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Исторически
Исторически

Местно
За сведение

Исторически
Исторически
Художествен

Местно
За сведение
Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Художествен
Исторически

За сведение
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Римска селищна структура, м. „Анище“
Село Гранитово

Археологически

18.

2.

19.

1.

20.

2.

21.

3.

22.

4.

23.

5.

Църква „Св. Св. Константин и Елена“

Художествен и
архитектурно-строителен

24.
25.
26.

1.
2.
3.

Къща на Илия Пашов Динин
Къща на Живко Стефанов Цийн
Къща на Васил Стоянов Цийн

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

34.

1.

35.

2.

36.

3.

37.

4.

38.

5.

39.
40.
41.
42.
43.

6.
7.
8.
9.
10.

44.

1.

45.

2.

46.
47.

1.
2.

48.

1.

49.

2.

50.

3.

51.

1.

Средновековна крепост „Голямо градище“
Римски кастел „Ливадска глама“

Място на сражение от 1850 г. м. „Зелената глава“
Лобно място на партизани, м. „Брестовец“, 1 км
западно
Село Крачимир

Село Праужда
Къща на Мито Цвински
Къща на Гого Геин
Къща на Васил Ангелов Добринов - старата
Къща на Тодорин Спас Гайдаров
Къща на Михаил Трифонов Рашков
Къща на Иван Александров
Църква „Свето Възнесение Христово“
Село Рабиша
Праисторическо, римско и средновековно селище в
пещерата
Средновековен некропол, 1 км южно

Праисторическо, римско и средновековно селище в
пещерата „Рабиша"
Килийно училище
Историческа местност „Пещера Магурата“, 3 км
северозападно (свален)
Къща на Георги Василев със стопански постройки
Къща на Ненка Стоянова
Къща на Иван Пунчев
Къща на Найден Найденов
Църква „Св. Пророк Илия“
Село Раяновци
Средновековно селище

Църква Св. Св. Кирил и Методий“

Село Салаш

Възстаннически лагер от 1850 г.
Църква „Свето Успение Богородично“
Село Стакевци
Къща на Боян Илиев Ковачев
Двете къщи на Христо Тенев със стопанските
постройки
Църква „Свето Възнесение Господне“
Село Струиндол
Развалините на крепостта Манастира и Царицин
гроб, м. Кокошевец

Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието

Местно

Исторически

Местно

Исторически

Местно
Местно

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Художествен
Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието

Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието

Исторически и
архитектурно-строителен
Исторически

Местно
Местно

Национално
Местно
За сведение

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Художествен

Местно

Архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието

Местно

Исторически
Художествен

За сведение

Художествен

Архитектурно-строителен
Архитектурно-строителен
Художествен
Народна старина

Обектите от средновековието и античността от жилищен или отбранителен/стратегически
характер - селища и крепости - съставляват близо една пета от всички НКЦ. Освен
Белоградчишката крепост, пещерата Магура и развалините Анище, за които има
определени граници и охранителни режими, юридическата защита на НКЦ в община
Белоградчик подлежи на развитие и актуализиране, а останалите обекти от тази група имат
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неизползван потенциал и представляват неусвоен ресурс за развитието на туризма в
общината.
Общо 9 от всички регистрирани НКЦ или близо една пета са храмовете – църквите в гр.
Белоградчик и селата Боровица, Гранитово, Праужда, Рабиша – „Св. Пророк Илия“,
Раяновци, Салаш и Стакевци и джамията Хаджи Хюсеин (1751г.) в гр. Белоградчик.
Всички регистрирани 7 художествени НКЦ в Община Белоградчик са сред православни
храмове, а църквата Св. „Константин и Елена“ в с. Гранитово е смесен архитектурностроителен и художествен паметник.
Архитектурният облик на селищата в Община Белоградчик е тежко засегнат от битките и
опожаряванията въстанието в Северозападна България през 1850г.; в основната си част
сградният фонд бил възстановен през втората половина на XIX в. като храмовете не правят
изключение.
Едва 15 от регистрираните общо 51 НКЦ в гр. Белоградчик и селата Граничак, Крачимир,
Праужда и Стакевци са жилищни сгради; отделни жилищни сгради с културноисторически потенциал, но без защитен юридически статут, има също в селата Чифлик,
Вещица и Ошане. Всички жилищни сгради НКЦ са без категория, с изключение на
Пановата къща, която е НКЦ от местно значение.
В село Рабиша юридически статут има и местното килийно училище.
Към недвижимите културни ценности принадлежат и 9-т военни паметници:
o гр. Белоградчик - Паметник на загиналите за защитата на Белоградчик през 1913 г.,
на 5 км. СЗ от Белоградчик и 2 км. южно от с. Сливовник;
o гр. Белоградчик - Паметник на загиналите във войните за периода 1912-1945г. в
община Белоградчик, на площад "Възраждане";
o с. Боровица - Паметник посветен на героите паднали през Балканската война и през
Общоевропейската страшна война от 1915-1918 г., в двора на храм „Света Троица”;
o с. Рабиша - Паметник посветен на загиналите в Отечествената война, в Парка на
читалището в центъра на селото;
o с. Салаш - Паметник посветен на загиналите при отбраната на прохода „Кадъ Боаз”,
Прохода „Кадъ Боаз”, границата със Р. Сърбия;
o с. Салаш - Паметник посветен на загиналите в Първата световна война салашчани
12-13 и 15-18 години, на площада на селото;
o с. Салаш - Паметник на връх „Китка”, западно от селото на около 13 км;
o с. Стакевци - Паметник на загиналите през 1912-1913 г, на площада на селото;
o с. Стакевци - Паметна плоча на загиналите през 1915 – 1918 г., на площада на
селото.
4.10.2. Движимо културно наследство
Движимото културно наследство на общината е представено в Историческия музей, който
се помещава в „Пановата къща“. Експозицията в музея е посветена на Османския период и
Възраждането и отразява развитието на занаяти като златарство, дърворезбарство,
абаджийство, терзийство, мутафчийство, грънчарство, медникарство. Основният фонд
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включва над 6000 експоната. Акцент в експозицията е въстанието срещу турския
поробител от 1850 г. с център град Белоградчик. Музеят разполага с богата колекция на
монети и икони. В двора му са експонирани антични надгробни паметници.
4.10.3. Нематериално културно наследство
Нематериалното културно наследство на общината включва местни празници, обичаи и
фолклор. В общинския културен календар са включени следните традиционни събори и
фестивали:
o Международният събор на прохода „Кадъ боаз", който след известно прекъсване
отново е възстановен;
o Фолклорният фестивал „От Тимок до Искър", който се провежда с цел съхраняване
и популяризиране на традициите, свързани с автентичния фолклор;
o Традиционният празник - събор на с. Рабиша;
o Традиционният празник - събор на с. Стакевци, който се провежда в местността
„Бялата вода" в Стакевския балкан.
Песенният, танцов и обреден фолклор се поддържа от любителските състави към
читалищата.

4.10.4. Туризъм
Туристически ресурси и потенциал
Общината разполага с ценни и разнообразни туристически ресурси, основните от които са:
o Защитените територии, обявени за природни забележителности (ПЗ): „Белоградчишки скали”, „Магура”, „Боров камък" и „Бела вода", резерватът „Чупрене“ и
защитената местност „Чупренски буки“, които представляват потенциал за развитие на
културен, познавателен, пещерен, планински, „ученически” туризъм (тематични
екскурзии) и др.;
o Множеството планински територии със съхранена уникална природна среда и
биологично разнообразие (предимно в западната част на общината), които са включени в
мрежата НАТУРА 2000 и представляват потенциал за развитие на познавателен,
планински, трекинг, „ученически" туризъм (зелени училища, летни лагери, тематични
екскурзии) и др.;
o Други природни ресурси, привличащи туристически интерес.
Основните антропогенни туристически ресурси са:
o обекти на културно-историческото наследство, разпръснати из цялата територия на
общината, които представляват потенциал за развитие на културен и познавателен
туризъм;
o развито дивечовъдство (ДДС "Миджур") в западните части на общината, което
представлява потенциал за развитие на ловен туризъм;
o развито лозарство и винопроизводство в северните и източните части на общината,
което представлява потенциал за развитие на винен туризъм;
o територии със съхранена характерна селищна среда (почти всички села в общината), които са потенциал за развитие на селски туризъм;
o други антропогенни ресурси, привличащи туристически интерес.
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Разполагаемите природни и антропогенни дадености за развитие на туристическата
дейност в региона дават основание да се прецени, че като най-перспективни за развитие се
очертават: културният, познавателният, планинският, трекинг, пещерният, виненият,
селският, ловният, риболовният, спортният (водно- атракционен) и „ученическият”
туризъм (зелени училища, летни лагери, тематични екскурзии).
Туристическа инфраструктура
Директна туристическа инфраструктура.
Изградена директна туристическа инфраструктура има само за някои от туристическите
отрасли (като културния, познавателния, пещерния и ловния туризъм). Тук спадат
благоустройството, удачното експониране и организацията на посещенията на пещерата
„Магура”, ПЗ „Белоградчишки скали", „Белоградчишка крепост", ПЗ „Боров камък” и др.;
туристическите маршрути „Общ туристически маршрут“, „Белоградчишки скали“,
„Планиница“, „Збегове“, „Ведерник“ и „Светът на скалите“; дивечовъдните станции на
ДДС „Миджур" в селата Стакевци и Раяновци и т.н. Тази инфраструктура е в относително
добро състояние, но има нужда от разширение и периодична поддръжка.
За останалите форми на туристическа дейност (като винения, селския, планинския,
трекинг, риболовния, спортния (водно-атракционен) и „ученическия" туризъм) няма
изградена инфраструктура.
Индиректната туристическа инфраструктура
На територията на общината в частта леглова база е представена най-вече от нискокатегорийни къщи за гости, вили, стаи и апартаменти под наем, повечето от които
предлагат предимно нощувки, без допълнителни атракции и забавления. Освен хотел
„Скалите", който се намира в централната част на гр. Белоградчик, в общината няма друга
висококатегорийна база за настаняване, която да задоволява цялостно потребностите на
туристите. Извън общинския център обекти за настаняване има само в някои от поголемите села - Рабиша, Стакевци, Чифлик, Дъбравка и др. В по-малките населени места
няма изградена подобна инфраструктура. Съществуващата леглова база на територията на
общината не задоволява пълноценно нуждите на посетителите.
Заведенията за хранене и развлечение също са недостатъчни като брой, капацитет и предлагани услуги. Развити са като самостоятелни обекти и към средствата за подслон и
местата за настаняване. Също са концентрирани в общинския център. Спортните и атракционни дейности са най-слабо застъпеният елемент на индиректната туристическа
инфраструктура.
4.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Проучването на здравното състояние на населението на община Белоградчик се извършва
чрез демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с
показателите за област Видин и цялата страна за периода 2014-2016г. Проучени са
основните демографски показатели отделно за населението на община Белоградчик и общо
за цялото население на страната.
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Демографски показатели
Възрастовата структура на населението (данни от последното преброяване 2011 г.) и
разпределението по пол за община Белоградчик, е застаряващ тип, при най-широко
представителство на населението в активна трудоспособна възраст и възраст над 65
години. Стойностите за община Белоградчик са по-неблагоприятни от средните за страната
/виж долните две таблици/.
Таблица 19 Структура на населението на община Белоградчик
Обект и признаци

Население на община Белоградчик към 01.02.2011г.
от тях
мъже
жени
до 19 години
20-64 години
над 65 години

Брой
6 602
3 243 (49,1%)
3 359 (50,9%)
1200 (18,2%)
3 836 (58,1%)
1566 (23,7%)

Таблица 20 Разпределение на населението на Република България
Обект и признаци

Население на Република България към 01.02.2011г.
от тях
мъже
жени
до 19 години
20-64 години
над 65 години

Брой
7 364 570
3 586 571 (48,7%)
3 777 999 (51,3%)
1 352 857 (14,4%)
4 650 316 (63,1%)
1 361 397 (22,5%)

Обобщени са показателите детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и естествен
прираст за община Белоградчик, цялата област Видин и за страната, като динамиката е
проследена в тригодишния период 2014-2016г. Показателите за раждаемостта и общата
смъртност не се различават съществено между населението на община Белоградчик и тези
за цялата област Видин. Значително по-висока е общата смъртност за населението на
община Белоградчик спрямо средната за страната. Раждаемостта е по-ниска за периода
2014-2016г. спрямо средните стойности за областта и страната.
Таблица 21 Демографски показатели за община Белоградчик, област Видин и цялата страна
Община
Област Видин
Република
Година
Показатели на 1000 жители
Белоградчик
България
Раждаемост
8,8
7,0
9,4
Смъртност
22,2
22,5
15,1
2014г.
Естествен прираст
-13,4
-15,5
-5,7
Детска смъртност до 1г.
37,0
10,6
7,6
Раждаемост
5,8
6,2
9,2
Смъртност
24,0
23,1
15,4
2015г.
Естествен прираст
-18,2
-16,9
-6,2
Детска смъртност до 1г.
0
5,3
6,6
Раждаемост
6,1
6,3
9,2
Смъртност
24,1
23,4
15,1
2016г.
Естествен прираст
-18,0
-17,1
-5,9
Детска смъртност до 1г.
9,0
6,5
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Естественият прираст като резултативен показател между двата основни демографски
индикатора - раждаемост и обща смъртност, за 2014, 2015 и 2016г. е значимо понеблагоприятен и с високи отрицателни стойности за населението на община Белоградчик
/виж горната таблица/.
Основният извод е, че демографската характеристика на общината за момента е силно
неблагоприятна. Поради повишаване интензитета на различни демографски процеси –
естествено и механично движение на населението, е възможно демографската перспектива
за община Белоградчик да се влоши в бъдеще, но и в момента вече е достигната значима
отрицателна динамика на населението. Тенденцията на естествения прираст също е силно
неблагоприятна, като повлиява негативно демографския облик и здравните показатели на
населението в общината.
Умрели по причини за смъртта (класове болести)
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини
от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния
статус на населението, като данните са налични общо за област Видин, в която се намира и
община Белоградчик /виж следващата таблица/.
Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на
околната среда са:
II клас: новообразувания;
IV клас: болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната
на веществата;
IX клас: болести на органите на кръвообращението;
X клас: болести на дихателната система;
XI клас: болести на храносмилателната система;
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан;
XIV клас: болести на пикочо-половата система;
XVII клас: вродени аномалии.
Таблица 22 Умрели по причини за смъртта (класове болести), област Видин и страната (на 100 000
души от населението)
Клас
болести
Обща
смъртност
II
IV
IX
X
XI
XII
XIV
XVII

Област
Видин

2013г.
България

Област
Видин

2014г.
България

Област
Видин

2015г.
България

2105,6

1436,2

2224,2

1508,2

2280,7

1534,1

317,1
4,1
1310,8
96,4
81,9
1,0
26,9
2,1

251,5
19,9
934,8
48,3
49,9
0,6
17,7
2,1

322,0
15,9
1336,7
141,9
97,4
2,1
25,4
3,2

250,7
21,3
993,4
54,5
53,3
0,7
18,7
1,7

312,0
14,1
1512,5
83,4
70,4
1,1
27,1
-

251,0
25,3
1003,5
56,4
53,7
0,7
19,9
2,1

Общата смъртност на населението от област Видин е съществено по-висока от средната за
страната, включително за най-значимите класове болести. Причинността е многофакторна
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– най-вече застаряването на населението в областта, широкото разпространение на
рисковите фактори (биологични – хипертония, затлъстяване, диабет, и поведенчески –
тютюнопушене, висока употреба на готварска сол, захарни изделия, алкохол, и ниска
двигателна активност), породени от стила на живот на хората. Понастоящем в областта,
включително в община Белоградчик, отсъстват значими промишлени и комунални
източници на замърсяване, които да са предпоставка за повишен здравен риск за
населението по отношение въздействие от околната среда.
Основна причина за умиранията през 2015 г. са болестите на органите на
кръвообращението, които са 1512.5 на 100 000 или 66.3% относителен дял. Същите
показатели за страната за 2015 г. са съответно 1003.5 на 100 000 или 65.4%. На второ място
по причини за умирания са новообразуванията, които за област Видин са 312,0 на 100 000
(13,7% относителен дял), което е по-ниско от средната стойност за страната. Следват
болестите на дихателната и храносмилателни системи. На тези 4 класа болести се дължат
86.7 % от всички смъртни случаи в област Видин за 2015г.
Заболеваемост и болестност
Болестността от онкологична нозология е една от най-силно повлияващите се факторите на
жизнената среда.
За област Видин, болестността през периода 2013-2015г. е по-ниска от средната за
страната, като водещи са злокачествените новообразувания на млечната жлеза,
храносмилателна система, пикочо-полова система.
В таблицата по-долу е разгледана регистрираната заболеваемост от 6 класа онкологични
заболявания според локализация, които са социално значими и са частично зависими от
факторите на жизнената среда. По данни на НСИ, в структурата на онкологичната
болестност за област Видин водещо място през 2015г. заемат болестите на млечната жлеза
при жените (1290,7 на 100 000) и на храносмилателната система (528,7 на 100 000). Нивата
на онкологичната регистрирана заболеваемост по класове болести се запазват и плавно
увеличават за представения тригодишен период, както за област Видин, така и за цялата
страна.
Таблица 23 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания (на 100 000 души от
населението)
Наименование и локализация на
новообразуванието
Общо
1. Устни, устна кухина и фаринкс
2. Храносмилателни органи и
перитонеум
3. Дихателна система и гръдни
органи
4. Млечна жлеза при жените
5. Пикочна система
6. Лимфни и кръвотворни органи

