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Списък на използваните съкращения 

 

ГКПП Граничен контролно пропускателен пункт 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ДОП  Долен оценъчен праг 

ЗВ  Закон за водите 

ЗЗТ  Закон за защитените територии 

ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среса 

ЗЛР  Закон за лечебните растения  

ЗМ  Защитена местност  

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗП  Закон за почвите 

ЗУО  Закон за управление на отпадъците 

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ИАОС Изпълнителна Агенция по околна среда 

ИСПА Предприсъединителна програма на Европейския съюз 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МТ  Министерство на транспорта 

НАПИ Национална агенция пътна инфраструктура 

НБ  Национален бюджет 

НПО  Неправителствени организации 

НСОС Националната стратегия за околна среда 

НПУДО Национална програма за управление на дейностите по 

отпадъците 

ОБ  Общински бюджет 

ОбА   Общинска администрация  

ОЕТК Общо европейски транспортен коридор 
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ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 

ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда 

ОПУДО Общинска програма за управление дейността на отпадъците 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ПДК  Пределно допустими концентрации 

ПЗ  Природна забележителност 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на  

околната среда 

РИОСВ Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване на общественото здраве 

РЦУО Регионален Център за Управление на Отпадъците 

SWOT Анализ силни слаби страни, възможности и заплахи 
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ВЪВЕДЕНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ЦЕЛИ 
 

Въведение 

Разработването на общински екологични програми е задължение на 

Общинските власти. 

Настоящата програма е разработена от Общинска администрация- Враца. 

Ценна помощ чрез предоставянето на информация, мнения и предложения 

оказаха: РИОСВ-гр. Враца, ВиК, РИОКОЗ, “Холсим (България) АД- с. Бели 

извор, “ЧЕЗ”-гр. Враца  и др. институции.  

 

Основание 

 

Програмата е разработена в съответствие с чл. 79 от Закона за опазване на 

околната среда,  с Указанията на Министерство на околната среда и водите от 

месец ноември 1999 г., относно структура и съдържание на общинските 

програми за опазване на околната среда и Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, т.8 от чл. 11, според която “ Местното 

самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или на 

избрани от тях органи , в рамките на предоставената им компетентност , да 

решават въпросите, свързани с опазването на околната среда и рационалното 

използване на природните ресурси с общинско значение “ и т.12 от чл. 21, 

според която “ Общинският съвет приема стратегии, прогнози , програми и 

планове за развитие на общината  

 

Цели на програмата  

 

Програмата си поставя няколко основни цели: 

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да установи причините и да предложи решения и 

действия за тяхното преодоляване. 

 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие 

на икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма. 

 Да открои приоритетите в разглежданата област.  

 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване 

на проблемите. 

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи  за 

финансиране. 

 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като 

ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
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Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно  настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, 

почиващо на SWOT анализ. 

І. Правна рамка за подготовка, приемане и изпълнение на ОПООС 

 

При разработка на програмата са взети предвид действащото екологично 

законодателство действащи стратегии, програми и планове в областта на 

околната среда (Национална стратегия за околна среда 2009-2018- проект, 

внесен в Министерски съвет, Национална програма за дейности за управление 

на отпадъците- 2009-2013- проект, внесен в Министерски съвет, Национална 

стратегия за развитие на водния сектор до 2015, Национална програма за 

устойчиво управление на земите и борба с опустиняването- 2008-2013, 

Национална програма за опазване на биологичното разнообразие и 

Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010г., 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., Програма на ДАГ - 

Приоритети и цели на политиката в горското стопанство и действия за 

постигането им през 2009, Стратегия за развитие на горския сектор 2006- 2015, 

Стратегически план за развитие на горския сектор- 2009-2011г., Общински 

план за развитие на община Враца, както и общински наредби и правилници 

засягащи околната среда. 

 

Правно основание за изготвяне и приемане от общините на общинските 

програми за опазване на околната среда и правомощията на органите на 

местната власт по отношение на процесите на управление на околната среда се 

съдържа в Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), в който е посочено, че местното самоуправление се изразява в 

правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да 

решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 

предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването на 

околната среда и рационалното използване на природните ресурси (чл. 

17). 

Като компетентни органи (чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗООС) по опазване на 

околната среда, на кметовете на общини са възложени редица задължения 

за управление на компонентите и факторите на околната среда на 

територията на общината (чл. 15, ал. 1).  

Правното основание за разработване от общините на програми за 

опазване на околната среда (ОПООС) се съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. 

Програмите се приемат от общинските съвети (ОС), по предложение на кмета 

на съответната община и обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 

години. ОС контролират изпълнението на ОПООС. Кметът на общината 
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ежегодно внася в ОС отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а 

при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране. 

При разработване на ОПООС, органите на местното самоуправление се 

ръководят и от указания на министъра на околната среда и водите. 

Общинските програми се изготвят в тясно съответствие с принципите на 

Националната стратегия за околна среда (НСОС), която се разработва за 

период от 10 години и се приема от Народното събрание по предложение на 

Министерския съвет (чл. 76, ЗООС).  

Общинските програми за околна среда се разработват в съответствие с 

принципите за опазване на околната среда по чл. 3 (чл. 75) от ЗООС., които са: 

устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото 

здраве и околната среда, предотвратяване и намаляване на риска за 

биологичното разнообразие, намаляване на вредните последствия върху 

компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления, 

оптимално използване на природни ресурси и енергия (чл. 76, ал.2).  

В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по 

компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на 

специалните закони по околна среда, така и другите национални планове 

и програми, които се приемат в отделните сектори, като въздух, почви, 

отпадъци, шум. Тези програми и планове са неразделна част от общинските 

програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната 

среда.  
Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда 

създаването на програми и оперативни планове за действие с цел намаляване 

нивото на замърсяване на атмосферния въздух (чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1). 

Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват програми 

за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за 

период не по-кратък от три години (чл. 26).  

ОПООС съдържат и раздел „Лечебни растения” за опазването и управлението 

на лечебни растения (чл. 50 и чл. 51, Закон за лечебните растения), както и 

мерки, предвидени в план за действие по Закона за защита от шума в 

околната среса (чл. 9 и чл. 10, ЗЗШОС). 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво 

приемане на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 

(НПУДО), (чл. 28 от ЗУО), както и задължение за общините да приемат 

програми за управление на отпадъците, които са интегрална част от ОПООС.  

 

 

Финансови инструменти 

 

Тук по-подробно се разглеждат финансовите инструменти, които са специално 

изведени в законодателството по околна среда, във връзка с осигуряване на 
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средства за органите на местното самоуправление за реализиране на програми 

и мерки в областта на околната среда. 

Законът за общинските бюджети създава задължение на местните власти да 

предвиждат в своите бюджети средства да реализиране на приетите от 

общинския съвет стратегии за развитие на общината, както и на задълженията 

на общината по национални и регионални програми и проекти (чл. 11, ал. 1).  

В специалния закон ЗООС се предвижда възможност за финансиране на 

общините от държавния бюджет за изпълнение на ангажиментите по 

опазване на околната среда (чл. 80).  

ЗООС създава един допълнителен източник на приходи за общинските 

бюджети за реализиране на мерки по приоритетите, определени в ОПООС (чл. 

65). Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от кметовете на 

общини, постъпват по бюджета на съответната община.  

ЗООС предвижда също задължение за местните власти, ежегодно с приемането 

на общинския бюджет, по предложение на кмета на общината да се определят 

средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, 

включени в общинските програми за опазване на околната среда.  

В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за 

реализиране на задълженията на местната власт за изпълнение на национални 

и общински стратегии и програми в областта на околната среда, включително 

на ОПООС. Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС), в изпълнение на своята дейност предоставя на 

общините финансови средства под формата на безвъзмездни помощи и 

безлихвени или нисколихвени заеми.  

Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат 

възможности за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на 

ангажиментите на общините за опазване на околната среда. 

Законът за водите (ЗВ) подчертава задължението на общините да предвиждат 

в своите бюджети средства за изпълнение на ангажиментите по околна среда, 

предписвайки, че проекти, обекти и мероприятия с местно значение се 

финансират със средства от общинските бюджети или с общински 

извънбюджетни средства (чл. 198, ал. 2).  

ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет на 

приоритетните дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за 

третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за 

почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци (чл. 34, ал. 1). 

Финансират се само програми и проекти за изграждане на съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на последователността 

на мерките, определени в НПУДО и които са одобрени от министъра на 

околната среда и водите. Когато съоръженията и инсталациите не се използват 

съгласно изискванията, общините възстановяват средствата от държавния 

бюджет или международните програми на ПУДООС. 
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Законът за защитените територии (ЗЗТ) специално предвижда, че 

финансирането на дейностите на общините в защитените територии за 

извършване на възстановителни, поддържащи и други природозащитни 

дейности в тях, се подпомага от ПУДООС (чл. 74, ал. 1, т. 6) 

 

В изпълнение на своето правомощие, общинските съвети могат да 

приемат наредби в областта на опазване на околната среда, които да 

предвиждат разпоредби, детайлизиращи изискванията на законите и 

подзаконовите нормативни актове на изпълнителната власт в 

съответствие със специфичните особености на населеното място, 

характеристиките на околната среда и др.   

Приемането на общински наредби в областта на опазване на околната 

среда е предвидено в законовите норми като задължение за общините 

единствено по отношение на управление на отпадъците. Чл. 19 ЗУО 

предвижда, че Общинските съвети приемат наредби относно дейностите за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Община Враца е приела 

„Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на на 

чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 

територията на Община Враца”, в която  са включени условията и реда 

по управление на отпадъците и поддържане на чистотата в Община 

Враца, в съответствие с чл. 19 от ЗУО, за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово 

разпространени отпадъци на територията на общината. 

 

 

ІІ. Анализ на средата 
 

Под наименованието “Анализ на средата” се обобщава една много важна 

стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране. При нея, на 

първо място, се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. 

създава се база данни. И на следващо място наличната информация се 

използва за целите на анализа, а те са да се открият важните факти и 

тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят.  Продуктът от този 

раздел – направените констатации – следва да  послужи по - нататък за 

нуждите на SWOT анализа. 

Избраният формат на този раздел цели представяне на отделните анализи в 

определена последователност, която да позволи цялостно обхващане на 

разглежданата проблематика. Логиката на този подход наложи в първата част 

да бъдат представени анализа и прогнозата за възможностите на общината, 

според основния й инструмент за въздействие - общинския бюджет. На 

следващо място, и като естествено продължение на прогнозната част, са 

поставени анализа и изготвения сценарий за икономическото развитие на 
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община Враца.  Естествен преход между икономиката и опазването на 

околната среда е анализът на констатациите за мястото на общината в 

областта, според вижданията на регионалните структури на МОСВ. Следват 

анализите по компоненти на околната среда - вода, въздух, почви, 

биоразнообразие и по фактори на въздействие  - отпадъци и шум. Накрая бе 

анализирана националната политика в областта на опазването на околната 

среда и мястото на Враца в нея. В тази част бе отделено специално внимание 

на анализа на възможните източници за финансиране на дейности, свързани с 

опазването на околната среда.  

Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са 

насочени към основните констатации за причините и факторите, довели до 

моментното състояние на общината или биха имали важно значение за 

развитието й в бъдеще. 

 

 

1. Природо-географски и териториално-административни 

фактори 
 

1.1. Разположение  

Община Враца е разположена в югоизточната част 

на Северозападна България. Територията й е 679 

кв.км. и население 83 205 души. Състои се от един 

град Враца и 22 села. По площ общината заема 16-

то място в страната. От общо 679 кв.км. - 370 са 

обработваема земя, а 117 - гори и ливади. Във 

физикогеографско отношение по - голямата част 

от територията й попада в Предбалканската 

нископланинска и ридова подобласт на Стара 

планина. Югозападната й част е в подобластта на 

Главната Старопланинска верига.  

Надморската висичина на територията е от 150 до 1200 - 1600 м. Около четири 

пети от нея е заключена между 200 и 400 - тния хоризонтал. Останалата площ 

е заета от билните заравнености на Врачанската планина - орографска граница 

на общината от югозапад. Териториалният обхват на земите с височина над 

1200 м. е незначителен. 

Административен и културен център на общината е град Враца. Градът е със 

средна надморска височина 358 м. Разположен е във Врачанското поле в 

подножието на Врачанската планина върху голям наносен конус на р. Лева при 

излаза й от живописния пролом “ Вратцата “. 

През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни 

коридори с национално и международно значение. Електрифицирана линия 

свързва град Враца с Мездра – София – Роман – Червен бряг, Видин – Лом. 
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Връзката със съседните райони се осъществява и чрез второкласни и 

третокласни пътища. Град Враца е пресечна точка на два от най-големите 

европейски транспортни коридора – коридор № 4 ( Дрезден/Нюрнберг – Прага 

– Виена/Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – Видин – Враца – София 

– Солун /Пловдив – Истанбул) и коридор № 7– (Рейн – Майн – Дунав 

(Дунавският воден път). През община Враца минава път II-15, който е гръбнак 

на пътната инфраструктура в областта. Чрез него се осъществява връзка с най-

натоварения в момента български ферибот в гр. Оряхово както и с коридор № 

7. Географското й положение ще придобие още по-голямо значение с 

изграждането на Дунав мост 2 при Видин. 