2013г.
Обл.
Българ
Видин
ия
3385,3
3819,0
94,3
103,0
471,5
562,6

2014г.
Обл.
Българ
Видин
ия
3552,4
3867,7
83,7
100,4
517,9
573,1

2015г.
Обл.
Българ
Видин
ия
3636,0
3961,5
79,1
98,3
528,7
581,2

166,8

218,4

180,1

214,6

175,5

211,1

1220,1
183,4
107,8

1326,8
248,9
151,3

1257,1
202,3
104,9

1344,1
260,2
153,8

1290,7
211,3
112,7

1385,6
271,7
160,2
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По отношение на инфраструктурата на лечебната помощ в община Белоградчик, към
31.12.2016 г. в общината има регистрирани 3 индивидуални практики за първична
медицинска помощ, 4 практики за първична дентална помощ (3 индивидуални и 1
групова), 10 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ и 1
медицински център - „Медицински център 1 - Белоградчик ЕООД“.
Спешната медицинска помощ се осигурява от филиал на ЦСМП, разположен в гр.
Белоградчик.
Болничното обслужване на населението от общината се извършва основно от МБАЛ
„Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД, гр. Белоградчик, която е със статут на общинска
болница.
Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността показва, че основните проблеми
на здравето на населението в община Белоградчик произтичат предимно от заболявания,
свързани със застаряването на населението и със широкото разпространение на рисковите
фактори, породени от стила на живот.
Съгласно данните на НСИ, негативните демографски и здравно-демографски тенденции в
област Видин се запазват. С реализирането на ОУП на община Белоградчик ще се създадат
положителни предпоставки за справянето със значимия демографски проблем, които са и
първо условие за постепенно подобряване демографската характеристика и здравното
състояние на населението в общината.
4.12 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на:
- жилищния сектор;
- социалната инфраструктура;
- транспортната инфраструктура;
- техническата инфраструктура;
- инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия.
4.12.1. Материални активи на жилищния сектор
Материалните активи на жилищния сектор обхващат 4 213 жилищни сгради и 5 376
жилища, чиито характеристики са представени на следващите две таблици:
Таблица 24 Материални активи на жилищния сектор
Община/населени
места
Община - общо
гр. Белоградчик
с. Боровица
с. Вещица
с. Върба
с. Гранитово

Жилищни
сгради
общо
4 213
1 057
268
98
71
189

Жилищна
обитавана
2 150
899
89
70
23
169

Вид на сградата
Жилищна
Жилищна
за врем.
необитавана обитаване
(вили)
1 661
400
153
4
171
8
28
48
9
11

Жилищна за
колективни
домакинства
2
1
-
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с. Граничак
с. Дъбравка
с. Крачимир
с. Ошане
с. Праужда
с. Пролазница
с. Рабиша
с. Раяновци
с. Салаш
с. Сливовник
с. Стакевци
с. Струиндол
с. Чифлик
Община/населени
места
Община - общо
гр. Белоградчик
с. Боровица
с. Вещица
с. Върба
с. Гранитово
с. Граничак
с. Дъбравка
с. Крачимир
с. Ошане
с. Праужда
с. Пролазница
с. Рабиша
с. Раяновци
с. Салаш
с. Сливовник
с. Стакевци
с. Струиндол
с. Чифлик

70
149
70
125
214
53
409
229
273
52
401
78
407
Жилища
бр.
5 376
2 341
242
98
70
187
70
145
70
125
202
49
360
221
277
52
380
79
408

9
48
29
82
43
12
201
83
134
18
136
50
55
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61
101
38
43
144
41
156
146
138
34
254
28
98

3
57
52
11
254

Жилищни помещения бр.
Общо
В т.ч. стаи
18 587
15 805
9 219
7 325
735
659
271
270
239
215
699
538
193
192
414
407
215
148
321
317
606
595
120
120
1 137
999
699
685
1 016
987
201
186
1 384
1 057
222
220
896
885

1
-

-

Полезна площ кв.м
Общо
В т.ч. жилищна
379 199
283 847
201 545
155 923
15 408
11 785
6 074
4 738
4 278
3 561
12 920
9 102
3 293
2 511
7 659
5 933
4 027
2 475
5 931
4 970
9 619
7 980
2 052
1 597
23 244
17 130
12 139
9 527
24 074
16 069
3 460
2 890
22 646
16 826
5 160
4 011
15 670
6 819

Наличните активи осигуряват висок жилищен стандарт от 42.99 кв. м жилищна площ на
човек, както и висока степен на жилищна задоволеност – 425.02 обитавани жилища на
1000 ч. население при среден европейски показател от 420 жил./1000 ч.
4.12.2. Материални активи на социалната инфраструктура
4.12.2.1. Образование и обучение
Инфраструктурата на образованието включва следните материални активи:
o Обединено детско заведение – 1;
o Начално училище – 1;
o Основно училище – 1;
o Средно общообразователно училище – 1.

4.12.2.2. Здравеопазване
Материалните активи на здравеопазването включват:
o Медицински център – 1;
o Индивидуални практики за първична медицинска помощ - 6;
o Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ - 11;
o Индивидуални практики за първична дентална помощ - 6;
97

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

o Многопрофилна болница за активно лечение – 1.

4.12.2.3. Социални дейности
Материалните активи на социалните дейности обхващат:
o Дом за деца, лишени от родителска грижа – 1;
o Преходно жилище с капацитет 8 ч.;
o Дом за възрастни хора с деменция – 1;
o Клуб на инвалида – 1;
o Дневен център за стари хора – 1;
o Клуб на пенсионера – 1;
o Социална трапезария с капацитет 50 ч.;
o Домашен социален патронаж с капацитет 120 ч.
4.12.2.4. Културни дейности
Материалните активи на културата включват:
o Музеи – 2;
o Читалища – 6.
4.12.2.5. Спорт
Материалните активи на спорта включват:
o Спортен комплекс – 1;
o Стадион – 1.

4.12.2.6. Материални активи на административното и финансово-кредитно
обслужване
Материалните активи на административното обслужване включват сградите с принадлежащото им обзавеждане и оборудване на:
o Общинската администрация и общинския съвет – 1;
o Кметствата – 4;
o РПУ – 1;
o Районния съд и прокуратура – 1;
o Граничната полиция – 1;
o РСПБЗН – 1;
o Държавното лесничейство – 1.
4.12.2.7. Материални активи на пощенското обслужване
Няма данни.
4.12.3. Материални активи на транспортната инфраструктура
Материалните активи на пътната инфраструктура обхващат:
o Републикански пътища III-ти клас с обща дължина 82.4 км;
o Общински пътища с обща дължина 51.7 км.
4.12.4. Материални активи на техническата инфраструктура
4.12.4.1. Водоснабдяване
Материалните активи на водоснабдителната инфраструктура включват:
o Планински водохващания - няма данни;
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Външни довеждащи водопроводи – 96.644 км;
Вътрешни разпределителни водопроводи – 85.491 км;
Напорни водоеми – 22 бр. с общ обем 3005 куб. м.;
Черпателни водоеми – 2 бр. с общ обем 25 куб. м.

4.12.4.2. Канализация
Материалните активи на частично изградената канализационна система включват 10 092 м
канализационна мрежа.
4.12.4.3. Хидромелиоративна система
Материалните активи на напоителна система „Рабиша“ включват:
o Язовири – 2;
o Изравнители – 2;
o Помпени станции – 2;
o Деривации – 4;
o Напоителен канал – 1;
o Кантони – 4;
o Административна сграда – 1.

4.12.4.3. Енергийна инфраструктура
Материалните активи на електроенергийната инфраструктура са представени от:
o Подстанция 110/20 kV – 1;
o Въздушни електропроводи високо напрежение – 3 бр.;
o Електропреносна мрежа средно напрежение – 149.882 км;
o Електроразпределителна мрежа ниско напрежение – (?) км;
o Трансформаторни постове – 71 бр.;
o Фотоволтаична централа – 1.
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

5.1.1. Предполагаемо развитие на територията без прилагане на плана
По-нататъшното развитие на територията на община Белоградчик без Общински общ устройствен план би представлявало нарушение на Закона за устройство на територията
и би било сериозна пречка за модернизацията на техническата й инфраструктура –
реконструкция и доизграждане на водопроводните системи, изграждане на канализация – и
обновяването на жилищния фонд. Оползотворяването на изключително ценния
туристически потенциала, с който разполага общината за развитие на различни форми на
туризъм би останал без устройствена основа и не би могъл да се реализира пълноценно. Не
биха се създали устройствени условия за реализация на предвижданията на
стратегическите документи по Закона за регионалното развитие отнасящи се за общината
за стимулиране икономическото й развитие, чрез определяне на подходящи локализации за
инвестиции в индустрията и логистиката. Културното и природното й наследство би останало неоползотворено. Липсата на одобрен действащ Общ устройствен план би лишило общината от възможността да ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз.
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Затруднено би било и по-нататъшното развитие на благоустройството на селата, както и
създаване на условия за интегриране на курортно-туристически функции в традиционната
им структура. Значителните по площ земи по параграф 4 на ЗСПЗЗ биха останали без траен
устройствен статут с всички негативни последствия за качеството на жизнената среда,
която представляват.
Липсата на одобрен действащ Общ устройствен план би лишило общината от възможността да ползва финансови средства от фондовете на Европейския съюз.
Очакваното състояние на компонентите и факторите на околната среда без наличието на
общ устройствен план и без прилагането му ще бъде както следва:
Таблица 25 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на
плана
Аспекти
Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана
Климат, КАВ
Евентуално проявление на отрицателни характеристики поради неблагоприятни
съседства между несъвместими функции напр. обитаване/предприятия с висок
рисков потенциал, обитаване/транспорт; обитаване/промишленост/, обекти,
подлежащи на здравно-хигиенна защита в недопустими съседства и др.; опасност
от загуба на свободни пространства и зелени площи, ограничаване на условията
за естествена вентилация на територията и др.
Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на въздуха с фини прахови
частици основно от транспортната дейност; възможно влошаване на КАВ от
развитие на производствени функции без необходимата устройствена мотивация
Повърхностни води
Възможно влошаване качеството на водоснабдяване поради лошо състояние на
част от водопроводната мрежа и в частност на водохващанията
Недоизградената канализация и липсата на ЛПСОВ, използването на септични
ями, безразборното изхвърляне на отпадъци от домакинствата и недостатъчното
обезопасяване на сметищата ще влошат качественото състояние на
повърхностните води
Точковите и дифузни източници на замърсяване ще се запазят или увеличат,
което ще доведе до влошаване на качествата на повърхностните и подземните
води
Геоложка основа,
Евентуално активизиране на проявените и/или на възникване на нови свлачищни
подземни води
процеси и явления. в резултат както на естествени климатични фактори
(температура, валежи), така и на техногенно въздействие
Инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и
попивни ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други
отпадъци ще продължи
Загубата на значителни количества вода за питейно-битови нужди ще продължи,
поради наличната амортизирана водопроводна мрежа
Зелени площи, спорт и
Влошаването на качествените и количествени параметри на повърхностните
отдих, биоразнообразие водни тела ще се отразят директно на флората и фауната в тях и ще повлияят
негативно на биоразнообразието в района
Ландшафт
Не се очакват значими проблеми на общинско ниво
Отпадъци, опасни
Няма неблагоприятни въздействия, с изключение на нерегламентирано
вещества
изхвърляне на отпадъци
Шум

Човешко здраве

Лошото състояние на значителна част от пътната мрежа ще мотивира повисоките нива на шум и въздушното замърсяване
Лошото състояние на водопроводната мрежа и влошаване качествата на
питейните водоизточници увеличават рискът за човешкото здраве
Здравните проблеми на населението са обусловени от застаряването на
населението и рисковите фактори, породени от начина на живот
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5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА
ПЛАНА

Предварителният проект на ОУПО съдържа обяснителна записка /ОЗ/ и илюстративен
материал /схеми/, който представя пространственото разположение на предвижданията на
плана, както и районите, в които тези предвиждания са насочени. По-долу е направен
кратък анализ на характеристиките на някои компоненти на околната среда, които могат да
бъдат подложени на въздействие и в частност подземните води и земните недра.
5.2.1. Територии, свързани с опазване на водите
● Подземни води
Във връзка с реализиране на дейностите по заложените в ОУП устройствени условия за
реконструкция и разширение на съществуващите водопроводни системи, с оглед
намаляване до минимум загубата на питейни води, за изграждане и/или доизграждане на
канализационни мрежи, за жилищно, промишлено, транспортно и друго строителство, за
въвеждането на режим на превантивна устройствена защита по чл. 10,
ал. 3 от Закона за устройство на територията и пр., територии и зони, които има вероятност
да бъдат значително засегнати ще са:
 Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация:
В изпълнение на изискванията от Директива 2000/60/ЕС и Директива 98/83/ЕС за
качеството на водите, предназначени за консумация от човека, транспортирани в Закона за
водите:
- подземните водни тела, части от които попадат на територията на община
Белоградчик, описани в таблицата по-горе, са определени като зони за защита на водите, от
които се извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или
служат за водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива
2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
Целите за опазване на околната среда на зоните за защита на подземните води са:
- за зона BG1DGW0000Qll013 - „Предотвратяване на влошаването на химично
състояние на зоната по показателя NO3 и запазване на добро химично състояние по
останалите показатели“ към 2021 г.; „Постигане и запазване на добро химично състояние
на зоната към 2027 г.;
- за зони BG1DGW0000Qal003, BG1DGW000N1bp036 и BG1DGW000 - „Запазване
на добро химично състояние на зоната“ към 2021 и 2027 г;
- учредяване на санитарно-охранители зони около водовземните съоръжения от
подемни води за питейно-битово водоснабдяване, в които нормативно са въведени
ограничения и забрани за опазването им, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 и ал. 5 от Закона за
водите.
 Води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
източници и уязвими зони
В
актуализирания
регистър
на
нитратно
уязвимите
зони
по
Заповед
№ РД-146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите в обхвата на община
Белоградчик като замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
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източвици са определени подземни водни тела „Порови води в Кватернера - р. Лом“ с код
BG1G0000Qal013 и „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код
BG1G000N1bp036, описани по-горе в т.4.5.
Територията на община Белоградчик не е определена като уявима зона за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Всички предвиждани дейности следва да се съобразяват с изискванията в „Програмата от
мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от
земеделски източници“, утвърдена със Заповед № РД-267/04.01.2014 г на министъра на
околната среда и водите и Заповед № РД 09-157/14.03.2014 г на министъра на земеделието
и храните и „Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води“, утвърдена със
Заповед № РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите.
Пункт за мониторинг на химичното състояние на подземните води, на територията на
община Белоградчик е КИ „Рабиша“ с код BG1G0000TJKMP255 - в подземно водно тяло
„Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.
5.2.2 Територии, свързани с повърхностните води
Почти директна и много значима е връзката реки-подземни води, поради което опазването
на реките и техните водосбори от замърсяване, осушаване и други негативни антропогенни
и морфологични и хидроморфологични въздействия е от особено важно екологично
значение. Друга важна връзка за поддържане на повърхностните води в добро
количествено състояние е поддържането на горския фонд във водосборите им.
Опазването на количественото и качествено състояние на повърхностните води е от
значение за развитието на всяка територия и особено за водовземанията за различни
стопански цели.
За обектите на отдиха следва има осигурена необходимата инфраструктура за
водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води.
Запазването на ландшафтните характеристики на всички повърхностни водни тела има
съществено влияние върху развитието на отдиха и туризма, като не бива да се допуска
прекомерно осушаване на речните легла.
5.3 СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО,
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Анализът на съществуващите екологични проблеми показа следното:
•
-

по отношение на повърхностните води, формиращи се на или преминаващи през
територията на община Белоградчик, основните проблеми се пораждат от:
замърсяване на водите главно от непречистени градски отпадъчни води и от
промишлени отпадъчни води;
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замърсяване от земеделие и животновъдство, отток от населени места без изградени
канализационни системи, депа за ТБО, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в
речните корита;
добив на инертни материали, корекции на речното русло, миграционни бариери,
дейности по укрепване на бреговете.