 

 
 

 

Международни пътища 

 

Е 79 - Гърция – Западна Европа; София – Враца – Видин – Крайова II – 15 

Враца – ферибот Оряхово – Бекет 
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Таблица № 1 

Баланс на територията в община Враца 

 

№  
Вид и начин на 

ползване 

Общо                            

дка 

Вид собственост, дка 

частна държавна общинска 
на 

рел.орг 
друга 

1. Земеделски 

територии 

444 709 311 082 14 209 109 658 551 9 209 

2. Горски територии 

153 773 76 144 919 8 778 - - 

3. Населени места и 

др. урбанизирани 

територии 
57 221 - 41 7 205 - 49 975 

4. Водни течения и 

водни площи 8 021 - 4 469 3 552 - - 

5. Добив на полезни 

изкопаеми и депа 

за отпадъци 11 277 - 8 612 2 665 - - 

6. Територии за 

транспорт и 

инфраструктура 
4 402 - 4 257 145 - - 

  Обща територия 

на землището 
679 403 311 158 176 507 132 003 551 59 184 

 

 

1.2 Съседни общини  

Съседни на нея са общините Мездра, Борован, Криводол, Вършец и Своге. 

                      Таблица № 2 

Растояние между съседните общински 

цетнрове /км./ 

Враца - Мездра  13 км. 

Враца - Борован  29 км. 



 13 

Враца - Криводол  20 км. 

Враца - Вършец  23 км. 

Враца - Своге  32 км. 

 

 

1.3   Релеф и полезни изкопаеми 

Релефът на общината е разнообразен. Същият е обусловен от разположението 

й в западната част на Дунавската равнина. В пояса с надморска височина от 

200-299 м са разположени селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, 

Горно Пещене, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Тишевица, Чирен. 

В следващият пояс 300 – 499 м са разположени селата - Веслец, Згориград, 

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

височина от 500-699 м, а най-ниско Голямо Пещене, Девене, Лиляче и Три 

кладенци – в пояса от 100 – 199 м надморска височина. В частта от района с 

надморска височина 400 – 1000 метра се срещат ерозионни, денудационни и 

карстови процеси и форми. Пещерите на територията на общината са много 

Най-известни от тях по своята красота и дълбочина, които имат голямо 

значение за развитието на общината, са Леденика, Ямата, Челяшката дупка, 

Хайдушката пещера и Змейовата дупка. Релефът е прорязан от напречни и 

надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и съседни на тях дерета), 

които образуват сложно устроена долинна мрежа. През територията на 

общината преминават следните реки: Въртешница (наричана в горното 

течение река Лева, която преминава и през общинския град) с приток 

р.Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня, Черна река – приток на р. Ботуня, р. Скът, р. 

Косталевска и др. 

 

Южно от гр. Враца във Врачанската планина се намират полиметалните 

находища “Седмочисленици “ и “ Плакалница“ ( Медна планина ). Те са част 

от Плакалнишкото рудно поле. Добивът на оловно – цинкови и медни руди с 

повишено съдържание на сребро в тях е преустановен. На територията на 

общината се намира и най – голямото в страната Чиренско газо – кондензатно 

находище. Служи за сезонно акумулиране на вносен природен газ. Други 

традиционно добивани природни суровини в района са глина за тухли и 

карбонатна скална маса за производство на цимент и вар. Добив на строителни 

материали – пясък и баластра, се извършва от поречията на реките Ботуня и 

Скът, а глина за тухларната промишленост и трошен камък за пътното 

строителство и циментовата промишленост – от кариери. Добивът на 

карбонатна скална маса за производство на цимент от “Холсим – България“ – 

АД се извършва от кариери в близост до с. Бели извор и с. Лиляче, а добивът 
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на суровина за производство на вар е спрян във всички кариери още преди 

десетилетия. Освен за варовик има и кариери за добив на строителни 

материали на фирмите “Холсим” – и “Пътстройинженеринг” АД – кариера 

Чирен за добив на чакъл. 

1.4  Климат 

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната 

подобласт от Европейско- континенталната климатична област. Дните през 

лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не е мразовита. Близостта на гр. 

Враца и на селата Паволче, Челопек, Згориград и Лютаджик до планината, 

оказва характерно влияние върху климата, като допълва в известна степен 

климатичните фактори с елементи на планински климат. Зоните за отдих и 

туризъм във Врачанската планина с надморска височина над 700 м имат 

типичен планински климат – прохладно лято и трайна снежна покривка, 

удобна за ски до два – три месеца в годината (от м. януари до м. март). 

Преобладава северозападен вятър с повторяемост 50%. Годишните 

температури варират от - 1,6 през зимата до 22,4 градуса през лятото. 

Рекордите в това отношение са - 29,2 през зимата и 42,3 през лятото. Средна 

годишна температура на въздуха 10,5 - 11,5оС. Средногодишната максимална 

температура на въздуха е 16.0оС, а минималната средногодишна температура 

на въздуха за района на гр. Враца – 6.7оС. Средномесечната амплитуда на 

въздуха е 9.3оС. Продължителността на периода с устойчиво задържане на 

средните денонощни температури на въздуха над 5°С са от 230 до 250 дни, а 

над 10°С от 180 - 200 дни, като температурната сума за този период е от 3300 

до 3500°С. Като се има предвид, че за развитието на повечето земеделски 

култури са необходими температурни суми от 1800°С (фуражни култури, 

пшеница, ечемик, картофи, овес, фасул, тютюн) до 3500°С (зеленчуци, 

царевица, соя, слънчоглед, люцерна) тези райони може да се считат като 

благоприятни за отглеждането им. Друга климатична особеност са дългите 

периоди на слънце-греене, които благоприятстват развитието на земеделските 

култури. Продължителността му за периода с температура на въздуха над 10°С 

е 1600 часа. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72 %. 

Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 

236 и 246 мм от общо 811 мм за цялата година. Дните със снежна покривка са 

около 62, а дебелината и достига от 30 до 70 см. Снегът във Враца се задържа 

средно от началото на декември до средата на март. Най-слаби валежи има 

през зимата като снежна покривка. Валежите са сравнително равномерно 

разпределени по месеци, но има продължителни периоди без валежи. В някои 

месеци средно 15-20 дни са без валежи. Най-големите валежи са през месеците 

май и юни - над 100 мм. По – голямата от средната за страната годишна сума 

на валежите и добрите орографски особености в района на гр. Враца са 
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основание да се смята, че валежите са достатъчни за самопречистване на 

атмосферния въздух. 

 

1.5  Кметства и населени места в общината  по кметства 

 

Община Враца включва 22 населени места и два квартала на гр. Враца 

от селски тип- кв. „Бистрец” и кв. „Кулата”. 
 

                       Таблица № 3 

 

Растояния в км. до кметствата в 

Община Враца от гр. Враца 

№ Кметство км 

1 с. Баница 24 

2 с. Бели извор 14 

3 с. Веслец 18 

4 с. Вировско 28 

5 с. Власатица 18 

6 с. Върбица 32 

7 с. Голямо Пещене 27 

8 с. Горно Пещене 18 

9 с. Девене 28 

10 с. Згориград 5 

11 с. Косталево 11 

12 с. Лиляче 14 

13 с. Лютаджик 33 

14 с. Мало Пещене 28 

15 с. Мраморен 17 

16 с. Нефела 7 

17 с. Оходен 28 

18 с. Паволче 9 

19 с. Тишевица 23 

20 с. Три кладенци 33 

21 с. Челопек 13 

22 с. Чирен 17 
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23 Кв. Бистрец 7 

24 Кв. Кулата 5 

 

2. Въздух 
 

2.1.Анализ на климатичните и метеорологични фактори 

 

2.1.1 Климатични фактори 

За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните 

климатични фактори: слънчево греене и сумарна слънчева радиация, 

температура на въздуха, влажност, валежи, посока и скорост на вятъра, тихо 

време и др. Всички тези фактори влияят на разсейването и преноса на 

емитираните вредни вещества във въздушния басейн. Община Враца се намира 

в югоизточната част на Северозападна България. Централните части на 

общината са заети от рида “ Веслец “, намиращ се в югоизточната част на 

западната Дунавска хълмиста равнина. Град Враца се намира във Врачанското 

поле, разположено в северното подножие на Врачанската планина и северните 

склонове на Западна  Стара планина. Полето достига до Веслец и е с 

характерен наклон на север. Средната му надморска височина е 350 м.  

Искърският пролом, разположен източно от града и долината на р. 

Ботуня, насочват движението на въздушните маси от запад-северозапад към 

изток – югоизток. 

Районът попада в климатично отношение към умерино-континенталната 

подобласт от Европейско- континенталната климатична област. Дните през 

лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не е мразовита. Снежната 

покривка се задържа от средата на м. ноември до края на м. февруари и 

началото на м. март. Близостта на гр. Враца и на селата  Паволче, Челопек, 

Згориград и  Лютаджик   до планината , оказва характерно влияние върху 

климата, като допълва в известна степен климатичните фактори с елементи на 

планински климат. Зоните за отдих и туризъм във Врачанската планина с 

надморска височина над 700 м. имат типичен планинска климат – прохладно 

лято и трайна снежна покривка, удобна за ски до два – три месеца в годината ( 

от м. януари до м. март ).  

Атмосферната циркулация е от антициклонален тип и предпоставя добро 

състояние на атмосферния въздух в района. Характерна е сравнително слабата 

турболенция на въздушните маси ( средната месечна скорост на вятъра е 

между 1.3 и 2.0 м. / сек. ), която до голяма степен се предупределя от релефа. 

Неблагоприятен фактор за разсейването на вредните вещества над Враца , 

особено през есенно – зимния период са температурните инверсии, които 

предизвикват задържане на замърсени въздушни маси в приземния слой на 

атмосферата.   
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2.1.2 Метеорологични условия 

Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за района 

на гр. Враца са дадени  съгласно “ Климатичен справочник на България “ по 

данни на  Метеорологична станция Враца. 

 Температура на въздуха 

Таблица № 4 

Средномесечна и средногодишна температура , 
о
С 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-1,9 0,6 11,6 16,4 19,8 22,2 22 17,8 15,4 12 6,2 1 11,1 

 

 

Таблица № 5 

Средномесечна и средногодишна  максимална температура , 
о
С 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

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

 

Таблица № 6 

Средномесечна и средногодишна  минимална температура , 
о
С 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

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

 

Средногодишната  температура на въздуха е 11.1
о
С . Средногодишната 

максимална температура на въздуха е 16.0
о
С, а минималната средногодишна 

температура на въздуха за района на гр. Враца – 6.7
о
С. Средномесечната 

амплитуда на въздуха е 9.3
о
С. Средномесечната относителна влажност на 

въздуха е 72 %.  

 

 Валежи  

 

Валежите зависят от особеностите на атмосферната циркулация, надморската 

височина, формите на релефа и близостта на Предбалкана. За района през 

различните месеци и сезони валежите са: 
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Таблица № 7 

Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите /мм/: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зима пролет лято есен Год. 

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

 

 

Таблица № 8 

Среден брой дни с дъжд: 

месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Брой 4 5 7 14 17 15 11 9 9 10 11 7 

 

 

Таблица № 9 

 

Среден брой дни със сняг за гр.Враца по десетдневки и месеци 

/с най-голяма снежна покривка/: 

 

януари февруари декември 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4 5 5 4 3 2 - 3 4 

 

Таблица № 10 

Среден брой на дни със сняг през зимния период: 

 

януари февруари март ноември декември 

14 9 5 2 7 

 

 

Дата на появяване на снежната покривка: 

-най-ранна-11 ноември 

-най-късна-3 февруари 

-средна-8 декември 
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-средна продължителност на снежната покривка-84 дни 

 

                      Таблица № 11 

 

Максимална месечна височина на снежната покривка 

по месеци в сантиметри: 

                      

Месец 1 2 3 4 11 12 

Максимална 61 77 42 19 29 43 

Минимална 1 3 3 - - - 

средна 25 25 13 - 7 17 

 

Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 

236 и 246 мм от общо 811 мм за цялата година. Най-слаби валежи има през 

зимата като снежна покривка. Снежната покривка се задържа под 50 дена през 

зимата. Валежите са сравнително равномерно разпределени по месеци, но има 

продължителни периоди без валежи. В някои месеци средно 15-20 дни са без 

валежи. Най-големите валежи са през месеците май и юни- над 100 мм. 

По – голямата от средната за страната годишна сума на валежите и добрите 

орографски особености в района на гр. Враца са основание да се смята, че 

валежите са достатъчни за самопречистване на атмосферния въздух. 

 

 Слънчева радиация 

Интензивността на сумарната слънчева радиация /образувана от пряка и 

разсеяна слънчева радиация/ е в пряка зависимост от височината на слънцето 

над хоризонта и от  прозрачността на атмосферата, характеризирана главно 

чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има характерен дневен и 

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

територията на общината сумарната годишна  слънчева радиация е около 5200 

MJ/м2. Слънчевото греене като продължителност е различно през различните 

сезони  и зависи от два основни фактора - режим на облачност и 

продължителност на деня. Средногодишната продължителност на слънчевото 

греене е около 2200 часа. Облачността има максимум през зимните месеци 

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

повърхност. 
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 Влажност  

Таблица № 12 

 

Средна месечна относителна  влажност, в %: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

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

 

  

През студеното полугодие средните месечни стойности на относителната 

влажност на въздуха се изменят от 66 до 81%, а през топлото полугодие от 59 

до 66%. 