В ПУРБ/2016-2021/ с оглед предотвратяване на влошаването на екологичното и химично
състояние на повърхностните водни тела, подобряване и запазване на тяхното състояние са
разработени, и ще се прилагат задължителни Програми от мерки /ПоМ/, в които за всяко
водно тяло са определени неговите основни и допълващи мерки, които следва да се
изпълняват. Програмите от мерки (ПоМ) за опазване и възстановяване на водите са
разработени съгласно чл. 156м от ЗВ, като всяка ПоМ включва основни, а при
необходимост допълнителни и допълващи мерки. ПоМ включват мерки, които се прилагат
за всички водни тела в Дунавския район за басейново управление на водите у нас и мерки,
които са планирани за всяко конкретно водно тяло.
В публикувания и приет ПУРБ/2016-2021/ съгласно РДВ2000/60 на ЕС за втория планов
период, за конкретните водни тела са предвидени за изпълнение в ПоМ мерки относими и
за територията на общината от следните програми:
-Програма 7.2.2 за мерки за намаляване на замърсяването от точкови източници чрез
изграждане/доизграждане на канализационни системи за отвеждане и пречистване на
отпадъчните води от населените места;
-Програма 7.2.3 за намаляване на замърсяването от точкови и /или дифузни източници
на замърсяване;
-Програма 7.2.4 за намаляване и смекчаване на хидроморфологичния натиск и
подобряване на ЕС и ХС;
-Програма 7.2.5 за подобряване на състоянието на повърхностните водни тела;
-Програма 7.2.7 за опазване на зоните за защита на водите;
-Програма 7.2.8 за мерки в Дунавския басейн касаещи всички повърхностни водни тела
-Програма 7.2.9 за всички ПоМ отнасящи се до запазване и подобряване състоянието на
повърхностните и подземните води.
Тези мерки за подобряване и запазване на екологичното състояние/потенциал на водните
тела ще са ориентир пред общината, водоползвателите и собствениците на водни обекти
какво ще е изискването на компетентния орган-Басейнова дирекция, към различните
инициативи и дейности, които са на територията на общината през втория планов период
на ПУРБ и през следващите му актуализации, и е важно те да намерят отражение при
устройство на територията, а именно:
1. Осигуряване на отвеждане и подходящо пречистване на отпадъчни води от
населени места с под 2000 е.ж., с изградена канализационна система, ПСОВ, или
включване към по-голяма ПСОВ.
2. Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от урбанизирани зони,
транспорт и изградена инфраструктура. Дифузно замърсяване.
3. Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток.
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4. Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр. създаване на рибни проходи,
разрушаване на стари бентове).
5. Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води.
6. Забрана за добив на инертни материали на по- малко от 50 м от бреговете на
реките.
7. Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия.
8. Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове.
Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност.
9. Ограничаване на замърсяването на повърхностните води.
10. Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото
водоснабдяване.
11. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали
за обществено напояване.
12. Възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура
13. Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра
земеделска практика.
- по отношение на водоснабдяването – всички населени места са водоснабдени;
наличната питейна вода е достатъчна за задоволяване на нуждите на населението и
бъдещото развитие на територията. Налице са проблеми поради лошото експлоатационно
състояние на съществуващите водопроводи, загуби на вода и необходимост от
реконструкция на съоръжения от водоснабдителната система.
- по отношение на канализацията, настоящите екологични проблеми са свързани с
частично изградената канализационна мрежа в почти всички населените места
- по отношение пречистването на отпадъчните води, екологичните проблеми се
пораждат от липсата на пречистване на отпадните води; използването на индивидуални
попивни и септични ями, както и на нерегламентирано заустване на отпадъчни води от
бита в близки водни обекти определя възможността за точково и дифузно замърсяване на
повърхностните и подземни води.
- по отношение на подземните води - съществуващите екологични проблеми
произтичат от обстоятелството, че приповърхностния слой на подземните водни тела не е
защитен от антропогенни въздействия, които влияят върху количественото и химичното им
състояние. Основен източник на замърсяване на подземните води на територията на
община Белоградчик е биогенното натоварване от нитрати в населените места, свързано с
отглеждането на животни и неконтролираното изхвърляне на битови отпадъци и
непречистени отпадъчни води от селата, както и натиск от водовземане - значително
водовземане с експлоатационен индекс над 40 % се осъществява от подземно водно тяло
„Порови води в Кватернера-Арчар-Орсойска низина“ с код BG1G0000Qal003, но извън
територията на община Белоградчик.
- по отношение на земните недра - съществуващите екологични проблеми
произтичат от обстоятелството, че земните недра са подложени както на естествени, така и
на антропогенни въздействия, включващи механично нарушаване на приповърхностния
слой от физико-геоложки процеси и явления (ерозия, свлачища, срутища и др.), изкопни и
насипни работи за жилищна, комунална, транспортна и друга строителна дейност,
замърсяване с отпадъчни води от септични ями, с нефтопродукти и други опасни вещества
при пътно-транспортни произшествия и пр.
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6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи
/споразумения, конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от РБългария, респ.
основните им изисквания са транспонирани в националната законова и нормативна уредба
по околна среда, тук ще бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2
основни документа, които в най-голяма степен отразяват връзките на тези цели с
устройственото планиране:
 Национална програма за развитие на България 2020, приета от МС през декември
2012;
 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и
националните приоритети на България.
Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва:
1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и
качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните
услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка степен
всички формулирани в програмата приоритети имат отношение към развитието на
общината. Непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО имат следните
приоритети:
Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал със следните подпроритети:
- Подприоритет 3.3 - Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони, включващ:
– Подкрепа за развитието на МСП в районите за целенасочена подкрепа и в селските райони;
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Укрепване и развитие на традиционни икономически дейности в регионите;
Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставащи райони и постигане на
дългосрочна устойчивост;
Подобряване качеството на живот в селските райони;
Насърчаване изграждането на местната инфраструктура;
Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване
на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни,
здравни и социални услуги;
Насърчаване публично-частното партньорство;

- Подпироритет 3.5 - Създаването на условия за опазване и подобряване на околната
среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на
устойчиво и ефективно използване на природните ресурси, включващ:
– подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса
и населението в регионите;
– устойчиво управление на водните ресурси чрез изграждане и модернизиране на
канализационни системи и пречистване на отпадъчни води;
– превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии;
– опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част
от природния потенциал за устойчиво развитие;
– повишаване качеството на атмосферния въздух.
Чрез предложенията за подобряване на техническата инфраструктура, планът ще
подпомогне постигането на устойчиво развитие на общината - подобряване на качеството
на водоснабдителните услуги, ефективно управление на отпадъците, опазване, поддържане
и възстановяване на биологичното равновесие
- Подприоритет 3.6: Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на трансграничното, междурегионално и транснационалното сътрудничество и в
частност мярката „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране
потенциала на периферните гранични територии“;
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси със следните подприоритети:
• Подприоритет 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния
отрасъл, чиито мерки са насочени към насърчаване процеса на консолидиране на
земеделските земи (комасация) по собственост и възстановяване и модернизиране на
хидромелиоративната инфраструктура;
• Подприоритет 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и
инфраструктурата в отрасъла, което се изразява в създаване на условия за насърчаване
на материални и нематериални инвестиции.
• Подприоритет 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен
бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него, чрез създаване на
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устройствени условия и предпоставки за насърчаване развитието на биологичното
земеделие.
Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката и в частност:
• Подприоритет 5.2. Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания и иновациите, мерките за постигане на който са:
- активизиране на научно-развойната дейност и иновационната активност;
- модернизиране на използваните производствени технологии в икономиката;
- внедряване на иновативни решения в управленската практика;
• Подприоритет 5.3 Подкрепа на високотехнологичните производства и услуги
насочени към увеличаване на ефективността, конкурентоспособността и рентабилността на
производството;
• Подприоритет 5.4. Подкрепа на сектор Туризъм, за реализацията на който е
необходимо подобряване на качеството на туристическите услуги и национален
туристически маркетинг.
Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост и в
частност:
• Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност, за което е
необходимо да се създадат устройствени за повишаване ефективността на потреблението
на енергия в обществения сектор.
• Подприоритет 7.3. Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в
брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. чрез:
- стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и охлаждане от ВИ;
- стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия от
ВИ в домакинствата.
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите
градски центрове в съседните страни, респ. мерките:
- подобряване на пътната инфраструктура;
- подобряване на мрежата от републикански и общински пътища.
6.1.2 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018
г. Съгласно раздел II.3 от стратегията - “Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа
цел на страната в областта на околната среда е “Към по-добро качество на живот и
устойчива околна среда”.
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ОУП на община Белоградчик,
които съдействат за постигане на националните стратегически цели за опазване на
околната среда.
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Таблица 26 Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните
стратегически цели за опазване на ОС
Стратегическа цел, специфични цели
1. Намаляване и предотвратяване на последиците
от изменението на климата и чиста енергия - със
специфични цели: намаляване растежа на емисиите
от парникови газове, адаптиране към промените на
климата, постигане на устойчиво екологосъобразно
развитие на енергетиката в страната
2. Осигуряване на достатъчно по количество и с
по-добро качество вода със специфични цели:
осигуряване на добро състояние на повърхностните
води, на добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицирани водни тела,
осигуряване на вода с необходимото количество и
качество за населението; възприемане на водите като
елемент от националната сигурност, въвеждане на
интегрирано управление на водите

3. По-здравословна околна среда за по-добро
качество на живот – намаляване на здравния риск
от замърсяването на околната среда; достигане на
общо-европейските норми за КАВ; прекратяване
употребата на вещества, нарушаващи озоновия слой,
намаляване рисковете за човешкото здраве и
околната среда от химикалите; предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества, предотвратяване и
намаляване на шума в населените места;
подобряване на контрола върху източниците на шум
в населените места, устойчиво управление на
почвите; възстановяване на увредени почви
4. Насърчаване на устойчивото потребление и
производство със специфични цели: разширяване
използването на екологосъобразни технологии,
устойчиво управление и рационално ползване на
земните недра и подземни богатства, ограничаване
натоварването върху околната среда от дейностите
по търсене/проучване добив, преработка на полезни
богатства;
интегриране
на
превантивните
инструменти по околна среда с икономическите
политики; стимулиране на устойчиви модели на
потребление и производство във всички сектори на
икономиката; устойчиво управление на отпадъците,
устойчиво развитие на транспортната система, на
селското стопанство, на горите, намаляване натиска

Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат
за постигане националните цели

ОУПО съдейства за постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката като създава
необходимите устройствени условия за понататъшното
производство
на
алтернативна
електроенергия, при едновременно недопускане
неблагоприятно въздействие върху защитените
територии и зони по Натура 2000
ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- за подобряване на питейното водоснабдяване:
o реконструкция на довеждащите водопроводи и съоръжения;
o обновяване на помпените станции;
o реконструкция на водопроводните мрежи,
вкл. подмяна на етернитовите тръби с
полиетиленови;
o изграждане на пречиствателна станция за
питейни води за гр. Белоградчик
- за
предпазване
от
замърсяване
на
повърхностните води:
o доизграждане на канализационните мрежи
на гр. Белоградчик и с. Рабиша;
o изграждане на пречиствателни станции за
отпадъчни води в гр. Белоградчик и с.
Рабиша;
o постепенно премахване на попивните ями
и преминаване към черпателни септичти
ями;
o актуализиране на охранителните зони на
водоизточниците.
Опазването на питейните водоизточници от свръх
експлоатация и замърсяване, подмяната
на
етернитовите водопроводи и канализационни мрежи,
изграждането на подходящи за всички обекти
пречиствателни станции и съоръжения ще подобрят
санитарно-хигиенните условия в населените места и
туристическите обекти и изграждане на СОЗ, ще
минимизират здравния риск и ще подобрят
качеството на живот като цяло.
ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следните си проектни предвиждания:
- възстановяване на поливното земеделие и диверсифициране
на
структурата
на
агропроизводството,
с
развитие
на
зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
- създаване на устройствени условия за развитие
на алтернативни форми на устойчив туризъм: културно-познавателен, екологичен и селски.
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върху околната среда от туристическия сектор и
развитие на устойчив туризъм
5. Ограничаване
и спиране на загубата на
биологично разнообразие – със специфични цели:
устойчиво
управление
на
биологичното
разнообразие, опазване на местообитания и видове с
европейско и национално значение от НЕМ и извън
нея
6. Формиране на нови модели на поведение на
обществото,
щадящи
околната
среда
и
съдействащи за устойчивото развитие, както и
осигуряване на по-качествена информация и
мониторинг но околната среда

Екологична оценка

Предложенията на ОУПО са свързани с незначително
засягане (0,095%) от площта на ЗЗ BG0002002
„Западен Балкан”, 0,073% от ЗЗ BG0001040 „Западна
Стара планина и Предбалкан“ и 0,01% от площта на
ЗЗ BG0000521 „Макреш“; местообитания не се
засягат като по този начин е гарантирано устойчивото
управление на биологичното разнообразие
Предвидените обществени обсъждания на плана и ЕО
към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа
до информация и участие на обществеността в
процеса на вземане на решения касаещи околната
среда

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ

Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на
природното наследство и околната среда, през призмата на Натура 2000 и изпълнението на
различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за
изграждане на ПСОВ, Дунавската програма и др./.
Рамковата Директива за водите, въвежда нов подход в управлението на водите чрез
екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на
водните екосистеми. Съгласно тази директива, основните принципи при опазване на
водите са:
• недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти –
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез:
- интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на
околната среда
- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и
прекратяване на замърсяванията
- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация
и заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени
- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените
норми
- спазване условията в разрешителните
• усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и
контрол, гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни
обекти, което се постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с
отпадъчни води и повишен капацитет на екологичния статус;
• реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ,
като основен планов документ за интегрирано управление на водите.
Предприетите в ОУПО мерки за изграждане на канализацията на малките населени места и
оборудването с подходящи пречиствателни съоръжения на всички обекти ще подпомогнат
изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и посочените
по-горе принципи.
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Политиката по изменение на климата се регулира чрез Закон за ограничаване
изменението на климата (ЗОИК) /ДВ.бр.22/11.03.2014/. като предмет на внимание са
обществените отношения, свързани със:
1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата;
2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България
по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от
Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;
3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на
вредни вещества и парникови газове в атмосферата;
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове (НРТКЕПГ);
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използваните течни
горива и енергия за транспорта;
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г., относно усилията на държавите
членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение
на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020
г.;
9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ).
7. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и
подхода на планирането към проблемите на околната среда.
7.1 КЛИМАТ. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените
дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и
рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези
дейности, в качеството им на предмет на ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма
степен интерес по отношение определяне въздействието им върху качествата на климата и
атмосферния въздух.
По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на
общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда:
7.1.1. Развитие на селищната мрежа
Предвижданията на ОУПО са насочени към стабилизиране на селищната мрежа на общината като се поддържат местата, които заемат във функционално-йерархичната й система
отделните населени места. За целта се подкрепят както традиционните функции на всяко
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едно от тях, така и се създават условия за обогатяване на функционалното им съдържание.
Селата Боровица, Рабиша, Салаш и Стакевци запазват и стабилизират ролята си на
вторични центрове на селищната мрежа.
7.1.1.1 Териториално развитие на селищните територии
ОУПО предвижда разширение в различна степен на селищната територия на близо половината от населените места. Разширенията като правило са предназначени за теренно
осигуряване на нови функции и само в единични случаи за жилищни нужди т.к.
жилищните зони на всички села имат теренни резерви. В някои случаи в границите на
населените места се включват и съществуващи строително усвоени терени като бивши
стопански дворове и гробища. Конкретните предвиждания за разширение на селищните
територии са следните:
- за град Белоградчик - разширение на строителните граници в северна посока с 2
жилищни зони за застрояване с малка височина, 1 предимно производствена зона и 1 зона
за озеленяване; разширение в северозападна посока за устройване на 1 смесена многофункционална зона; разширение в западна посока за устройване на 1 жилищна зона за
застрояване с малка височина; разширение в южна посока за устройване на 2 жилищни
зони за застрояване с малка височина и разширение в източна посока за устройване на нов
гробищен парк;
- за село Боровица – разширение в северозападна посока за жилищна зона с малка
височина;
- за село Върба – разширение в южна посока за устройване на нов гробищен парк;
- за село Гранитово – разширение в юг-югоизточна посока за устройване на 1
жилищна зона за застрояване с малка височина;
- село Ошане – разширение в югозападна посока за устройване на 2 жилищни зони
за застрояване с малка височина; разширение в северна посока за устройване на 2 предимно производствени зони;
- за село Пролазница – разширение на строителните граници в североизточна
посока за устройване на 1 предимно производствена зона;
- за село Рабиша – разширение в източна посока за устройване на 1 смесена
многофункционална зона и разширение в североизточна посока за устройване на нов
гробищен парк;
- за село Раяновци – разширение в югозападна посока за жилищна зона с малка
височина;
- за село Салаш – разширение в западна посока за устройване на една предимно
производствена зона;
- за село Стакевци – разширение в североизточна посока за устройване на нов
гробищен парк;
- за село Чифлик – разширение в южна посока за устройване на предимно
производствена устройствена зона.
7.1.1.2. Устройство на селищните територии
За устройството на жилищните територии в населените места са предвидени две разновидности жилищни устройствени зони:
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o Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина
(Жм);
o Жилищна устройствена зона със смесено по височина застрояване (Ж1).
За устройството на жилищните територии във всички населени места ОУПО предвижда
прилагането на разновидността Жилищна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина (10 м) – Жм. За част от територията на гр. Белоградчик се
предвижда прилагането и на разновидността Жилищна устройствена зона със смесено по
височина застрояване (15 м) – Ж1. Функционалното съдържание и режимът на устройство
и на двете разновидности са в съответствие с разпоредбите на чл. 17 от Наредба №7 на
МРРБ и те се застрояват по следните нормативи:
Наименование на
зоната
Жилищна УЗ с
малка височина
Жилищна УЗ със
смесена височина

Код
Жм
Ж1

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

60

1.2

40

10 (3ет)

70

3

30

15 (5ет)

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ
------ „ -----

За устройване на обектите на общественото обслужване в гр. Белоградчик е предвидена
Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо). Предназначена е за
осигуряване на обектите на образованието, здравеопазването, социалните грижи,
културата, религията, административните и делови услуги, търговията, спорта, отдиха,
забавленията и др. подобни. Зоната се устройва съгласно следните нормативи:
Наименование на
зоната
УЗ за общественообслужващи дейности

Код
Оо

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.
(етажи)

80

3.0

20

-

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ

Териториите за производствени и складови дейности са устроени като Предимно производствена устройствена зона (Пп) и като Чисто производствена зона (Пч). Първата е предназначена е за производствено-складови дейности и допълващите ги административни,
търговски, обслужващи и транспортни сгради и съоръжения. Втората е предназначена само
за производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. В зоните не се допускат
производства с вредни отделяния. Зоните се устройват и застрояват по следните
нормативи:
Наименование на зоната
Предимно производствена УЗ

Чисто производствена УЗ

Код
Пп
Пч

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

80

2.5

20

-

80

2.5

20

-

Други правила и бележки
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ
Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ

Смесена многофункционална устройствена зона (Смф). Зоната е с многофункционално
предназначение – основно за безвредни производства, логистика, обществено обслужване,
търговия, специфични складови обекти, като хладилни складове, силози, винарни и др.
подобни. Зоната се устройва съгласно следните нормативи:
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Смесена многофункционална УЗ

Код
Смф
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Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

Други правила и бележки

60

3.0

50

15 (5ет)

Необходимите паркоместа се осигуряват в границите на УПИ

Устройствена зона за озеленяване (Оз). Предназначена е за устройване на озеленени площи
за широко обществено ползване в населените места. Устройва се съгласно правилата и нормативите на чл. 32 от Наредба № 7 на МРРБ.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и
минимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействието върху околната среда и в частност върху КАВ на предвижданията му относно
развитието на структурата на селищната мрежа са неутрални.
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разширението на селищните територия се осъществява основно върху земеделски земи. Тази
загуба на земеделска земя се оценява с отрицателен знак. Извън това, проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на населените места не носят рискове за околната среда, а редица от тях ще съдействат за подобряване на определени нейни елементи –
начинът на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт, осигуряването на
трайни настилки на всички улици ще има благоприятно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух, а също и върху акустичната обстановка. За нормативите за плътност
на застрояване на отделните видове устройствени зони са възприети тези, определени с
Наредба № 7. Това гарантира, че населените места няма да бъдат презастроявани, а
озеленените площи в дворовете ще се увеличат.
7.1.3. Развитие и устройство на урбанизираните територии извън населените места
(селищните образувания)
ОУПО предвижда устройването на две групи урбанизирани територии извън населените
места, респ. селищни образувания:
- Територии със стопанско предназначение;
- Територии за рекреация и озеленяване.
Териториите със стопанско предназначение се устройват като Смесена многофункционална
устройствена зона (Смф), Чисто производствена зона (Пч) и Предимно производствена
зона (Пп). Смесени многофункционални зони като извънселищни формации са предвидени
в землището на гр. Белоградчик и землищата на селата Върба, Ошане, Рабиша и Стакевци.
Последната е разположена в обхвата на защитени зони по Натура 2000 за опазване на
дивите птици и природните местообитания. Чисто производствени зони като
извънселищни структури са локализирани в землищата на селата Гранитово, Дъбравка,
Ошане и Струиндол. Предимно производствени зони са разположени в землищата на град
Белоградчик и селата Вещица, Гранитово, Дъбравка, Крачимир, Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци и Стакевци. Функционалното съдържание и показателите и
нормативите за устройство и застрояване на устройствените зони за производствени,
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складови и други стопански дейности са идентични с тези за същите типове зони в
строителните граници на населените места, показани в текста на доклада по-горе.
Териториите за рекреация и озеленяване извън строителните граници на населените места,
предвидени в ОУПО са:
o Устройствена зона за рекреация с курортна функция – Ок;
o Устройствена зона за вилен отдих (вилна зона) – Ов;
o Устройствена зона за ваканционно селище – Ос;
o Устройствена зона за други рекреации – Од;
o Устройствена зона за спорт и атракции – Са.
Устройствени зони за рекреация с курортни функции – Ок са предвидени в землищата на
гр. Белоградчик – 2, с. Рабиша – 3 и с. Стакевци - 1.
Вилни зони – Ов ОУПО предвижда в землищата на селата Ошане - 2, Рабиша – 3 и Чифлик
– 1 с много голяма площ.
Устройствени зони за ваканционни селища - Ос са предвидени в землищата на гр. Белоградчик – 1, с. Боровица – 1, с. Дъбравка – 1, с. Рабиша – 1 и с. Чифлик – 6.
Устройствена зона за други рекреации – Од има предвидена в землището на с. Чифлик.
Устройствена зона за спорт и атракции – Са е предвидена от ОУПО в землището на с.
Рабиша.
Устройствените зони за различните форми на рекреация се устройват съгласно правилата
на чл.чл. 28 и 29 на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони и се застрояват при спазване на следните
норми:
Наименование на зоната
Курортна зона
Вилна зона
Ваканционно селище
Зона за други рекреации
Зона за спорт и атракции

Код

Пзастр
(%)

Кинт

Позел.
(%)

Н мах.