 

 

Таблица № 13 

 

Месечен и годишен брой на дни с относителна влажност 

под 30% и над 80%: 

 

Мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

<=30 0 0,1 0,8 1,9 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,1 0 0 6,1 

>=80 17,4 11,4 7,4 3,2 2,9 2,2 1,2 1,7 2 7,2 15,3 18,4 90,3 

 

 Мъгли  

 

Таблица № 14 

Среден и максимален брой дни с мъгла по месеци: 

 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

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

Максимален 18 15 17 7 3 2 2 1 3 13 21 22 72 

 

Мъглите се образуват като резултат от съчетаването  на климатичните условия 

и физико-географските характеристики на района. Това е състояние на въздуха 

в приземния слой, когато видимостта е под 1 км. Кондензацията на наличните 

водни пари във въздуха в следствие на понижената температура за дадената 
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относителна влажност предизвиква повишаване на концентрацията на 

различните замърсители на въздуха, които се явяват център за кондевзацията 

на водните пари. Намалената видимост е резултата от кондензацията на 

водните пари и замърсяване на  ъздуха с прах, сажди и оксиди от изгарянето на 

течни и твърди горива и други горими продукти. Разсейването на мъглите 

става с повишаването на температурата през деня, усилването на 

турболентността на въздуха, появяването на вятър, разрушаването на 

температурната инверсия. 

 

 Вятър   

Вятърът е от особено голямо значение за естественото пречистване на въздуха 

и разсейването на локалните приземни концентрации на вредности на по-

голяма площ и намаляването на техните стойности до допустимите. От 

основните му характеристики- посока и скорост, зависят посоките и 

разстоянията до които достигат със съответната концентрация праховите и 

газови вредности. От тази гледна точка  от съществено значение е броят на 

дните с малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация на вредни 

вещества достига максимални стойности. 

 

 

Таблица № 15 

 

Показател N NE E SE S SW W NW Тихо 

Честота,% 7,7 5,9 9 21 6,9 8,7 11,1 29,7 57,5 

Ср.скорост, 

м/с 
2,25 2 2,1 2,65 2,9 4,5 3,45 3,9 - 

Честота 

силен 

вятър,% 

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

 

 

Таблица № 16 

 
Показ./месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

Честота тихо 

време,% 
61,4 53,3 49,7 50,1 56,7 54 54 56,4 61 64 66,3 64 57,5 

Ср.скорост, 

м/с 
1,5 2 2 2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 

Бр.дни вятър 

над 14 м/с 
0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 5,3 
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Таблица № 17 

Честота на вятъра по скорост,% : 

 

Скоростм/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

0-1 75,2 68,9 67,4 65,8 71,9 70 70,2 72,4 75,2 77 76,5 77 72,3 

2-5 20,2 23,3 24,8 28 23,9 26 26,4 24,2 21,7 19 19,5 19 23 

6-9 3 4,5 4,4 4,5 3,3 2,8 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 2,9 3,2 

10-13 0,5 1,4 1,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 

 

 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието 

“потенциал на замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от 

метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и 

разсейването на замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра се 

различават четири степени на потенциал на замърсяване: 

 нисък потенциал – 0-25% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с 

 нисък потенциал – 26 –50% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

 висок потенциал – 51-75% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

 висок потенциал – 76-100% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

По този показател, община Враца се характеризира с висок потенциал на 

замърсяване, тъй като в 72% от дните, вятърът е със средната скорост между 0 

и 1 м/с. 23 % от дните са със скорост на вятъра между 2 и 5 м./сек. и 4,7 % - със 

скорост по-голяма от 5 м./сек. Само през пролетния сезон процентът на 

безветрие е под 70%, за останалите сезони този процент е над 70. Общо в дни 

264,1 от годината може да се каже, че има безветрие. В обобщение, от 

климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е 

зимният сезон, когато е най-голям процентът на тихото време и  най-голям 

броя на дните с мъгли и ниското количество слънчева радиация, което  

обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до 

задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой.     

 

 Приземни температурни инверсии 

Близостта на планината , котловинния характер на полето и високата честота 

на случаите на “ тихо “ време със скорост на вятъра под 1 м. / сек., създават 

условия за възникване на чести и продължителни температурни инверсии (над 

260 дни в годината) в района на гр. Враца. Това оказва неблагоприятно 

влияние върху разсейването на примесите във въздуха и способства за 

натрупване на замърсителите в приземния въздушен слой. 
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2.2 Качество на атмосферния въздух в приземния слой  

 

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Враца е 

функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни 

вещества, главно от местни източници – от промишлената дейност на 

предприятията, от горивните уредби, бита и транспорта.  

На територията на гр. Враца са обособени три промишлени зони: Северна, 

Северозападна и Югоизточна, всяка от които има своя дял в замърсяването на 

въздуха. 

Особен принос към общото замърсяване на въздушния басейн на гр. Враца се 

пада на югоизточната промишлена зона, в която се намира ОЦ”Младост”и др. 

С газифицирането на Отоплителната централа са премахнати емитираните от 

дейността й количества серен диоксид. 

В северозападната  промишлена зона са разположени предприятияна 

хранително-вкусовата промишленост – млеко и месопреработване, които са 

спо-малък дял в общото замърсяване на въздуха над града.  

В Северната промишлена зона се намират “Веслец-91” ЕАД, парокотелната 

инсталация на “Вратица” АД, “ОМК-ММ” АД, ТЕЦ – “Градска”, “ОМК – 

ТУУЛС” АД, “Враца – Старт”АД, ЕАД “Дъб”, “Центромет” ЕАД и др. От 

изброените работещи предприятия в атмосферния въздух се емитират азотни 

оксиди, прах, серен диоксид, въглероден оксид и въглероден диоксид.  

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни 

аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и ФПЧ10. За 

запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови частици допринасят 

и износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите 

комунални дейности (уличната мрежа на гр. Враца се мие частично един път в 

годината; техниката за метене и оросяване на улиците е стара и амортизирана) 

и силният недостиг на средства за развитие на модерно и ефективно 

комунално стопанство. 

Замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, прах, серен диоксид, 

въглероден оксид и въглероден диоксид се формира в района на с. Чирен от 

работата на асфалто-смесителната инсталация на “Пътстройинженеринг” 

ЕООД – Враца. Същите замърсители се формират в района на с. Паволче при 

работа на асфалтосмесителя на “Инжстрой” ЕООД – Враца. Замърсяването на 

въздуха в района на селото е в по-малка степен  поради малкия капацитет на 

съоръжението. 

В селата Згориград, Челопек, Лютаджик, Бистрец, Косталево, Веслец, 

Тишевица, Вировско, Горно Пещене, Мало Пещене, Мраморен, Голямо 

Пещене, Баница, Оходен, Чирен, Девене, Три кладенци и Лиляче няма 

производствени дейности, водещи до замърсяване на околната среда. 

“Качество на атмосферния въздух” е състоянието на въздуха на открито в 

тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 
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състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от 

естествен и антропогенен произход. 

 

 

Таблица № 18 

 

Средно месечни концентрации на измерените показатели по имисии 

в атмосферен въздух от ръчния пункт намиращ се в РИОСВ гр.Враца, за 

2006г, 2007г, 2008г.част от 2009г. 

 

 
месец/година SО2 N02 Н2S NH3 прах ФПЧ10 

  µg/m³ µg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ µg/m³ 

01.06 33,85 8,83 0,0015 0,03 0Т09 85 

01.06 31,24 10,22 0,0023 0,03 0,1 78 

03.06 13,74 4,03 0,0021 0,04 0,09 72 

04.06 10,77 4,87 - - 0,09 55 

05.06 14,39 4 - - 0,09 54 

06.06 7,22 4,63 - - 0,13 62 

07.06 4,38 10,4 - - 0,09 66 

08.06 9,46 4,22 - - 0,07 47 

09.06 12,43 13,48   - 0,08 70 

10.06 0 9,75 - - 0,09 85 

11.06 0 9,72 - - 0,09 97 

12.06 0 14,18 - - 0,1 116 

Средно 

годишна 

11,46 8,19 - - 0,09 74 

01.07 0 21,74 - - - 93 

02.07 3,15 12,04 - - 0,1 77 

03.07 6,1 11,5 - - 0,14 89 

04.07 0 - 0,0013 0,02 0,14 65 

05.07 0 - 0,0015 0,02 0,11 66 

06.07 0 - 0,0006 0,01 0,11 51 

07.07 0 - 0 0 0,11 56 

08.07 0 - 0 0 0,07 48 

09.07 3,9 - 0 0 0,09 47 

10.07 0 - 0 0 0,1 48 

11.07 0 - 0 0 0,1 49 

12.07 8,35 - 0 0 0,1 48 

Средно 

годишна 

1,79 15,093333 0,0004 0,006 0,106 61 

01.08 4,95 - 0 0 0,133 51 
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02.08 8,83 - 0 0 0,128 53 

03.08 0 - 0 0 0,15 55 

04.08 0 - 0 0 0,134 47 

05.08 0 - 0 0 0,122 44 

06.08 0 - 0 0 0,089 51 

07.08 0 - 0 0 0,143 46 

08.08 0 - 0 0 0,128 52 

09.08 0 - 0 0 0,117 46 

10.08 0 - 0 0 0,133 47 

11.08 0 - 0 0 0,114 61 

12.08 0 - 0 0 0,131 65 

Средно 

годишна 

1,15 - 0 0 0,127 52 

01.09 6,46 - 0 0 - 76 

02.09 0 - 0 0 - 51 

03.09 0 - 0 0 - 59 

04.09 0 - 0 0 - 51 

05.09 0 - 0 0 - 47 

06.09 0 - 0 0 - 44 

07.09 0 _ 0 0 _ 39 

Средно за 

периода 0,922857 0 0 0   52,4285714 

 

 

-показателите не са пробонабирани 

Норми на 302 [СЧН+ДО] - 350 Норми на N02  

[СЧН+ДО] - 240 рд/тЗ Норми на Н23  

[СЧН+ДО] - 0,005 тд/тЗ Норми на 1ЧНЗ  

[СЧН+ДО] - 0,25 тд/тЗ Норми на ФПЧ10 

 [СДН+ДО] - 60 мд/тЗ за 2006г. Норми на ФПЧ10 

 [СДН+ДО] - 55 рд/тЗ за 2007г. Норми на ФПЧ10  

[СДН+ДО] - 50 нд/тЗ за 2008г. Норми на ФПЧ10 

 [СДН+ДО] - 50 ^д/тЗ за 2009г. 

 
Основни дефиниции при осъществяване контрол чистотата на въздуха: 

 

“Приземен слой” – атмосферния въздух на височина до 100м. от 

повърхността на Земята. 
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“Замърсяване на атмосферния въздух”- всяко постъпване на вредни 

вещества /замърсители/ в него. 

“Вредно вещество (замърсител)”- всяко вещество, въведено пряко или 

косвено от човека в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно 

въздействие върху здравето на населението и/или околната среда. 

“Емисия”- изпускане на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния 

въздух. Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се 

нарича източник. Емисията се определя като маса на дадено вредно вещество 

за един кубически метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество 

при нормални условия. 

“Организирано изпускане”– е това, при което веществата се отвеждат в 

атмосферния въздух чрез изпускащо устройство- комин, газоход, канал и др. 

“Неорганизирано изпускане”– е това, при което в атмосферния въздух 

веществата се отделят разсредоточено от дадена площадка- товарно–

разтоварни площадки, открити складове за прахообразуващи материали, 

неизправна технологична апаратура и др. 

“Ниво”- определена стойност за концентрацията на даден замърсител. 

“Пределно допустима концентрация (ПДК)”- максималната концентрация 

на вредно вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, 

нито косвено вредно въздействие върху човека и неговото потомство. 

“ Максималната еднократна пределно допустима концентрация (ПДК 

м.е.)” – допустимата краткосрочна концентрация за определен замърсител в 

продължение на 30- или 60-минутна експозиция. 

“Максималната еднократна концентрация” - най високата от 

краткосрочните концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден 

пункт за определен период на наблюдение. 

“Средноденонощната пределно допустима концентрация (ПДК ср.дн.)”– 

допустимата концентрация в продължение на 24-часова експозиция. 

“Средноденонощната концентрация”– средната аритметична стойност от 

еднократните концентрации, регистрирани неколко кратно през денонощието 

или тази , отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа. 

“Средногодишната пределно допустима концентрация (ПДК ср.год.)”- 

допустимата концентрация в продължение на едногодишна експозиция. 

 

“Средногодишната концентрация”- средната аритметична стойност от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една 

година. В графичен вид са представени измерените средногодишни 

концентрации на някои от основните замърсители характеризиращи 

качеството на приземния слой на атмосферния въздух на гр. Враца: 

Финни прахови частици – ФПЧ10 /твърди частици с големина по– малка от 

10 ųm/- сновни източници на прах са твърдите горива за отопление с високо 

пепелно съдържание, което в някои случаи надвишава 50%. За показателя няма 

представителни данни от пункт “РИОСВ-Враца”. През годината АИС-Враца е 
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регистрирала концентрации над средноденонощната норма /СДН/ в 89 дни /в 

78 дни през зимните месеци/, което се дължи основно на използваните горива 

за отопление в битовия сектор и некачествени пътни настилки. От 

приложената графика се вижда, че по показателя не е спазена 

средногодишната норма /40, 95мкг/м3 при норма 40 мкг/м3 /. 