Ок
Ов
Ос
Од
Са

Други правила и
бележки

30
40
30
40
10

1.5
0.8
1.2
1.2
-

50
50
50
50
20

7 (2.5 ет.)
10 (3ет.)
10 (3ет.)
-

-

7.1.4. Територии с публична държавна и с публична общинска собственост и режим
на тяхното устройство
С ОУПО не се предвижда промяна на предназначението и на устройството на поземлени
имоти публична държавна собственост – водни площи и горски територии в обхвата на
защитените територии.
ОУПО предвижда увеличаване на терените за гробища, обособяване на зони за спорт и
атракции и реконструкция на участъци от съществуващи пътища, общинска собственост.
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7.1.5 Инженерна и техническа инфраструктура. Благоустрояване
Предвижданията на ОУПО включват и по-нататъшното развитие на добива на
електроенергия от възобновяеми източници с акцент върху инсталирането на биогазови
инсталации, които подлежат на лесно включване към мрежите 0,4 kV и 20 kV. Тези
предвиждания ще имат много благоприятно влияние върху подобряване качествата на
атмосферния въздух, основно чрез минимизиране на емисиите на ФПЧ. Положителен
ефект върху КАВ ще има и предвиденото рехабилитиране на участъци от общинската
пътна мрежа.
Благоприятен ефект върху КАВ ще имат предвижданията на ОУПО, включващи
рехабилитация на съществуващо благоустрояване на публичните пространства – улици,
площади, както и изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа във
всички села, както и предвиденото доразвитие на системата от обществени озеленени
площи на гр. Белоградчик.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

И при селищните образувания, както и при населените места, предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нормативи) за
устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на националната
екологическа политика. И те обаче ще се реализират върху земеделски земи, отчасти и
горски територии, чиято загуба е с неблагоприятно въздействие върху околната среда. Това
отрицателно въздействие се компенсира в определена степен от високия относителен дял
на озеленените площи, вкл. с дървесна растителност, както и от обстоятелството, че част от
производствените зони се устройват върху терените на бивши стопански дворове.
Базирано на горното, очакваните въздействия върху качествата на атмосферния въздух
от предвижданията на плана се оценяват както следва:
– по вид – положителни;
– по рискове за човешкото здраве –няма;
– по вероятност – възможни;
– по кумулативен ефект – позитивен;
– по продължителност – променливи;
– превишаване на екологични стандарти –
няма;
– по териториален обхват –
– последици върху пространства и пейзажи
значителни;
– положителни.
– по честота – променливи;

7.2 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

7.2.1. Развитие и доизграждане на водоснабдителната система
Предвижданията на ОУПО за развитието на водоснабдителните системи в общината са
изцяло съобразени с предвижданията на Окончателния Генерален план (мастър план) на
ВиК област Видин.
Съществуващите в експлоатация водоизточници осигуряват водни количества, които са
напълно достатъчни за бъдещото водопотребление, вкл. при увеличение на сегашната
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водопотребителна норма от 120 на 150 л/ж/д. По тази причина не се предвижда
проучването и въвеждането в експлоатация на нови водоизточници.
По отношение на довеждащите външни водопроводи и съоръжения предвижданията на
ОУПО са за тяхната поетапна основна реконструкция, като азбесто-циментовите и
стоманени тръби бъдат подменени с полиетиленови. Предвидена е актуализация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците.
Аналогични са предвижданията и по отношение на вътрешните водопроводни мрежи в
населените места. И те подлежат на основна реконструкция, като азбесто-циментовите и
стоманени тръби бъдат подменени с полиетиленови. Освен това е предвидено да бъде
изградена пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) за водоснабдяването на гр.
Белоградчик.
Напорните резервоари са с общ обем, който удовлетворява нормативните изисквания,
вкл. по отношение на осигурените количества за противопожарни нужди. На
рехабилитация подлежат само някои от тях.
7.2.2. Развитие и доизграждане на селищните канализационни системи и пречистване
на отпадъчните води
В частта си, отнасяща се до развитието на канализационните системи и пречистването на
отпадъчните води ОУПО също е изцяло съобразен с предвижданията на Окончателния Генерален план (мастър план) на ВиК област Видин. Основните предвиждания на ОУПО са
за доизграждане на канализационните мрежи на гр. Белоградчик и село Рабиша, както и на
пречиствателни станции за отпадъчни води със съответни довеждащи колектори във всяко
от двете населени места. Вероятно така ще се постъпи и със с. Чифлик, когато с
обитателите на предвидените за изграждане втори жилища и вили, числеността на
населението му достигне 1000 души. Предвижда се също така постепенно премахване на
попивните ями и преминаване към черпателни септичти ями.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Предвиденото обновяване на водоснабдителните системи на населените места, както и
канализирането на селищата с население над 1000 ч., вкл. изграждане на ПСОВ ще бъде с
положително въздействие върху околната среда.
Обобщено, въздействията от предвижданията на плана върху повърхностните води се
оценяват както следва:
 по вид – положителни;
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – ниска, при условие, че
предвижданията на плана биват реализирани и системите поддържани;
 по продължителност – постоянно, положително;
 по териториален обхват – значителен;
 по честота – постоянно, положително;
 рискове за човешкото здраве – изключени, при подходящо поддържане на
системата;
 по кумулативен ефект – не се очакват, освен при непредвидими причини;
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по превишение на екологични стандарти – не се очаква;
по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита – положителни.

7.3 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

7.3.1. Обща структура и баланс на общинската територията
Проектните решения, заложени в ОУПО водят до промени в общата структура на
общинската територия, които могат да се проследят на долната таблица:
Таблица 27 Обща структура и баланс на територията
Наименование на териториалния
елемент
Земеделски територии в т.ч.:
Обработваеми земи-ниви
Обработваеми земи-трайни насаждения
Необработваеми земи

Горски територии, в т.ч.:
Стопански гори
Горски земи

Урбанизирани територии, в т.ч.:
Жилищни функции
Обществено-обслужващи функции
Смесени устройствени зони
Производствени дейности
Складови дейности
Озеленяване, паркове и градини
Спорт и атракции
Комунално обслужване и стопанство
Гробищен парк
Рекреация, курорти и вилни зони

Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
Територии за възстановяване и
рекултивация
Защитени територии

ОБЩО:

Съществуващи
елементи
Ха
%
17 926.335
43.420

Ха
17 770.745

%
43.043

Увеличение
Ха
-

Проектни елементи

Намаление
Ха
155.590

6 887.757
462.144
10 576.434

16.683
1.119
25.618

6 814.289
455.874
10 500.582

16.505
1.104
25.434

-

73.468
6.270
78.852

20 911.226

50.651

20 874.785

50.562

-

36.442

20 898.345
12.881

50.620
0.031

20 861.904
12.881

50.531
0.031

-

36.442
-

1 113.843

2.698

1 320.735

3.200

280.114
(206.840)

73.276

1 041.479
58.390
5.401
0.788
2.779
5.006
-

2.523
0.141
0.013
0.002
0.007
0.012
-

965.834
0.245
14.256
167.018
3.555
3.379
0.788
4.691
9.389
151.580

2.339
0.001
0.035
0.405
0.009
0.008
0.002
0.011
0.023
0.367

0.245
14.256
108.628
3.379
1.911
4 383
151.580

75.645
1.846
-

333.589
486.981
4.184

0.808
1.180
0.010

333.536
482.054
4.603

0.808
1.168
0.011

0.419

0.053
4.927

241.924
266.974
41 285.056

0.586
0.647
100.000

231.625
266.974
41 285.056

0.561
0.647
100.000

284.801

10.299
284.801

Посочените в горната таблица данни дават основание за следните основни изводи:
- земеделските територии намаляват със 155.590 ха, респ. делът им от 43.420 % спада
на 43.043 %. Намалението е за нуждите на новите урбанизирани територии. Засегнати са
73.468 ха ниви, 6.720 ха трайни насаждения и 78.852 ха необработваеми земи (пасища и
ливади);
- горските територии намаляват с 36.443 ха като са засегнати стопански гори;
- урбанизираните територии нарастват с 206.840 ха, като делът им от общата територия се увеличава от 2.698 % на 3.200 %. Това нарастване е свързано по-малко с териториалното разрастване на населените места, а основно с устройването на селищни образувания с производствени и други стопански дейности и за рекреация и туризъм, мотивирани
с предвиденото в ОПР социално-икономическо и туристическо развитие на общината.
Променя се и вътрешната териториална структура на населените места – жилищните функции се редуцират с 71.430 ха в полза на териториите с „втори жилища“ и вили, а нарастват
териториите за обществено обслужване, производствени дейности и обществени озеленени
площи;
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- площите на водни течения и открити водни площи и на защитените територии не
претърпяват промяна;
- териториите за възстановяване и рекултивация, намаляват с 10.299 ха;
- териториите за транспорт и комуникации намаляват с 4.873 ха. Тъй като ОУПО
предвижда изграждане на нови пътни участъци, това намаление следва да се приеме за техническа грешка, която да бъда отстранена в окончателния проект;
- несъществено, с 0.419 ха, нараства територията за обекти на техническата инфраструктура.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Намалението на земеделските земи със 155.590 ха следва да се оцени като неблагоприятно
за околната среда, независимо, че представлява по-малко от един процент – 0.868 % от
общата им площ и че половината от засегнатите земи са необработваеми. Същото, макар и
в много по-малка степен, важи за горските територии, които намаляват с 36.442 ха.
Препоръчително е във фазата на окончателния проект да се прецени доколко необходимостта от толкова големи по площ производствени територии е действително обоснована,
особено като се има предвид демографската прогноза и числеността на трудовите ресурси.
7.3.2. Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи
Генерална постановка на ОУПО е забраната за промяна на предназначението на
земеделските земи, с изключение на промените, свързани с прилагане на ОУПО. С оглед на
това е въведен режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал. 2 и 3 на ЗУТ, с
който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават техните качества, за
следните земеделски територии:
o земеделските земи от І-ва до V-та бонитетна категория включително, заедно с прилежащите полезащитни горски пояси;
o земите с трайни насаждения;
o земите, заети от ливади, пасища и мери;
o земеделските земи, попадащи в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Допустимите изключения от тази забрана са регламентирани с Правилата за прилагане на
общинския общ устройствен план.
В горските територии изграждането на обекти изисква промяна на предназначението и
изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание
предвиждане на устройствен план. Без промяна на предназначението на земи от горския
фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската
дейност.
ОУПО е определил няколко територии със земеделски земи с допустима промяна на
предназначението за устройване на зони за рекреация, зони за чисти производства, зони за
спорт, развлечения и атракционни обекти, зони за обществено обслужване в областта на
социалните услуги, образованието и здравеопазването, терени за необходимата техническа
инфраструктура – пътища и проводи. Такива територии с различна площ са предвидени в
землищата на селата Ошане, Рабиша, Раяновци, Граничак, Салаш и Чифлик.
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7.3.3 Нарушени територии
ОУПО третира като нарушени терени терените на бившите сметища и терените, заети от
добив на инертни материали и полезни изкопаеми. По отношение на бившите сметища се
предвижда провеждане на мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на
средата въз основа на подробни ландшафтно-устройствени планове и техникоустройствени проекти. По отношение на териториите за добивна дейност ОУПО разчита на
поетапната им рекултивация съгласно плановете за рекултивация, които са неразделна част
от концесионните договори.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Като цяло, предвижданията на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на
различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените
места и селищните образувания) са насочени към опазването на околната среда.
Обобщено, базирано на предвижданията на ОУПО относно земеползването на
територията на общината, може да бъде направена следната оценка за въздействие:
 по вид, въздействието е пряко;
 по вероятност – вероятно;
 по продължителност – постоянно;
 по териториален обхват – сравнително ограничено;
 риск за човешкото здраве – нисък;
 кумулативен ефект – да, но с позитивен характер;
 превишаване на екологични стандарти – няма;
 последици върху пространства или пейзажи, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита – няма.
7.4 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ

7.4.1 Земни недра
Въздействие върху земните недра по време на евентуално бъдещо строителство ще бъде
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на
гр. Белоградчик и селища в общината, пътната, водоснабдителната мрежа и пр. То ще се
изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане на жилища, обслужващи
съоръжения, производствена, транспортна, водоснабдителна, канализационна и социална
инфраструктура, за добив на подземни богатства и пр.
Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно,
дълготрайно и частично обратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в
обсега на третираната в ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга
само малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие
частично се възстановява.
По време на реализацията на ОУП отрицателно механично въздействие върху земните
недра е възможно и вследствие на активизиране на проявените и/или на нови свлачищни
процеси и явления. Активизирането им може да бъде резултат както на естествени
климатични фактори (температура, валежи), така и на техногенно въздействие, всред които
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се откроява евентуално неудачна антропогенна дейност - несъобразени с условията за
устойчивост строителство и извършвани изкопни и насипни работи и пр. Ако се допуска
това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, дълготрайно и необратимо, с ниска степен.
Освен от механично нарушаване геоложката среда потенциално е застрашена и от
качествени изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други
отпадъци, отпадъчни води от попивни ями и канализационната система в с. Раковица,
разливи на нефтени продукти от строителните машини, моторните превозни средства и пр.
Ако бъдат допускани, тези изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието
им продължава и след отстраняване на източниците на замърсяване. Предмет на добра
технологична дисциплина е недопускането на подобни нарушения.
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и селскостопанските територии и др.;
- аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа;
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и
други произшествия;
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.4.2. Подземни води
В гр. Белоградчик и селищата в общината до настоящия момент е осъществено жилищно,
транспортно, комунално-битово и друго строителство. Тази строителна дейност,
земеделската дейност, животновъдството, функционирането на съществуващите депа за
отпадъци, остарялата и амортизирана до голяма степен водопроводна мрежа и пр., не са
оказали съществено негативно въздействие върху химичния състав на поровите и
карстовите подземни води. Поради това химичното състояние на карстовите подземни
водни тела е оценено като добро.
При бъдещата строителна дейност по изграждане на предвижданите в ОУП жилищни
сгради, обслужващи съоръжения, транспортна, производствена и социална инфраструктура
и пр. е потенциално възможно аналогично на реализираното въздействие върху подземните
води, а именно:
- инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде
отрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на
населените места и на изкопите и насипите за ново строителство;
- отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на
съществуващите водовземни съоръжения и системи. Това въздействие ще бъде постоянно,
дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се
ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от водовземните съоръжения;
- намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на евентуално
изграждане и рехабилитация на канализационни и водопроводни мрежи и пречиствателни
станции за отпадъчни води, регламентирано съхраняване и обезвреждане на битови и
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други отпадъци. Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и необратимо, с
териториален обхват в обсега на селищата в общината.
Посочените отрицателни въздействия се оценяват като незначителни, поради
обстоятелството, че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на
подземни водни тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното състояние
на подземните води.
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на:
- природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.;
- разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при
транспортни и други произшествия.
Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими.
7.5 ЛАНДШАФТ

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, ландшафтът на
общинската територия се определя като антропогенно сравнително слабо трансформиран
като състояние и хомеостаз като стадии на развитие. Оценката на въздействието върху него
се извършва на база предвижданията на плана по отношение развитието на селищната
мрежа и жилищното строителство, на териториалната организация на социалната
инфраструктура, на производствените и логистични дейности, на зоните за рекреация.
7.5.1 Обща структура и баланс на общинската територията
Проектните решения, заложени в ОУПО водят до определени промени в общата
структура на общинската територия, които се изразяват в следното:
- земеделските територии намаляват със 155.59 ха, респ. делът им от 43.42 %
спада на 43.04 %. Намалението е за нуждите на новите урбанизирани територии, като са
засегнати 73.46 ха ниви, 6.72 ха трайни насаждения и 78.85 ха необработваеми земи
(пасища и ливади);
- горските територии намаляват с 36.44 ха, като са засегнати стопански гори;
- урбанизираните територии нарастват с 206.84 ха, като делът им от общата
територия се увеличава от 2.69 % на 3.20 %. Това нарастване е свързано основно с
устройването на селищни образувания с производствени и други стопански дейности и
за рекреация и туризъм, мотивирани с предвиденото в ОПР социално-икономическо и
туристическо развитие на общината. Променя се и вътрешната териториална структура
на населените места – жилищните функции се редуцират с 71.430 ха в полза на
териториите с „втори жилища“ и вили, териториите за обществено обслужване,
производствени дейности и обществени озеленени площи нарастват;
- площите на водни течения и открити водни площи и на защитените
територии запазват площите си;
- териториите за възстановяване и рекултивация намаляват с 10.29 ха;
- териториите за транспорт и комуникации намаляват с 4.87 ха;
- несъществено, с 0.419 ха, нараства територията за обекти на техническата
инфраструктура.
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Посочените промени в баланса на общинската територия оказват, като правило, влияние
върху баланса на ландшафтите по степен на тяхната устойчивост. Сравнителният анализ
между съществуващото състояние и предвижданията на плана показа следното:
Таблица 28 Видове ландшафти – съществуващо и проектно положение
Видове ландшафти
С висока естествена устойчивост
С естествена устойчивост
С относителна устойчивост
ОБЩО

Съществуващо положение
Площ - hа
%
21511.8
52.11
17932.12
43.43
1841.13
4.46
41285.05
100.00

Проектно предложение
Площ - hа
%
21480.61
52.03
17930.10
43.43
1874.34
4.54
41285.05
100.00

От посоченото в таблицата е видно, че в резултат от предвижданията на плана:
– ландшафтите с висока естествена устойчивост намаляват незначително - с 0.08%
спрямо съществуващото положение;
– ландшафтите с естествена устойчивост задържат относителните си дялове
непроменени;
–

ландшафтите с естествена
съществуващото положение.