Общ суспендиран прах – През 2008г. не е регистрана концентрация по 

показателя над средноденонощната норма. Но се наблюдава за периода по 

години тенденциозно повишаване на праховото замърсяване. 

 

           Графика № 1 

 

Средно месечни концентрации на прах по имисии в атмосферния въздух за                                                    

2006, 2007, 2008, 2009 г.

0,09

0,106

0,127

0

2006

2007

2008

2009

 
 

Серен диоксид - Основни източници са: химическата промишленост и 

процесите на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание, 

което за твърдите горива достига до 3,9%, а при течните варира от 0,2 до 3,5%. 

Серният диоксид и азотните оксиди са основните компоненти на киселинните 

дъждове. Наблюдава се намаляване на СДН по този показател. Серният 

диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се формират при 

изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен 

източник на серен диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови 

източници). Металургията и химическата промишленост също са източник на 

замърсяване със серен диоксид. SO2 и NОx са основни компоненти на 

"киселите дъждове".  
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    Графика № 2 

 

Средно месечни концентрации на SO2 по имисии в атмосферния въздух за 

2006, 2007, 2008, 2009 г.

11,46

1,79

1,15

0,92

2006

2007

2008

2009

 
 

Азотен диоксид- основни източници са горивните процеси в индустрията и 

моторните превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието 

на микроорганизмите. Взаймодействието му с въглеводородите /от парите на 

бензина и метана/ води до образуването на т. нар. смог. През последните 

години се наблюдава леко повишение на СДН. 

 

Графика № 3 

Средно годишни концентрации на NO2 за периода 2005, 2006, 2007,2008, 2009 г.

18,89

18

20,52

20,51

19,52

2005

2006

2007

2008

2009
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Сяроводород- основен източник е химическата промишленост. Инсталациите 

към Сяровъглеродно производство към “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” 

Враца не са работили през 2008г. В природата големи количества се образуват 

при процеси на биологично разлагане. Няма регистриране превишения на СДН 

по показателя от пункт “РИОСВ-Враца”. Изчислената средногодишна 

концентрация за 2008г. е под прага на откриване /0,002мг/м3/. 

 

Графика № 4 

Средно годишни концентраци на H2S за периода 2005, 2006, 2007 г.

0,0017

0,002

0,00095

2005

2006

2007

 
 

Амоняк- Основните източници са: производството на химични продукти 

/азотни торове/, селскостопанската дейност и депонирането на отпадъци. 

Основният източник на амоняк в атмосферния въздух на гр. Враца– 

“Химко”АД, е с преустановена производствена дейност от м. септември 2002 

г. Изчислената средногодишна концентрация за 2008 г. е под прага на 

откриване /0,016мг/м3/. 

 

Графика № 5 

Средно годиши концентрации на NH3 за периода 2005, 2006, 2007 г.

0,0047

0,0027

0,0023

2005

2006

2007
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Въглероден оксид- Основни източници са: битовото отопление на твърди 

горива, транспорта, горивните процеси в индустрията и горските пожари. 

Наблюдава се намаляване на концентрацията във въздуха. Няма регистрирани 

превишения на СДН по показателя през 2008г. и тенденционно намаление за 

2009 г. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт - над 65 % от 

общото емитирано количество за страната. Въглеродният оксид e газ без цвят, 

без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ. Представлява един от най-

широко разпространените атмосферни замърсители, който се образува при 

непълното горене на въглеродсъдържащи материали.Най-голям източник на 

СО е автомобилния транспорт - над 65 % от общото емитирано количество за 

страната. Влияние върху човешкото здравеВъглеродният оксид прониква в 

организма при вдишване.  

 

Графика № 6 

 

Средно годишни концентрации СО за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.

0,865

0,839
0,51

0,468

0,501

2005

2006

2007

2008

2009

 
 

Озон – Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на 

летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид 

взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният 

замърсител- озон. Няма регистрирани превишения на праговата стойност за 

информиране на населението по показателя през 2008 г., но от 2005 г. Се 

наблюдава тенденциозно повишение. 

Озонът е един от токсичните компоненти на смога. Днес е известно и, че 

озонният слой в земната атмосфера е основният "щит", който предпазва Земята 

от опасното ултравиолетово слънчево лъчение. Озонът (от гръцката дума 

озеин, означаваща "изпускам мирис") е миризлив газ. Макар, че съставлява 
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средно само 0.000005% от земната атмосфера, озонът има изключително важно 

значение за всичко живо - растения, животни и хора. Озонът се разпръсква в 

цялата стратосфера, която в атмосферата заема пространството от 20 до 50 км 

над земната повърхност. 

 

Графика №  7 

 

Средно годишни концентрации на О3 за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.

45,31

38,53

52,44

58,74

60,13

2005

2006

2007

2008

2009

 
 

 

ФПЧ10- През 2008 и 2009 г. се наблюдава леко надвишаване на СГН. Прахът е 

основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи 

главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от 

адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число 

мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната 

система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, 

транспорта и енергетиката. С Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1999 г.), (изм. и доп. 

ДВ, бр. 86/2005 г.) са приети ПДК за фини прахови частици. Въведените 

пределно допустими концентрации (ПДК) целят предпазване от техния вреден 

ефект върху здравето на хората и околната среда. 

Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици: 

ПДК за фини прахови частици /ФПЧ10/: 

 

- СДН - 50 мкг/м
3
 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно); 

- СГН - 40 мкг/м
3
  

 

По- подробно може да разгледате графиките в Приложение № 1. 
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Графика № 8 

 

Средно годишни концентрации на ФПЧ10 за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 г.

29,13

29,23

29,55

40,83

40,86

2005

2006

2007

2008

2009

 
 

 

През 2008г. на територията на Общината са извършени 17бр. проверки на 

Дружества, източници на емисии в атмосферния въздух, като по значими от 

тях са: 

”Холсим (България) ”АД, с. Бели Извор, общ. Враца, Дружеството е 

специализирано в производството на цимент. При извършени емисиионни 

замервания на Втора технологична линия за производство на цимент,Скарен 

охладител към нея, Въглищна мелница, Циментови мелници №№ 1,2 и 3 и 

Суровинна мелница не са установени концентрации на изпусканите вредни 

вещества над пределно допустимите норми. Ежемесечно в РИОСВ – Враца, 

съгласно изискванията на Наредба № 6 на МОСВ / ДВ, бр.31/1999г./, се 

представят месечни отчети за оценка на резултатите от СНИ извършвани на 

емисиите изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: Втора 

технологична линия за производство на цимент, Скарен охладител към нея, 

Въглищна мелница, Циментова мелница№1, Циментова мелница№2, 

Циментова мелница№3 /въведени СНИ от м. Юли 2008г. / и Суровинна 

мелница. За действащите подобекти има представени и утвърдени годишни 

Доклади с резултатите от СНИ за 2007г. Във връзка с Наредба №6, 

Дружеството е извършило и СПИ /собствените периодични измервания/ на 

34бр. под обекти, чиито контрол е залегнал в издаденото Комплексно 

разрешително. Съгласно условията в издаденото Комплексно разрешително, 

Дружеството извършва СПИ на Втора технологична линия за производство на 

цимент по показателите хлороводород, флуороводород, диоксини и фурани, 

антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий, кадмий и 

талий и живак. Пробите се взимат от Хърватска лаборатория ”METROALFA” 
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Загреб и се анализират от лаборатория в гр. Марибор, Словения . От 

изготвените и приети Доклади в РИОСВ-Враца е установено, че измерените 

концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на нормите за 

допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници. 