устойчивост

се

увеличават

с

0.08%

спрямо

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Посочените промени са в категорията „подчертано незначителни“, което дава основание да
се прецени, че ОУПО създава устройствени условия за реализиране на социално-икономическите цели на развитието на общината с минимално неблагоприятно въздействие върху
съществуващата организация на пространства и ландшафти. Запазването на относителните
дялове на ландшафтите с естествена устойчивост са положителен екологичен аспект на
плана.
7.5.2. Устройствен режим на териториите и обектите, защитени по специални закони
ОУПО е отразил границите на всички територии, защитени по специални закони и като
правило със своите устройствени решения предвижда режими, съобразени със специалното
законодателство. Предвидени са:
- Територии с особена териториално-устройствена защита по чл.10, ал.2 на
ЗТСУ към които се отнасят:
o Санитарно-охранителните зони около водоизточниците;
o Териториите за природозащита, включващи защитените територии по Закона
за защитените територии и Защитените зони от Европейската екологична
мрежа Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие;
o Териториите за защита и опазване на културно-историческото наследство,
включващи: терените с обекти на КИН; зоните за археологическо
наблюдение; охранителните зони на обектите НКЦ;
- Територии с режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на
ЗТСУ към които се отнасят:
o Зоните с потенциален риск от природни бедствия и аварии, каквито на територията на общината са свлачищата;
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o Зоните с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност;
o Зоните с данни за наличие на археологически НКЦ
o Категориите земеделски земи, посочени в т. 7.1.2.1.

7.5.3. Предвиждания за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне
С оглед съхраняване характера на природните ландшафти ОУПО предвижда ново
изгражданите места за настаняване извън населените места да се съобразят със съществуващото до момента строителство в определените за целта терени, да са с ниска плътност на
застрояване, нисък коефициент на интензивност и малка височина на застрояването.
Въздействието върху средата следва да е минимално, като теренните дадености се
използват максимално. Препоръчва са употребата на материали, „чиито производствен
цикъл не е времеемък и са рециклируеми“.
Обобщено, въздействията от предвижданията на плана върху ландшафта се оценяват
както следва:
 по вид – положителни;
 по вероятност за неблагоприятно въздействие – много малко вероятни, ако не се
спазват предвижданията на плана по отношение на новоурбанизираните територии;
 по продължителност – постоянно, като цяло положително;
 по териториален обхват – ограничен;
 по честота – постоянно, като цяло положително;
 рискове за човешкото здраве – не се очакват;
 по кумулативен ефект – не се очакват, освен при непредвидими и непрогнозируеми
обстоятелства;
 по превишение на екологични стандарти – няма и не се очаква;
 по последствия върху пространства и пейзажи, които имат признат национален,
общностен или международен статут на защита – не се засягат зони, намиращи се под
защита.
7.6 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

7.6.1. Земеползване и устройство на горските територии
В горските територии изграждането на обекти изисква промяна на предназначението и
изключване на земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание
предвиждане на устройствен план. Без промяна на предназначението на земи от горския
фонд могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската
дейност.
ОУПО е определил няколко територии със земеделски земи с допустима промяна на
предназначението за устройване на зони за рекреация, зони за чисти производства, зони за
спорт, развлечения и атракционни обекти, зони за обществено обслужване в областта на
социалните услуги, образованието и здравеопазването, терени за необходимата техническа
инфраструктура – пътища и проводи. Такива територии с различна площ са предвидени в
землищата на селата Ошане, Рабиша, Раяновци, Граничак, Салаш и Чифлик. Последните
три от тях попадат в обхвата на защитени зони по Натура 2000.
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7.6.2. Благоустрояване и озеленяване
Предвижданията на ОУПО включват рехабилитация на съществуващо благоустрояване на
публичните пространства – улици, площади, както и изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа във всички села. Предвижда се и доразвитие на системата от обществени озеленени площи на гр. Белоградчик. От последващите подробни устройствени
планове се изисква да осигуряват достъпност на публичната среда.
7.6.3 Устройствен режим на териториите, защитени по специални закони
ОУПО е отразил границите на всички територии, защитени по специални закони и като
правило със своите устройствени решения предвижда режими, съобразени със специалното
законодателство. Предвидени са:
- Територии с особена териториално-устройствена защита по чл.10, ал.2 на
ЗТСУ, към които се отнасят:
o санитарно-охранителните зони около водоизточниците;
o териториите за природозащита, включващи защитените територии по Закона
за защитените територии и Защитените зони от Европейската екологична
мрежа Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие;
o териториите за защита и опазване на културно-историческото наследство,
включващи: терените с обекти на КИН; зоните за археологическо
наблюдение; охранителните зони на обектите НКЦ;
- Територии с режим на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на
ЗТСУ, към които се отнасят:
o зоните с потенциален риск от природни бедствия и аварии, каквито на територията на общината са свлачищата;
o зоните с повишена природно-ландшафтна и екологическа стойност;
o зоните с данни за наличие на археологически НКЦ;
o земеделски земи, земеделските земи от І-ва до V-та бонитетна категория
включително, заедно с прилежащите полезащитни горски пояси;
o земите с трайни насаждения;
o земите, заети от ливади и пасища;
o земеделски земи, попадащи в границите ва ЗЗ по смисъла на ЗБР.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Като цяло, предвижданията на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на
различните видове територии извън границите на урбанизираните територии са насочени
към опазването на околната среда. Налице са случаи на навлизане в обхвата на ЗЗ с нови
урбанизирани територии, чиято допустимост е преценена в Оценката за съвместимост.
7.6.4 Видове от Приложение 3 и 4 на ЗБР
Съгласно проектният баланс на територията, промените в структурата на територията на
общината са следните:
 Земеделските територии намаляват с 155.590 ха, респ. делът им от 43.420 % спада
на 43.043 %. Намалението е за нуждите на новите урбанизирани територии. Засегнати са
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73.468 ха ниви, 6.720 ха трайни насаждения и 78.852 ха необработваеми земи (пасища и
ливади);
 Горските територии намаляват с 36.443 ха като са засегнати стопански гори;
 Урбанизираните територии нарастват с 206.840 ха, като делът им от общата територия се увеличава от 2.698 % на 3.200 %. Това нарастване е свързано по-малко с териториалното разрастване на населените места, а основно с устройването на селищни образувания с производствени и други стопански дейности и за рекреация и туризъм, мотивирани
с предвиденото в ОПР социално-икономическо и туристическо развитие на общината.
Променя се и вътрешната териториална структура на населените места – жилищните функции се редуцират с 71.430 ха в полза на териториите с „втори жилища“ и вили, а нарастват
териториите за обществено обслужване, производствени дейности и обществени озеленени
площи;
 Площите на водни течения и открити водни площи, и на защитените територии не
претърпяват промяна;
 Териториите за възстановяване и рекултивация, намаляват с 10.299 ха;
 Несъществено, с 0.419 ха, нараства територията за обекти на техническата инфраструктура
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Може да се оцени, че ОУПО се стреми да реши устройствените проблеми на общината с
неголеми промени на общата структура на територията й. Най-съществената промяна е
нарастването на относителния дял на урбанизираните територии с 0,51 %, което става
основно за сметка на намаляване на относителните дялове на земеделските и частично - на
горските територии. Увеличаването на дела на урбанизираните територии за сметка
предимно на земеделски земи означава, че не може да се очаква значително
неблагоприятно въздействие върху видове, включени в Приложения 3 и 4 на ЗБР. ОУП не
предлага устройствени решения, засягащи местата с висока концентрация на биологично
разнообразие. Не се засягат известни и описани находища на включени в приложенията на
ЗБР защитени растителни видове, световно застрашени растителни видове, български и
балкански ендемити, реликти, растения от Червената книга, поради което не се налага и
включването (в табл.№32 по-долу) на специални мерки за опазването им .
7.7 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

При определяне на количествата битови отпадъци, които се очаква да се генерират в
перспектива се позоваваме на предвиденото в ОУПО демографско развитие в периода на
действие на плана. ОУПО на община Белоградчик предлага следните модели на
демографско развитие:
Таблица 29 Прогноза за броя на населението на община Белоградчик за периода 2020-2037 г. (по
варианти)
Прогнозен хоризонт по
Варианти на прогнозата (брой)
години
Реалистичен
Оптимистичен
Песимистичен
2020 г. – прогноза
5 220
5 298
5 142
2025 г. – прогноза
4 443
4 598
4 287
2030 г. – прогноза
3 666
3 899
3 432
2037 г. – прогноза
3 355
3 619
3 090
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На базата на анализ относно демографското развитие на общината, за нуждите на ЕО
авторският колектив възприема да работи по оптимистичния сценарий.
Както беше споменато в Раздел 4.8 от настоящата екологична оценка, за целите на анализа
на този фактор приемаме усреднена норма на натрупване от 295,5 кг/ж/год. В този случай,
очакваното общо количество генерирани битови отпадъци за плановия период ще бъде:
Таблица 30 Очаквано общо количество генерирани битови отпадъци
Година

Брой на населението по модел „Оптимистичен”

Количество отпадъци

2020

5 298

1 566

2025

4 598

1 359

2030

3 899

1 152

2037

3 619

1 069

тона

За депониране на битовите отпадъци ще се използва регионално депо за неопасни
отпадъци – Видин.
Строителни отпадъци

Депонират се на регионалното депо. Общинската администрация е приела Наредба за
управление на дейностите по отпадъците на територията на общината, в която са
имплементирани изискванията на ЗУО по отношение управлението на строителните
отпадъци в т.ч. рециклиране и оползотворяване. Изпълнението на изискванията на
Наредбата ще намали количествата строителни отпадъци, предназначени за депониране,
респективно ще намалеят и емисиите във въздуха от ДВГ и транспортните разходи при
транспортирането на строителните отпадъци.

Съгласно предвижданията на плана, с цел оптимизиране на управлението на отпадъците и
намаляване на транспортните разходи, в землището на с. Дъбравка е отреден терен (№
59.1) с площ 2,9 ха, които ще послужи за площадка за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци.
Производствени отпадъци

Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие на
общината предполага и създаването на условия за развитие на промишлеността и в
частност на вида и количествата генерирани промишлени отпадъци.
Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви
структурни промени като ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и
конкурентно-способни производства.
Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна
на технологичните съоръжения и въвеждане на Най-добрите налични техники, от което
следва постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.
Предвиденото с ОУПО изграждане на ПСОВ в някои от населените места в общината ще
доведе до генериране на утайки от пречистването на отпадъчните води, което налага и да
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се предвидят мерки за тяхното управление. Съгласно предвижданията на нормативната
уредба, операторът на ПСОВ трябва да изготви План за управление на утайките от ПСОВ,
което ще гарантира и екологосъобразното им оползотворяване и/или депониране (при
условие, че анализът на утайките показва, че не са подходящи за оползотворяване).
Опасни отпадъци

Генерираните опасни отпадъци в предприятията и от сектор „Услуги“ (сервизи, ремонтни
работилници и др.) се събират в специални помещения в самите предприятия, съхраняват
се в тях и се намират под контрола на ръководството на предприятията и се предават само
на лицензирани фирми за тяхното третиране въз основа на сключени договори.
Разделно събиране

Съгласно информация от Общинската програма за управление на отпадъците предвижда се
да се въведе система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и биоразградими
отпадъци. Местоположението на площадките за разделното събиране и съхраняването на
битови биоразградими отпадъци, в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи
на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или
анаеробно разграждане, за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда
на чл.19 от ЗУО, се съобразяват на по-ниски нива на устройствено планиране.

Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.) евентуални бъдещи
дейности с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки,
разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и
складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално
значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото
здраве и околната среда. На тази база, площадки за дейности с отпадъци от метали могат да
се обособят в общината след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.
В изпълнение на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 год. и на
Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране – 2010-2020 год. с ОУПО в
землището на с. Дъбравка е отреден терен (№ 59.1) с площ 2,9 ха, които да послужи за
изграждане на площадка за биоразградими отпадъци и строителни отпадъци.
7.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества.
ОУПО създава условия за рехабилитация на пътни трасета като препоръчва това да стане в
сравнително краткосрочен план, което от своя страна ще доведе до увеличаване употребата
на асфалт, категоризиран като „токсичен” съгласно Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.).
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Строителните дейности са свързани с използването на горива и смазочни материали за
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.
ОУПО определя устройствени зони с производствено предназначение от разновидност
„Предимно производствена” – Пп. Застроява се предимно с производствени, складови,
административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане
на жилищни сгради и общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за
обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията. Не се
допускат производства с вредни отделяния като предприятия на химическата и
каучуковата промишленост с отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове и
асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.
Определени са и устройствени зони от разновидност „Чисто производствена зона“ (Пч) –
застроява се само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения (здравни
пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на
работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към предприятията,
гаражи и паркинги, както и жилища за охраната).
Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2)
общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на
устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана,
конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в
обхвата на ОУПО се определя от подробни устройствени планове. На тази база, в проекта
на ОУПО не може да се предвиди конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие
и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за
количествата на опасните вещества по Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични
в предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да бъдат
предвиждани в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви такава
инвестиционна инициатива, се предприемат съответните действия по реда на ЗООС.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа
с опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху
компонентите на околната среда от фактор „опасни вещества”.
Управлението на отпадъците на територията на общината не предполага негативно
въздействие върху околната среда в рамките на действие на ОУПО дотолкова, доколкото е
налично регионално депо за неопасни отпадъци.
7.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Върху състоянието на шумовия режим ще окажат влияние евентуално изменение в схемата
на транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум.
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7.9.1. Обновяване и доизграждане на мрежата от републикански пътища
По обновяването и доизграждането на мрежата от републикански пътища, предвижданията
на ОУПО са за:
o обновяване на участък от път ІІІ-1104 (Кладоруб-Рабиша-Раяновци), който осъществява връзка до пещера „Магурата”;
o изграждане на нов участък от път ІІІ-1102 (Арчар-Мали Дреновец- Димово – Острокапци-Кладоруб-Салаш) от км 45+000 до 50+075.52 (и продължаването му до границата с Република Сърбия до новия ГКПП „Салаш - Ново корито”);
o ремонт на стоманобетонов мост с L=33,60 на път ІІІ-102 (Димово-Ружинци) БелаБелоградчик-Долни Лом-Монтана на км 30+170 при с. Фалковец;
o ремонт на плочест водосток 3,0 L=6,80м. на Път ІІІ-1401 (Кула - Връшка чука) – Киряево – Раковица – Подгоре – Раяновци – Ошане – Белоградчик.
7.9.2. Доизграждане на общинската и местната пътна мрежа
По отношение на общинската пътна мрежа, ОУПО предвижда както рехабилитация на
съществуващи пътища, така и изграждане на нови пътни участъци.
Рехабилитацията включва:
o Реконструкция на общински път VID-1009 от с. Ошане до с. Рабиша;
o Ремонт на път ІV-10214 Чифлик – Стакевци – м. Бялата вода в участъка от с.
Стакевци до м. Бялата вода.
Новото строителство обхваща нови пътни участъци с обща дължина 3.7 км:
o от с. Боровица до манастир „Света Петка“, с. Боровица – 1,8 км;
o от с. Стакевци до новопредвидената зона, където ще се обособява Детски
приключенски лагер с приблизителна дължина 310 м;
o от с. Чифлик до новопредвидена вилна зона – 1,9 км.
7.9.3. Усъвършенстване на уличната мрежа в населените места
По отношение на уличните мрежи на населените места ОУПО предвижда цялостната им
рехабилитация и реконструкция, като се дава приоритет на трасетата на републиканските
пътища, като основни елементи на първостепенната улична мрежа. Предвиждат се и зони
за удовлетворяване на нуждите от паркиране.
Като първоетапна задача е изведена реконструкцията на група улици „Юг“ и група улици
„Запад“ в село Рабиша.
7.9.4. Развитие и доизграждане на електроенергийната система
Предвижда се и в перспектива електроснабдяването на общината да се осигурява от съществуващата подстанцията 110/20 kV, като за да се отговори на увеличеното потребление се
развият нови уредби СрН 20 kV. Предвидено е доизграждане на мрежите СрН с кабелни
проводници към новите устройствени зони, както в разширенията на селищните територии,
така и самостоятелни като селищни образувания. Предвижда се постепенна подмяна на съ-
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ществуващите въздушни електропроводи 20 kV с кабелни проводници, които да се
прокарват в обхвата на общинските пътища.
ОУПО предвижда и обновяване на електроразпределителната мрежа 0,4 kV с използване
на сукани проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена електрическа
енергия на потребителите. Изисква се с подробните устройствени планове за отделните
части на територията да се определят терени за изграждане на необходимите трафопостове.
Предвижданията на ОУПО включват и по-нататъшното развитие на добива на
електроенергия от възобновяеми източници с акцент върху инсталирането на биогазови
инсталации, които подлежат на лесно включване към мрежите 0,4 kV и 20 kV.
7.9.5. Развитие на далекосъобщенията
По отношения на ОУПО предвижда да се осигури достъп до високоскоростен
широколентов интернет, което да даде възможност за ефективна работа на икономическите
субекти, и използването му в домакинствата. Едновременно с това се предвижда и
въвеждането на цифрови телефонни централи, като основа за бъдещо развитие на
комуникационните връзки
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Въпреки липсата на конкретни параметри за новите пътища, може да се направи
заключението, че изграждането на част от тях (които не следват съществуващи земни
полски пътища) е свързано с отнемане на земеделски земи, което се оценява с отрицателен
знак по отношение на околната среда. В същото време относително малката им сумарна
площ не би следвало да окаже някакво осезаемо неблагоприятно въздействие върху
околната среда. Предложенията на плана относно доразвитието и доизграждането на
електроенергийната система и на далекосъобщенията не съдържа предпоставки за
неблагоприятно въздействие върху околната среда от вредни физични фактори.
7.10 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ТУРИЗЪМ

7.10.1. Режими на опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ)
По отношение на защитените територии с културно-историческо наследство, ОУПО залага
на общия принцип, че необходимите и допустимите в тях устройствени дейности се осъществяват при условията и по реда на ЗПКМ (ЗКН). По-конкретно, предвижданията на плана
за опазване, валоризиране и социализация на идентифицираните недвижими и
нематериални културни ценности на територията на общината включват:
- отлагане върху територията на границите на недвижимите културни ценности,
както и на границите на охранителните им зони, когато такива са определени по реда на
ЗПКМ, респ. ЗКН. Съобразяване на устройствените зони и режими с тези граници и
действащите нормативни изисквания. Такива зони са определени за:
o Археологическия паметник на културата/НКЦ „Късноримска селищна структура“, м. „Анище“, с. Граничак;
o Археологическия паметник на културата/НКЦ „Праисторическо, римско и
средновековни селище, пещерата Магура/Рабиша“, с. Рабиша;
o Архитектурно-строителната НКЦ от Античността и Средновековието
(народна старина) „Белоградчишка крепост“, гр. Белоградчик.
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- прилагане по отношение на останалите археологически културни ценности на режимите, определени с Наредба № 7 на МРРБ за териториите им със специални проучвания, а именно:
o За територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други
дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска
използването на земята като пасище;
o За територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими
изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и
култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на
почвата (оран) до 0,25 м;
o За територии с режим „Г” на археологически обекти се разрешават всички
дейности, като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите,
които следят за опазване на културно-историческото наследство при
условията и по реда на ЗПКМ/ЗКН
- Формиране на нови културно-исторически маршрути с цел валоризиране и
социализиране и на нематериалните културни ценности:
o Маршрут 1. Древни светилища и петроглифи (По следите на живота през
древността) - Две древни светилища и множество балансирани камъни във и
около Белоградчишката крепост – Чачин камък (Белоградчишки геоглиф) –
пещерата Лепеница с глифите и „тръбите“, реконструирано праисторическо
жилище – Боров камък край с. Боровица – Рабишката могила - пещера
Магура
o Маршрут 2. Традиционна торлашка кухня и вино „Магурата“ (скална изба),
Боровица (изба); с. Салаш, с. Стакевци, гр. Белоградчик -местна кухня
o Маршрут 3. Традиционни оброчни практики- с. Боровица – с. Прауджа – с.
Чифлик – с. Стакевци – с. Салаш – с. Дъбравка – с. Вещица – с. Върба
o Маршрут 4. По следите на легендите (нематериално наследство) - гр.
Белоградчик – Магурата.
Освен горното, ОУПО препоръчва:
o Актуализация по съответния ред на списъка на недвижимите културни ценности на
територията на общината, вкл. преоценка на някои от тях към съответния вид;
o Изготвяне на планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности,
за които такива липсват.

7.10.2. Туризъм
Развитието на печеливш стопански туризъм е един от първите приоритети на общинския
план за развитие през настоящия планов период. В съответствие с този приоритет, ОУПО е
възприел като генерална линия развитието на алтернативни форми на туризъм с акцент
върху културно-познавателния и еко туризма, опиращи се на изключително ценните
природни и културно-исторически ресурси. Останалите форми са допълващи.
Устройствените средства, с които ОУПО съдейства за развитието на туризма в общината са
устройственото зониране и устройството на културно-туристически маршрути.
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С оглед на това е предвидено формирането на:
o Устройствени зони за рекреация с курортни функции (Ок) в землищата на гр. Белоградчик, с. Рабиша и с. Стакевци;
o Вилни зони (Ов) в землищата на селата Ошане, Рабиша и Чифлик;
o Устройствени зони за ваканционни селища (Ос) в землищата на гр. Белоградчик, с.
Боровица, с. Дъбравка, с. Рабиша и с. Чифлик;
o Устройствена зона за други рекреации (Од) в землището на с. Чифлик;
o Устройствена зона за спорт и атракции (Са) в землището на с. Рабиша
o Туристически маршрути.
ОУПО създава и необходимите условия за изграждане на конкретни обекти на туристическата инфраструктура още през първия етап. Това са:
o Вилно селище в с. Чифлик;
o Комплекс къщи за гости и хотел в с. Извос;
o Туристически обект: „Имало едно време в Турлакия - център за демонстрация на
местни традиции и бит“, с. Стакевци;
o Детски приключенски лагер, с. Стакевци.“
o Парк „Приказни герои“;
o Воден атракционен парк – „Белградин“.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство на общината, въпреки че са с твърде общ характер, са в съответствие с постановките
на Закона за културното наследство, респ. със съответните подзаконови нормативни
актове. Това мотивира заключението, че и реализирането им ще има положително
въздействие върху околната среда.

Предвиденото от ОУПО съчетание на развитие на туристическа инфраструктура и
различни по характер тематични маршрути не би следвало да носи рискове за околната
среда. Условие за това е устройването на маршрутите по природосъобразен начин на
нивото на конкретното инвестиционно проектиране.
7.11 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ

Територията на община Белоградчик е благоприятна от комунално-хигиенни позиции.
Околната среда е чиста, с подходящи условия за здравословна жизнена среда, както и
наличие на рекреационни възможности.
Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената
среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични
и социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени
за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени
за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и
вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения
в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в
жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
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химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни
ресурси; въздух. Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните
територии като дейност със значение за здравето на човека.
Общото устройствено планиране, включително в настоящия случай на ОУП на община
Белоградчик, следва да съобрази всички фактори, имащи значение за здравето на
населението, с оглед отсъствие на вредно въздействие и повишен здравен риск при
реализацията на ОУПО.
Потенциалното въздействие на новия ОУПО ще е върху жителите на общината. Потърсени
са планови възможности за устойчиво развитие, като на практика отсъства засегнато
население от рязка неблагоприятна промяна на условията на средата с прилагането на
плана.
Следва да се има предвид, че понастоящем, а най-вероятно и в близка перспектива,
икономиката на община Белоградчик ще е концентрирана върху туризма и земеделието,
при отсъствие на интензивна промишлена дейност. Тази липса на предпоставки за
повишаване на здравния риск за населението се доказва и от настоящото отсъствие на
замърсяващи производства на територията на общината.
С оглед опазване на човешкото здраве, от съществено значение са устройствените зони,
които по силата на съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране.
Прегледът на ОУП на община Белоградчик от комунално-хигиенни позиции позволява да
се заключи, че е осигурена достатъчна здравна защита в т.нар. критични зони със
специфичен хигиенно-охранителен статут – за настоящия случай това са жилищните зони,
елементите на транспортната и инженерна инфраструктура, зелената система, което е с
благоприятен здравно-профилактичен ефект, съгласно специфичните нужди на общината.
С приемането на ОУПО не се създават условия за осъществяване на комбинирано,
комплексно, кумулативно и отдалечено действие на вредности. Околната среда в община
Белоградчик е екологично чиста и не съществува вероятност за кумулативен ефект с
индустриални замърсители, включително отсъства риск от трансграничен ефект. ОУПО не
засяга мащабни промени в устройственото планиране на населените места в общината,
също така не предвижда дейности, които да са предпоставка за повишаване на здравния
риск.
При общия преглед на ОУПО може да се направи извода, че планът не е в състояние да
генерира повишен здравен риск за населението. Предвидени са необходимите мерки за
гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот.
Относно предложената в ОУПО структура (баланс) на територията, създават се условия
за бъдещо развитие на стопанска дейност, съобразена с опазването на околната среда и
здравето на населението. Благоприятно от комунално-хигиенни позиции е
пропорционалното отношение на териториите с жилищни функции (2,52%),
производствени дейности (0,14%), обработваемите земеделски земи (общо 17,80%) и
стопанските гори (50,62%).
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Запазват се условията в общината за бъдещо развитие на основата на стопанска дейност,
без значимо да се променя съществуващият баланс на територията. Положително в новия
ОУПО е увеличаването на дела на териториите за производствени дейности от 58,39ха до
167,01ха. Създават се смесени устройствени зони на площ от 14,26ха., което е
предназначено основно за изграждане на инфраструктура и търговски дейности,
стимулиращи социално-икономическото развитие на общината. Зелена структура в ОУПО
се увеличава под формата на паркове и градини (3,37ха.) и горски земи (12,88ха.) което е
благоприятно от хигиенни позиции. Създават се територии за рекреационни дейности,
курорти и вилни зони (151.58ха.), като се предвижда тяхното поддържане при бъдещото
управление на устройствения процес.
От хигиенни позиции, в ОУПО не се установяват противоречия във функционално взаиморазположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно-складовите,
рекреационни и крайградски територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се
подчинява на хигиенните принципи и норми, които са правилно отразени в новия ОУП на
община Белоградчик.
По отношение развитието и устройството на населените места в общината, Белоградчик
/площ – 411 км²/ е трета категория община по административно устройство и в
териториалната структура влизат 18 селищни образувания, от които 1 град – общинският
център гр. Белоградчик. Налице е централизация на разпределението по брой жители на
територията на общината, основно в общинският център. Степента на благоустроеност
като цяло е неудовлетворителна от здравно-профилактични позиции. Във всички села има
улици без трайна настилка. Тротоарите почти навсякъде не са изградени, на много места
липсват автобусни спирки или други важни елементи от трайното обзавеждане на
селищната среда.
Извършеният комунално-хигиенен преглед на ОУПО установи, че в проекта на документа,
елементите на селищната мрежа в населените места на общината (включително
местоположението на жилищните зони спрямо предимно производствените зони) са
подходящо групирани едни спрямо други. Предимно производствените зони, определени в
границите на населените места са интегрирани в градоустройствените решения на новия
ОУПО съгласно хигиенните принципи и изисквания, в достатъчна отдалеченост от
жилищните зони, и са предназначени за изграждане на малки и средни предприятия за
незамърсяващи производства; обекти на логистиката и транспорта. Жилищните територии
в общината се устройват и застрояват предимно като жилищни устройствени зони с
преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 m), означени като (Жм), което е
обосновано за особеностите на населените места и изпълнява комунално-хигиенните
изисквания. В тях се предвиждат сгради за обитаване, както и обекти с нежилищни
функции, съгласно чл. 17 от Наредба № 7/2003 на МРРБ.
ОУПО определя зони с предимно производствено предназначение. Те се устройват
преобладаващо върху терените на бившите стопански дворове при населените места.
Производствените територии поемат и основната част от инфраструктурата, обслужваща
селскостопанските дейности.
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От хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при
съобразяване със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски дадености
на общината.
Понастоящем, общото състояние на системата за питейно-битово водоснабдяване в
Община Белоградчик е значително амортизирана. Материалната база е остаряла, което
води до чести аварии и загуби на вода. Всички селища в общината са водоснабдени за
питейни нужди от планински речни водохващания и почти изцяло гравитачни мрежи, с
изключение на с. Сливовник, което не е водоснабдено. Водоизточниците са река
Чупренска, река Реплянска /за водохващане Репляна - Чупрене/ и река Стакевска за
водохващане от Стакевския Балкан. Водата, подавана за питейно – битови нужди на
населението отговаря на нормативните изисквания, с изключение на моментни отклонения
по показателя мътност. Следва да се има предвид, че и при трите водохващания за гр.
Белоградчик, освен утаители, няма изградени сериозни пречиствателни съоръжения за
пречистване на водата от механични примеси, поради което в момента се монтира напорен
автоматичен самопромиващ се филтър на довеждащия водопровод.
С изключение на гр. Белоградчик и частично с. Рабиша, на територията на общината не е
изградена канализационна мрежа и не функционират ПСОВ за населените места.
От представеното в новия ОУПО не се установяват нови и значими предпоставки за
засягане на санитарно-охранителни зони и влошаване качеството на питейните води, като
са предвидени необходимите здравно-профилактични мерки. За водоизточниците, които
нямат учредени санитарно-охранителни зони (пояси I, II и III), те следва да се определят
съгласно актуалната „Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди”.
От хигиенни позиции може да се направи извода, че всички селища на територията на
общината, на база прогнозни обитатели и други консуматори на питейна вода, са
обезпечени с необходимите им водни количества от съществуващите водоизточници.
Основни мерки за предотвратяване замърсяването на подаваната питейно-битова вода за
населените места в общината е подновяване на водоснабдителната инфраструктура,
изграждане на ПСОВ и учредяване на санитарно-охранителни зони около всички питейни
водоизточници, при спазване ограниченията за вида дейности в съответната зона.
По отношение на атмосферния въздух, понастоящем качеството му на територията на
общината е добро, като отсъстват съществени емисии от вредни вещества на местно ниво.
Значение за качеството на атмосферния въздух в бъдеще ще имат предвижданията на
ОУПО относно социално–икономическото развитие на територията, предмет на планиране.
Съгласно ОУПО, като водещ за общината отрасъл се определят туризма, земеделието,
дърводобивната и преработвателната промишленост. В община Белоградчик няма и не се
планират значими стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно с
благоприятните климатични фактори е предпоставка за здравословни условия по
отношение чистота на атмосферния въздух. Този извод се подкрепя от предложеното с
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ОУПО развитие на производствения сектор, като във висока степен се запазва сега
съществуващото положение, т.е. не се очаква поява на нови замърсители във въздуха на
селищната среда, в резултат на реализацията на проектните решения, заложени в ОУПО.
По отношение качеството на почвите в района, отсъствието на значима промишлена
дейност и относително чистата околна среда не дават основания за повишен здравен риск.
Няма данни за налично почвено замърсяване с нитрати от изкуствено наторяване или
изпускане на отпадни води. В землището на гр. Белоградчик е разположено депо за
съхраняване на пестициди в 28 контейнера тип „Б-Б” куб. Няма данни за замърсяване с
продукти за растителна защита. Продължават усилията по отстраняване на проблемите със
замърсяването на земите и почвите от нерегламентирани сметища и повторното им
натоварване.
На територията на община Белоградчик няма промишлени източници с дейности,
създаващи риск от наднормени нива на шум в околната среда. Автомобилният транспорт е
основният източник на шум на територията на общината. Акустичната среда за
населението се оценява като благоприятна, при отсъствие на значими източници на
промишлен шум. Площта на производствените зони предполага малък производствен
капацитет, с разположение, отдалечено от обекти, подлежащи на здравна защита.
Подобряване качеството на пътните настилки на територията на общината при новия
ОУПО ще понижи експозицията на шум и отделянето на прахови емисии в населените
места и обектите, подлежащи на здравна защита. За общината не се очаква транспортният
шум да бъде определящ фактор по отношение на общественото здраве в краткосрочен и
дългосрочен аспект.
По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга
състоянието и планирането на пътната мрежа. Транспортната мрежа в община Белоградчик
включва третокласни и общински пътища, като дължината на републиканските пътища е
80,99 км, а на общинските 51,7 км. Като цяло, настоящата пътна мрежа е развита и
осигурява достъп до всички населени места в общината, но е значимо амортизирана, с
лошо състояние на пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура, особено това
касае третокласната пътна мрежа. Поетапното изграждане и рехабилитация на пътищата в
общината ще позволи да се избегнат неблагоприятните здравни последици от интензивния
трафик и запазване на чиста околна среда. Достъпността до общинския център е добра.
При новия ОУПО, железопътната инфраструктура ще продължава да има допълващи
функции. Най-близката железопътна гара, която обслужва населението е на разстояние 11
км и се намира в село Гара Орешец.
Като малка община, Белоградчик има на своя територия относително ограничен брой
източници на електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които най-общо са следните:
електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали и сгради; базови станции за
мобилна комуникация. Поради тази причина, за общината не може да се очаква, че
електромагнитният фон е силно завишен от наличието на източници за енергетиката и
комуникацията. Наднормени стойности могат да се очакват главно в непосредствена
близост до трафопостове и електропроводи. Понастоящем няма данни за
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“електромагнитното замърсяване” на района. Няма данни и за негативно здравно
въздействие върху населението.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От здравно-профилактични позиции, ОУП на община Белоградчик успешно определя
рамките за бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Формулирано е
устройството на различните видове територии, дефинирани са параметрите на
местоположението, трасетата и устройството на техническата инфраструктура, в
съответствие със здравно-профилактичните изисквания. ОУПО не е предпоставка за
повишен здравен риск за населението, като са предвидени необходимите мерки за
здравословни условия за живот на територията на общината.
7.12 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

7.12.1. Жилищен сектор – очаква се нарастване на материални активи (МА) с нови 120150 жилища.

7.12.2. Социална инфраструктура – МА на социалната инфраструктура ще нараснат с
един спортен комплекс с тенис кортове и един планетариум.

7.12.3. Транспортна инфраструктура – развитието на материалните активи на
транспортната инфраструктура включва:
o Увеличение на дължината на пътищата от републиканската мрежа с 5.075 км;
o Увеличение на дължината на общинските пътища с 3.7 км.
7.12.4. Техническа инфраструктура - ОУПО не съдържа количествени данни за развитие
на техническата инфраструктура.
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Скромните мащаби на материалните активи не предполагат осезаемо въздействие върху
околната среда.
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА
8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА.
ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Долният текст резюмира коментарните оценки на отделните групи проектни решения на
ОУПО и е предназначен за поаспектната (покомпонентна) оценка на влиянието на плана
върху тях.
8.1.1. По структурата на територията
Намалението на земеделските земи със 155.59 ха следва да се оцени като неблагоприятно
за околната среда, независимо, че представлява по-малко от един процент /0.87 %/ от
общата им площ и че половината от засегнатите земи са необработваеми. Същото, макар и
в много по-малка степен, важи за горските територии, които намаляват с 36.442 ха.
Препоръчително е във фазата на окончателния проект да се прецени доколко необходимостта от толкова големи по площ производствени територии е действително обоснована,
особено като се има предвид демографската прогноза и числеността на трудовите ресурси.
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8.1.2. По функционалното предназначение и устройство на извънселищните
територии
Като цяло предвижданията на ОУПО относно земеползването и устройствените режими на
различните видове територии извън границите на урбанизираните територии (населените
места и селищните образувания) са насочени към опазването на околната среда.
8.1.3. По селищното развитие
Доколкото ОУПО запазва функционално-йерархичната структура на селищната мрежа и
минимално допълва набора от функции, застъпени в отделните населени места, въздействието върху околната среда на предвижданията му относно развитието на структурата на
селищната мрежа са неутрални.
Както е отбелязано при оценката на структурните промени на общинската територия, разширението на селищните територия се осъществява основно върху земеделски земи. Тази
загуба на земеделска земя се оценява с отрицателен знак. Извън това проектните предвиждания, свързани с развитието и устройството на населените места не носят рискове за околната среда, а редица от тях ще съдействат за подобряване на определени нейни елементи –
начинът на застрояване ще съхрани съществуващия селищен ландшафт, осигуряването на
трайни настилки на всички улици ще има благоприятно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух, а също и върху акустичната обстановка. За нормативите за плътност
на застрояване на отделните видове устройствени зони са възприети тези, определени с
Наредба № 7. Това гарантира, че населените места няма да бъдат презастроявани, а
озеленените площи в дворовете ще се увеличат. Обновяването на водоснабдителните системи, изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води в гр. Белоградчик и с.
Рабиша ще има положително отражение върху качеството на повърхностните и подземните
води.
8.1.4. По развитието на урбанизираните територии извън населените места
И при селищните образувания, както и при населените места, предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нормативи) за
устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на националната
екологична политика. И те обаче ще се реализират върху земеделски земи, отчасти и
горски територии, чиято загуба е с неблагоприятно въздействие върху околната среда. Това
отрицателно въздействие се компенсира в определена степен от високия относителен дял
на озеленените площи, вкл. с дървесна растителност, както и от обстоятелството, че част от
производствените зони се устройват върху терените на бивши стопански дворове.
8.1.5. По културно-историческото наследство и туризма
Предвижданията на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото културно наследство на общината, въпреки че са с твърде общ характер, са в съответствие с постановките
на Закона за културното наследство, респ. със съответните подзаконови нормативни
актове. Това мотивира заключението, че и реализирането им ще има положително
въздействие върху околната среда.
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Предвиденото от ОУПО съчетание на развитие на туристическа инфраструктура и
различни по характер тематични маршрути не би следвало да носи рискове за околната
среда. Условие за това е устройването на маршрутите по природосъобразен начин на
нивото на конкретното инвестиционно проектиране.
8.1.6. По комуникациите и транспорта
Въпреки липсата на параметри на новите пътища може да се направи заключението, че
изграждането на част от тях (които не следват съществуващи земни полски пътища) е
свързано с отнемане на земеделски земи, което се оценява с отрицателен знак по
отношение на околната среда. В същото време относително малката им сумарна площ не
би следвало да окаже някакво осезаемо неблагоприятно въздействие върху качествата на
околната среда.
8.1.7. По техническата инфраструктура
Предвиденото обновяване на водоснабдителните системи на населените места, както и
канализирането на селищата с население над 1000 ч., вкл. изграждане на ПСОВ ще бъде с
положително въздействие върху околната среда.
8.1.8. По материалните активи
Скромните мащаби на материалните активи не предполагат осезаемо въздействие върху
околната среда.
Таблица 31 Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия върху тях
Компоненти и фактори
Климат и атмосферен
въздух
Повърхностни и
подземни води

Земни недра, подземни
води

Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни
въздействия върху тях
Предложенията на ОУПО за подобряване на пътната инфраструктура ще имат
положително въздействие върху състоянието на атмосферния въздух
Проектните решения на Плана, свързани с доизграждане и реконструкция на
инфраструктурата за водоснабдяване не са носители на рискове и отрицателни
въздействия върху околната среда, реализацията на предвижданията ще доведе
до намаляване загубите на вода, подобряване на водоснабдяването и качеството
на подаваната питейна вода, увеличаване на полезно използваната вода и
използването за други подходящи дейности – отдих и спорт, животновъдство и
др.
С изграждането на канализация на населените места ще се подобрят санитарнохигиенните условия, качеството на водите и ще се намали миграцията на
замърсяващи вещества от септични ями и други неорганизирани и
неконтролирани източници на замърсяване
С реализацията на плана се очаква незначително отрицателно, пряко, постоянно,
дълготрайно, но обективно неизбежно механично нарушаване и замърсяването
със строителни, битови и други отпадъци на приповърхностния слой на земните
недра
Незначително отрицателно, пряко, временно и обратимо, с ограничен
териториален обхват инфилтриране в подземните води на замърсени отпадъчни
води
Положително, пряко, постоянно и необратимо въздействие върху подземните
води вследствие на внедряване на практики на екологично чисто земеделие и
животновъдство,
предвижданото
изграждане
и
реконструкция
на
канализационните и водопроводните системи в Белоградчик и други селища,
закриване на общинско депо в Белоградчик
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Компоненти и фактори
Земи и почви
Зелени площи
Ландшафт
Биоразнообразие,
защитени територии и
зони
Отпадъци
Шум
Други вредни физични
фактори
Културно наследство
Туризъм, спорт и
рекреация
Устройствени
параметри
Човешко здраве

Екологична оценка

Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни
въздействия върху тях
Загубата от земеделски земи от предвидените разширения на селищната
територия се разглежда като загуба за околната среда, независимо, че почти
половината от земеделските земи са необработваеми
Предвижданията на плана включват рехабилитация на съществуващите
публични пространства и обществените зелени площи, което се разглежда като
положително за околната среда предложение на плана
Запазването на относителния дял на ландшафтите с генетична устойчивост на
ниво община е положително устройствено решение по отношение качествата
на околната среда и ландшафта
Реализацията на предвижданията на плана не са свързани с негативни
въздействия върху биоразнообразието в общината. За минимизиране
въздействието върху защитените зони са препоръчани и съответните мерки

Планът предлага резервен терен за третиране на отпадъци, в частност на
биоразградимите /от дворове и ниви/ и строителните, вкл. и като възможно
резервно решение при евентуални пречки /финансови, технически или такива,
свързани с природни бедствия/ за ползване на регионалното депо
Рационализирането на предложенията за усъвършенстване на пътната мрежа ще
осигури по-благоприятен режим на пътуване на превозните средства, респ. с
относително намалени вредни емисии – шум и замърсяване на въздуха
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието
на предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с
техните ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени
вредни въздействия върху обитателите
Цялостната концепция на ОУПО за опазване и валоризиране на недвижимото
културно наследство на общината е съзвучна с постановките на Закона за
културното наследство
Възприетото от плана развитие на разнообразни форми на туризъм с акцент
върху културно-познавателния и екологичен туризъм е положително решение по
отношение наличните културно-исторически и природни ресурси и опазването
на околната среда
Предвид възприетите нормативи за плътност на застрояване, не се очаква
презастрояване в населените места
В перспектива е възможно е да се прояви несъответствие между предвидените
значителни по площ производствени територии с демографската прогноза на
общината и числеността на трудовите ресурси
Вследствие ликвидиране заустването на непречистени отпадъчни води в
различни приемници ще се ограничи опасността от здравен риск за
населението; предвидените водоснабдяване и канализация на населените места
и пречистването на формираните отпадъчни води ще подобрят значително
условията за обитаване в общината

8.2 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА
ОУПО

Реализацията на предвижданията на ОУПО ще има благоприятни последици за
компонентите и факторите на околната среда. Предвижданията на плана се базират на
балансиран подход при устройството на територията и в този смисъл Планът представлява
планова териториална основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на
общината.
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9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА

Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен
план – предварителен проект.
Според т.8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на
планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато
инвестиционните намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени.
Проектите за общо устройство на общинската територия като цяло не предлагат
концептуални алтернативи. Развитието на територията на общината без прилагане на
ОУПО не може да се приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало общината
да се лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление на
социално-икономическото й развитие. Това би означавало също така отказ от някои
мероприятия, насочени към повишаване на благоустроеността на селищната среда.
Общият устройствен план–предварителен проект на община Белоградчик не съдържа
алтернативи. Като алтернативи, произтичащи от ЕО и ОСВ биха могли да се разглеждат
предложените по-долу мерки, касаещи обхвата и съдържанието на окончателния проект на
ОУПО.
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ

Общият устройствен план – предварителен проект на община Белоградчик не съдържа
алтернативи. Представените по-долу методически принципи, методически подходи и
конкретни методики са използвани при разработването на доклада за екологична оценка на
ОУПО.
 Методически принципи:
o принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия е
интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии;
o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство и
експлоатация,
o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с характера на приемната среда, капацитета на природните ресурси
и условията за живот на населението,
o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите,
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o принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено
въздействие няма достатъчно информация се приема и разработва най-лошия възможен
сценарий.
 Методически подходи:
o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната
среда се прилагат основно аналитичните подходи;
o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на
околната среда;
o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за
развитие, групирани по съответен начин;
o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.


Конкретни методики:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС;
Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002;
Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,
Ек.
Гюлеметова, 1986г.;
Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и
тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 2004г.
Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц. Цачев, част
1 и 2, 1991г.
Класификатор на почвите в България;
Класификация на ландшафтите по БДС
Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ
Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти
Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие
Национална стратегия за екотуризъм.

11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Таблица 32 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици
Аспект
Атмосферен
въздух
Води

Мярка
Стимулиране ползването на алтернативни
екологосъобразни енергийни източници
/„зелена енергия“/
В Правилата за прилагане на ОУП изрично
да се изведат изисквания за съобразяване и
спазване на програмите от мерки, залегнали
в предстоящия актуализиран ПУРБ/20162021/
При реализацията на предвидените в ОУПО
нови туристически/рекреационни и други
нови зони, изграждането на обслужващата
ВиК системи в тях да предшества другите
видове строителство
Съществуващите индивидуални съоръжения
за отпадъчните води в селата без
канализационна мрежа да се реконструират

Очаквани резултати
Подобряване качествата
на въздушната среда

Фаза
При
прилагане на
ОУПО
В
окончателния
проект на
ОУПО

Създаване на
предпоставки за опазване
на околната среда

При
прилагането
на ОУПО

Опазване качествата на
водите

При
прилагането
на ОУПО

Прилагане на
нормативни документи
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Земни недра,
Подземни води

и изграждат като водоплътни съоръжения,
недопускащи замърсяване на подземните
води
Актуализация на съществуващите СОЗ на
всички водовземни съоръжения съгласно
изискванията на ЗВ и Наредба №1/2000г. за
СОЗ
Обяснителната записка и Правилата за
прилагане на плана да поставят изисквания
към последващите ПУП както следва:
не
се
допуска
промяна
на
предназначението на поземлените имоти на
водни обекти и строителство в тях, освен за
водностопански и хидротехнически системи
и съоръжения.
- при урбанизиране на територии около
водни обекти, в подробните устройствени
планове да се включват отреждания за
регулация на речните корита и изграждане
на необходимите защитни съоръжения.
- спазване на забраните и мерките,
предвидени за защита на териториите в
Плана за защита от наводнения /ПУРН/
Стриктно спазване на изискванията в
Наредба 12/03.07.2001 г за проектиране на
геозащитни строежи, сгради и съоръжения в
свлачищни райони и на Норми за
проектиране на плоско фундиране
При извънредни ситуации (земетресения,
замърсяване при аварийно разливане на
нефтопродукти и други опасни вещества и
материали) да се предприемат действия за
намаляване и ликвидиране на отрицателните
последици, регламентирани в действащите
законови и нормативни документи и да се
сигнализират незабавно службите, пряко
ангажирани в борбата с бедствия и аварии
Рехабилитация на водопроводната мрежа,
изграждане на канализационна мрежа в
общината, доизграждане на системите за
отвеждане и пречистване на повърхностни и
отпадъчни води в селата на общината
Проектирането
и
строителството
на
предвижданите обекти и съоръжения,
произтичащи от устройствените мерки в
ПУП, да се съобразява с регламентираните
в чл. 118а на Закона за водите забрани за
прякото отвеждане на замърсители в
подземните
води,
обезвреждането,
включително депонирането на приоритетни
вещества, които могат да доведат до непряко
отвеждане на замърсители в подземните
води, други дейности върху повърхността и
в подземния воден обект, които могат да
доведат
до
непряко
отвеждане
на
приоритетни вещества в подземните води,
използването на материали, съдържащи
приоритетни вещества, при изграждане на
конструкции,
инженерно-строителни
съоръжения и други, при които се
осъществява или е възможен контакт с
подземни води и от които могат да бъдат

Екологична оценка

Прилагане на
нормативни документи
Допълване аналитичната
и синтезна част на плана

Опазване от деформации
на предвижданите нови
сгради и съоръжения
Опазване от замърсяване
на земните недра

В
окончателния
проект на
ОУПО
В
окончателния
проект на
ОУПО

При
прилагането
на ОУПО и
последващо
проектиране
При
прилагането
на ОУПО

Опазване от замърсяване
на подземните води

При
прилагането
на ОУПО

Опазване от замърсяване
на подземните води

При
прилагането
на ОУПО и
последващо
проектиране
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Шум

Устройствени
параметри

замърсени подземните води
Всички
дейности,
произтичащи
от
предвижданията в ОУП, следва да се
съобразяват с изискванията в „Програмата
от мерки за ограничаване и предотвратяване
на замърсяването на водите с нитрати от
земеделски източници“, утвърдена със
Заповед № РД-141/07.03.2011 г на
министъра на земеделието и храните и
Заповед № РД 09-189/24.03.2011 г на
Министъра на околната среда и водите и
„Програмата за мониторинг на нитратите в
подземните води“, утвърдена със Заповед №
РД-635/13.08.2013 г на министъра на
околната среда и водите
Да се спазват забраните и ограниченията в
охранителните пояси на учредените и
предстоящи за учредяване санитарноохранителни зони, съгласно изискванията
понастоящем
в
Наредба
№ 3/16.10.2000 г, впоследствие в Наредба за
зоните за защита на водите, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване и на
минералните води по чл. 135, ал. 1, т. 6 от
Закона за водите, изготвянето на която е
предстоящо
Да не се допуска изграждането на обекти,
подлежащи на шумозащита (детски, учебни
и лечебни заведения и др.) в близост до
източници на акустичен дискомфорт
Локализациите и обозначенията на новите
устройствени зони на чертежа на ОУПО и
на табличното им представяне на същия
чертеж да се уеднаквят

При условие, че в новопроектираните
„Предимно производствени“ устройствени
зони на следващи нива на проектиране се
предвижда изграждане на предприятие или
съоръжение с висок или нисък рисков
потенциал да се направи оценка на
въздействието по реда на гл.7 от ЗООС

Екологична оценка

Опазване от замърсяване
на подземните води

При
прилагането
на ОУПО и
последващо
проектиране

Опазване на водите от
замърсяване

При
прилагането
на ОУПО и
последващо
проектиране

Опазване здравето на
населението

При
прилагането
на ОУПО и
последващо
проектиране
В
окончателния
проект на
ОУПО
При
прилагането
на ОУПО

Уточняване на
предложенията на плана
Спазване на
законодателството по
околна среда

От предложените по-горе мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
отстраняване на неблагоприятни последици от реализацията на плана, 4 са насочени към
съдържанието на окончателния проект на ОУП, а останалите – към периода на прилагането
му.
12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА,
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И
ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване
на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУП
върху консервационно значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в
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ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан”, ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и
ЗЗ BG0000521 „Макреш” са представени по -долу в таблица № 33
Таблица 33 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последици върху видове, предмет на опазване в защитени зони
№

1.

Мярка за предотвратяване, смекчаване
или възможно възстановяване на
негативното въздействие

В окончателния проект на плана УЗ 3Пп в
землището на с. Дъбравка и 2Пп в
землището на с. Праужда да бъдат
проектирани така, че да не се засяга
местообитание 6210.

За кое природно
местообитание/вид
се отнася мярката

Местообитание
6210

2. В Правилата и нормативите за прилагане
на плана да се въведе изискването в
следващите етапи на прилагането на ОУП
Местообитание
площта на местообитанието 8230 в
8230
обхвата на УЗ 1Ов и 1Од в землището на
с. Чифлик да не се засяга от строителни
дейности
3. ППП/ИП
произтичащи
от
предвижданията на ОУПО, за които се
изисква провеждане на процедура по реда За всички природни
на глава шеста от ЗООС (ОВОС или ЕО)
местообитания,
и/или по реда на ЗБР, да се одобряват по
видове и техните
реда на съответния специален закон, само
местообитания
след произнасяне с акт за съгласуване от
компетентния орган по околна среда
4. Към отделните планове или проекти, които
Растителни
по – нататък ще се изготвят за отделните съобщества в и извън
устройствени зони и територии на ОУПО в
границите на ЗЗ
проектна част „Озеленяване”, да бъде
заложено същото да се извършва само с
представители на характерните за страната
или геоботаническия район дървесни и
храстови видове, включително и по
отношение на озеленяването покрай
пътната инфраструктура. Общинската
управа да съблюдава изпълнението на
заложените изисквания и параметри в
проектите
при
мероприятията
по
озеленяването и при неспазването им да
налага санкции
5. Преди започване на строителни работи да
се извършва оглед на място и при наличие
на видове от фауната, същите да се
преместват на подходящи места, вкл.
преместване на защитени видове растения
6. По време на строителните дейности на
отделните
обекти
в
съответната
устройствена зона на ОУП да не бъдат
засягани пряко по какъвто и да било начин
терените, оставащи извън определените им

За смекчаване
Пространствено
на кое негативно местоположение,
въздействие се където мярката да
отнася мярката
се прилага
и/или ефект от
прилагането и.
Загуба на площ
от местообитание
6210

УЗ 3Пп в
землището на с.
Дъбравка и 2Пп в
землището на с.
Праужда

Загуба на площ
от местообитание
8230

УЗ 1 Ов и 1 Од в
землището на с.
Чифлик

Минимизиране на
безпокойство,
шум,
За всички
фрагментация,
устройствени
вкл.
територии в
минимизиране границите на ОУПО
фрагментацията
на биокоридори
Предотвратяване
За всички
разпространението устройствени зони
на чужди
в границите на
инвазивни видове ОУПО, за които се
предвижда
храсти и дървета в
района, които могат
озеленяване
да навлязат и
постепенно да
подменят видовата
структура на
коренната
растителност
характерна за
местообитанията,
предмет на
опазване
Видове, предмет на
За избягване на
За община
опазване в ЗЗ
потенциални преки
Белоградчик.
и косвени
негативни
въздействия върху
целеви видове
Прилежащо
биоразнообразие

Предотвратяване на
Прилежащите
терени, оставащи
ненужни преки
извън
въздействия върху
определените
подходящи
местообитания и
граници на
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граници, като се съблюдава в тях да не
навлиза безразборно и строителна техника.
За целта да се маркират с трайни знаци и
табели външните регулационни граници на
тези територии и зони

местообитания на
целеви видове от
фауната

Растителни
7. По време на строителството да не се
допускат разливи на горива и смазочни
съобщества в и
материали от ползваните строителни и извън границите на
транспортни машини
ЗЗ.

8. За новите устройствени зони да се осигури
приоритетно
изграждане
на
водоснабдителни и канализационни мрежи
и съоръжения за пречистване на
отпадъчните води

9. По
време
на
строителството
и
експлоатацията на отделните обекти в
обособените с ОУПО устройствени зони и
територии, да се спазват стриктно
разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни
актове за неговото прилагане. На
нарушителите да се налагат съответните
санкции

устройствените
зони и територии,
които се
обособяват с
разглеждания ОУП.

Влошаване
За използваната
качеството на
строителна
съседни
механизация.
местообитания,
както в ЗЗ така и
извън тях в
резултат на разливи
и респ. пренос чрез
дъждове и
подпочвени води на
гориво – смазочни
материали.
Влошаване
За целия обхват на
качеството на
ОУПО.
съседни
местообитания,
както в ЗЗ така и
извън тях

Подходящи
местообитания на
голяма част от
видовете предмет
на опазване в
защитените зони и
всички естествени
биотопи на видове,
с които външните
граници на
населените места от
ОУПО граничат
Подходящи
Недопускане на
За целия обхват на
местообитания на излишно влошаване
ОУПО.
голяма част от
качеството на
видовете предмет
подходящи
на опазване в
естествени
защитените зони и
местообитания в
всички естествени
прилежащите
биотопи на видове,
терени на
с които външните
устройствените
граници на
зони
населените места от
ОУПО граничат.

13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана:
Таблица 34 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на
плана
Мерки

Индикатори

Изследване качеството на подземните води
за питейно-битови нужди

Физико-химични показатели по
Наредба № 9/16.3.001 г за
качеството на водата,

Отговорност,
Периодика

БДУВДР,
ВиК дружество, Община
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предназначена за питейнобитови - бр. отклонения от ПДС

ежегодно

Брой разрешителни по реда на
Наредба № 1/2007 г за проучване,
ползване и опазване на
подземните води

БДУВДР,
ВиК дружество, Община

Брой учредени СОЗ по реда на
Наредба № 3/16.10.2000 г за
условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване, и
експлоатация на санитарноохранителните зони около
водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово
водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и
хигиенни нужди

БДУВДР,
ВиК дружество, Община

Подмяна и доизграждане на водопроводната
мрежа

Изградена и реконструирана
водопроводна мрежа – km.

Ежегодно,

Проектиране и изграждане на
канализационни мрежи на населените места

Дължина на реконструирана и
нова канализационна мрежа – km.

Определени
и
учредени
санитарноохранителни
зони
(СОЗ)
около
водоизточниците
за
питейно-битово
водоснабдяване

Рекултивация на нарушени терени
Контрол по спазване на изискванията на ЗЗТ
и ЗБР
Реализиране на предвижданията на ОУПО за
изграждане и развитие на зелената система

Контрол за нерегламентирано депониране на
отпадъци
Контрол при издаване на разрешителни за
строеж по реда на ЗУТ за нови
предприятия/съоръжения, класифицирани с
висок или нисък рисков потенциал или за
предприятия/съоръжения, при които е
възможен ефект на доминото, с цел
гарантиране на безопасни разстояния от тези
предприятия/съоръжения
до
жилищни
райони,
обекти
с
обществено
предназначение, зони за отдих и рекреация,
съседни предприятия и обекти, райони и
строежи, които могат да бъдат източник на
или да увеличат риска или последствията от
голяма авария и да предизвикат ефект на
доминото, големи транспортни пътища и
територии с особено природозащитно
значение или значение за околната среда,
защитени по силата на нормативен или

Площ/год.
Брой издадени становища и
констатирани нарушения от
компетентните органи

Намаляване неблагоприятното
въздействие върху КАВ и
намаляване на шумовото
замърсяване – залесена площ
годишно
m2 заети с нерегламентирано
депонирани отпадъци площ

Брой издадени разрешителни за
строеж

Община, „ВиК” ЕООД
Ежегодно,

Община, „ВиК” ЕООД
Периодично,
Община

Периодично,
РИОСВ

Периодично,

РЗИ, РИОСВ
Периодично

Община, РИОСВ

Периодично
Община, съответните
компетентни органи в
зависимост от типа/вида
на обекта
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Брой засегнати и нарушени
културни ценности спрямо общия
брой културни ценности на
територията на общината

Община

Регионален исторически
музей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият
устройствен план на община Белоградчик дава основание за формулиране на следните
основни констатации:
 планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за ограничаване на
установените неблагоприятни последствия от урбанизацията на територията и към постигане на баланс между природна и урбанизирана среда.
 за опазване на атмосферния въздух планът създава необходимите устройствени
условия за подобряване на общинската пътна инфраструктура и уличната мрежа в
населените места; предвидено е значително като процент озеленяване в новопроектираните
устройствени зони;
 за опазване на водите се предвижда реализация на предвижданията на
Окончателния генерален план на ВиК област Видин които се изразяват в реконструкция,
модернизация и доизграждане на външната и вътрешна водоснабдителна системи и
обектите на канализационна мрежа в общината;
 за опазване на земите е предложено запазване на фактическото ползване на земите
от I-ва до V-та бонитетна категория, земите с трайни насаждения, земите, заети от ливади,
пасища и мери, земеделските земи, попадащи в границите на ЗЗ по ЗБР;
 по отношение на шума, предвижданията за рехабилитация на пътната и улична
мрежа ще имат положително отношение към опазването от наднормени шумови нива;
 по отношение на ландшафта, относителния дял на генетично устойчивите
ландшафти не се променя чувствително, което говори за екологосъобразен подход при
планирането на отделните територии;
 по отношение развитието на туризма планът предвижда развитие на алтернативни
форми на туризъм с акцент върху културно-познавателния и екологичен туризъм, базирано
на наличният много сериозен природен и антропогенен потенциал;
 по отношение на недвижимото културно наследство планът е отразил
териториите за защита и опазване на НКЦ и определя специфични режими за устройването
им; въведените устройствени режими за опазването и социализирането им не носят
никакви рискове за околната среда;
 по отношение цялостното съхраняване на културните ландшафти планът предлага
възможности за формиране на маршрути, обвързващи природните дадености и
разнообразния туристически потенциал на общината.
От гледна точка на опазването на околната среда и съставящите я компоненти и фактори,
настоящият доклад предлага препоръки към обхвата и съдържанието на окончателния
проект на ОУПО и формулира мерки, които следва да се имат в предвид при прилагането
на плана.
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Във връзка с някои идентифицирани негативни въздействия при реализацията на ОУП в
Доклада за оценка на въздействието върху предмета и целите на опазване в
защитените зони са препоръчани и описани смекчаващи мерки за предотвратяване на
неблагоприятното им въздействие върху защитените зони от Натура 2000.

В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка
предлага на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Монтана да приеме следното
решение:
СЪГЛАСУВА

предварителния проект на Общ Устройствен План /ОУП/ на община Белоградчик и
разрешава преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето
му се вземат в предвид и се отразят направените в Екологичната оценка и Оценката за
степента на въздействие анализи за състоянието на околната среда, синтеза на
съществуващите и очаквани екологични проблеми и мерките, предложени за
преодоляването им.
*** *** ***

149

Общ устройствен план на община Белоградчик

Екологична оценка

ПРИЛОЖЕНИЯ
І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ІІ. КАРТИ, СХЕМИ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Опорен план на община Белоградчик, М 1:25000 – 2 части;
Общ устройствен план на община Белоградчик, предварителен проект М 1:25000 – 2 части;
Схема „Устройство на територии с особена териториално-устройствена защита“
Схема „Защитени територии и зони“ – М 1:50000
Схема „Енергийни системи“ М 1:50000
Схема „Водоснабдяване и канализация“ М 1:50000
Схема „КИН“ М 1:50000

ІІІ. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ

1) РИОСВ-Монтана, изх. №263/05.02.2013г.
2) РИОСВ-Монтана, изх. №168/25.01.2017г.
3) РИОСВ-Монтана, изх. №201/31.01.2017г.
4) РИОСВ-Монтана, изх. №160/24.01.2017г.
5) РИОСВ-Монтана, изх.№ЗДОИ-3/07.02.2017г.
6) БДДР-Плевен, изх.№ЗДОИ-604/14.02.2017г.
7) РЗИ-Видин, изх.№196/17.01.2017г.
8) „ВиК-Видин“ ЕООД, изх.№259/16.01.2017г.
9) МК-НИНКН, изх.№33-44-463/27.06.2013г.
10) РИОСВ-Монтана, изх. №617/17.03.2017г
11) БДДР-Плевен, изх.№1927/14.03.2017г.
12) РЗИ-Видин, изх.№16/28.02.2017г.
13) РИОСВ-Монтана, изх.№2082/09.08.2017г.
ІV. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ, ДЕКЛАРАЦИИ, ДИПЛОМИ
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
І. Законови и нормативни актове
1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.)
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.);
3. Закон за опазване на водите (ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп.);
4. Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр77/2002г, изм. и доп. Бр. 77/09.10.2012г;
5. Закон за защитените територии, ДВ бр.133/1988г, изм. и доп. ДВ бр.38/18.05.2012г;
6. Закон за горите, ДВ бр. 19/2011г, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г
7. Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012г.);
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от
4.02.2000г., в сила от 5.02.2002 г.);
9. Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.);
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г., МЗ);
11. Закон за защита от шума в околната среда ( ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр.
30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
12. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04).
13. Закон за устройство на територията, ДВ бр. 1/2001, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г;
14. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57
от 2.07.2004г. изм. и доп.)
15. Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води;
16. Наредба № 9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
17. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите
18. Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди
19. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
20. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в
свлачищни райони
21. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1:
Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради
22. Норми за проектиране на плоско фундиране
23. Геозащита Плевен, Списък на свлачищата
24. ИАОС, Състояние на качеството на подземните води през 2013, 2014 и 2015 г.
25. Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед
№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите
26. Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за хората и
околната среда на опасни вещества;
27. Наредба №2 от2014г. за класификация на отпадъците;
28. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с
ПМС № 230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.);
29. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови
химични вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.);
30. ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.);
31. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ,
бр.45/1999г.).
32. Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума
върху здравето на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.)
33. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ДВ, бр.3 от 2004 г.)
34. Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.)
35. Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ, бр. 42/2007 г.)
36. Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.).
37. Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
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38. Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти
или в части от тях.
39. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване.
40. Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите
повърхностни води.
ІІ. Научни и специализирани разработки
1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002
2) Климатичен справочник на Република България
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964
4) Хидроложки справочник на реките в България
5) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България
6) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за
подземни води към 15.05.2006 г. МОСВ.
7) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо р-во), 1999.
8) Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и
тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ’2003;
9) Почвено-географско райониране на България” (П. Петров, 1997);
10) „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1999);
11) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив;
12) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000
13) План за управление на водите по речни басейни, 2007
14) План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.
15) Регистър на лечебните заведения за първична и специализирана медицинска и дентална помощ. РЗИ
Монтана, 2016г.
16) Здравна статистика „Заболеваемост и първична инвалидност на населението”, РЗИ – Монтана, 2015г.
17) Справочник здравеопазване НСИ, 2007, 2008, 2009.
18) Население и демографски процеси, НСИ, 2007, 2008, 2009.
19) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г.
20) Монография „Растителността на България, карта в М1:600 000 с обяснителен текст, проф. И. Бондев,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”;
21) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г.
22) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г.,
материали на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на здравния
риск”, “Характеристика на риска”;
23) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др..
24) Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2005-2010г.
25) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската комисия
/Интернет страницата на Комисията/;
26) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров. София,1989 г.;
27) Карта на Почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.;
28) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типовете природни
местообитания и видове по Натура 2000 в България, Хенк Зингстра-р-л на проект и колектив, 2009 г.;
29) Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България, WWF-Световен
фонд за дивата природа, Зелени Балкани-Федерация на природозащитни сдружения, Министерство на
околната среда и водите, София, 2009 г.;
30) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. - В: География на България, БАН, София
31) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: Велчев, В.
(ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София
32) Регионален доклад за състоянието на околната среда-2016г, РИОСВ-Монтана
33) Филипов Л.. и др., 1991. Геоложка карта на България. М 1 : 100 000
34) Цанков Ц. и др., 1992. Геоложка карта на България. Картен лист Видин,
М 1 : 100 000
35) Цанков Ц. и др., 1995. Геоложка карта на България. Картен лист Заечар и Бор,
М 1 : 100 000
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани лица
Консултирани органи и
Същност
Прието
Отразяване в ЕО, мотиви
лица
Консултации, проведени по реда на чл.19 от Наредбата за ЕО
РИОСВ-Монтана,
Изх. №263/05.02.2013г.
РИОСВ-Монтана,
Изх. №168/25.01.2017г.
РИОСВ-Монтана,
изх.№ЗДОИ-3/07.02.2017г.
РИОСВ-Монтана,
Изх. №201/31.01.2017г.
РИОСВ-Монтана,
Изх. №160/24.01.2017г.
БДДР-Плевен,
Изх.№ЗДОИ604/14.02.2017г.

Съдържа насоки по отношение
съдържанието на ЕО и ОС,
както и пропуски в текстовата и
графична част на ОУП, които
следва да бъдат допълнени
Предоставяне на информация за
разработване на ЕО и ДОС
Предоставяне на информация за
наличието на предприятия с
висок или нисък рисков
потенциал
Предоставяне на информация
по компоненти на околната
среда
Предоставяне на протоколи от
измерванията на
контролираните предприятия на
територията на община
Белоградчик
Предоставяне на информация

Да

Посочените изисквания към
ЕО и ОС са отразени в
докладите

Да

Получената информация се
прилага, анализира и оценява
в съответните раздели на ЕО
и ОУП
Получената информация се
прилага, анализира и оценява
в съответните раздели на ЕО
и ОУП
Получената информация се
анализира и оценява в
съответните раздели на ЕО
Получената информация се
анализира и оценява в
съответните раздели на ЕО и
ОУП

Да
Да
Да

Да

Получената информация се
анализира и оценява в
съответните раздели на ЕО и
ОУП
РЗИ-Видин,
Предоставяне на информация
Да
Получената информация се
Изх.№196/17.01.2017г.
анализира и оценява в
съответните раздели на ЕО и
ОУП
„ВиК-Видин“ ЕООД
Предоставяне на информация
Да
Получената информация се
Изх.№259/16.01.2017г.
анализира и оценява в
съответните раздели на ЕО и
ОУП
МК-НИНКН,
Становище по Задание за ОУП
Да
Становището е взето предвид
Изх.№33-44-463/27.06.2013г.
при разработването на ОУП
Становища, постъпили като резултат от консултациите по чл.19а от Наредбата за ЕО
РИОСВ-Монтана,
Изх. №617/17.03.2017г

Становище относно Задание за
обхват и съдържание на ЕО на
ОУП на община Белоградчик

Да

БДДР-Плевен,
Изх.№1927/14.03.2017г.

Становище относно Задание за
обхват и съдържание на ЕО на
ОУП на община Белоградчик

Да

РЗИ-Видин,
Изх.№16/28.02.2017г.

Становище относно Задание за
обхват и съдържание на ЕО на
ОУП на община Белоградчик
Становище по ДОСВ

Да

РИОСВ-Монтана,
Изх.№2082/09.08.2017г.

Да

Поставените изисквания по
отношение обхвата на ЕО и
схемата за провеждане на
консултации са допълнени и
коригирани в заданието
Поставените изисквания по
отношение обхвата на ЕО и
схемата за провеждане на
консултации са допълнени и
коригирани в заданието
РЗИ приема заданието и няма
допълнителни предложения
към обхвата на ЕО
РИОСВ дава положителна
оценка на качеството на
доклада
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