 

Приложение № 2 

 

“Топлофикация-Враца” ЕАД, гр. Враца - е специализирано в производството 

и пласмент на пара, топлинна и ел. енергия. През годината със занижен товар 

работиха: ТЕЦ ”Градска” и ОЦ ”Младост” на гориво природен газ. При 

извършените емисионни замервания, концентрациите на емитираните 

вещества са под ПДН. 

“Вратица” ООД, гр. Враца – специализирано в производството на текстилни 

изделия. При извършените емисионни замервания на паровата централа на 

гориво природен газ се установи, че концентрациите на емитираните вещества 

в атмосферния въздух са под ПДН. При извършеният емисионен контрол на 

“Екопроект”ООД, гр. Враца не са установени наднормени концентрации на 

изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. 

Асфалтовите бази на територията на Общината работиха периодично: 

 Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към “Пътстройинженеринг”АД, гр. 

Враца - при извършеният емисионен контрол на асфалто-смесителната 

инсталация не са регистрирани наднормени концентрации на прах в 

атмосферния въздух, което се дължи на променената схема на пречистване на 

отпадъчните газове, като е монтиран u1080 и ръкавен филтър. 

 Асфалтова база с. Паволче, общ. Враца към СД “Гарант 90- Цонев и сие”, 

гр. Враца - при извършеният емисионен контрол не са установени наднормени 

концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. Във 

връзка с изискванията на чл. 31, т.2 и 3 от Наредба № 6 за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 

от обекти с неподвижни източници /обн. Дв, бр.31/1999г./, Дружествата: 

“Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца и “Екопроект” ООД, гр. Враца са 

извършили собствени периодични измервания на концентрациите на вредни 

вещества в отпадъчните газове формирани от дейността им. От представените 

и приети Доклади в РИОСВ-Враца е установено, че измерените концентрации 

на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух отговарят нормите за 

допустими емисии. Дружествата: “Химко”АД и Камибо”ЕООД - ТП 

“Хименерго” гр. Враца, специализирани в производство на химически 

продукти, са с преустановена производствена дейност, която през 2008г. не е 

възобновявана. При извършените контролни проверки по работата на 

пречиствателните съоражения на Дървообработващите дружества на 

територията контролирана от РИОСВ-Враца не са констатирани замърсявания 

на атмосферния въздух. 
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 Контрол на летливи органични съединения и вещества, нарушаващи 

озоновия слой 

 

Eфективната контролна дейност предотвратява или намалява  замърсяването 

на въздуха свързано с участитето на летливи органични съединения (ЛОС). В 

присъствието на азотни оксиди и слънчева светлина ЛОС (всяко органично 

съединение с Тк ≤ 250ºC, измерена при стандартно налягане 101,3 kPa) 

действат като катализатор за образуването на приземен озон. Приземният озон 

е агресивен спрямо живата тъкан и, следователно, опасен за човешкото здраве 

и околната среда. Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в 

бензина, представляват местни и регионални проблеми, свързани с качеството 

на въздуха (бензол и озон). Озонът в близост до земната повърхност освен 

замърсител представлява и третият по значимост парников газ, а бензолът е 

известен канцероген за човека. Глобалното затопляне е процес на повишаване 

средната температура на атмосферата и повърхността на земята. Същата е 

малко под 15 градуса по Целзий. През последното столетие се е повишила с 0,7 

градуса. Учените предричат последващо нарастване от 1,4 до 5,8 градуса до 

края на настоящето столетие. За „Парниковият ефект” , който се предизвиква 

от задържането и акумулирането на топлина в атмосферата допринасят някои 

ЛОС считани за парникови газове и влияещи на глобалния климат. Основните 

причини за глобалното затопляне трудно могат да бъдат определени, но все 

пак, към тях може да бъде причислен икономическият ръст. Изтъняването на 

озоновия слой представлява друга опасност, защотоспособността му да 

предпазва от опасните за живота ултравиолетови лъчи, идващи от слънцето, 

намалява пропорционално. Една от причините за това са халогенираните ЛОС. 

Основните източници на емисии на ЛОС са автомобилите, горивните процеси 

и органичните разтворители. 

 

Графика № 9 

 

   

Средно годишни конзентрации на НЛОС за периода 2005, 2006 г.

0,13080,1343
2005

2006
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Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на 

разтворители в определени инсталации Съвременни камери за извършване 

на боядисване 

 

Съгласно изискванията на Наредба №7 за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на 

употребата на разтворители в определени инсталации /ДВ, бр.96 от 31.10.2003 

г./, на територията на община Враца са картотекирани 15 обекти. Инсталации с 

консумация на разтворители над долните Прагови Стойности за Консумация 

на Разтворители (ПСКР) не са регистрирани. Дейност Химическо чистене 

осъществява един обект в град Враца - „М - Трейдинг” ООД. За тази дейност 

съгласно Наредба №7 няма определена ПСКР, но има Норма за обща емисия ( 

20 гр/кг почистен текстил), която трябва да се спазва от операторите на 

инсталации. Независимо дали нормата за емисии на ЛОС се превишава или не, 

обектитие осъществяващи тази дейност са задължени ежегодно да изготвят 

План за Управление на Разтворителите (ПУР). Ателието за химическо чистене 

е изготвило план за 2007 година , като до края на месец март 2009 година 

предстои да се изготви такъв за 2008 година. Инсталациите в община Враца с 

консумация на разтворители под ПСКР са класифицирани към следните 

дейности: 

  Дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или 

лакиране /долна ПСКР 15 тона/ – Контролират се текстилните предприятия в 

град Враца: „Вратица” ООД, „Широкопечатен текстил” АД. При 

производството на текстил се използват,бои на водна основа, лакове , лепила и 

други продукти съдържащи органични разтворители , както и оцетна киселина 

и етилов алкохол. 

  Друго почистване на повърхности /долна ПСКР 2 тона/ - Към тази дейност 

са включени завод за производство на стругове „ЗММ-Враца” АД и Инкомс 

ЕСТ, „Милин камък” АД, произвеждащо елементи за далекосъобщителната 

техника в град Враца. За почистване на металните повърхности преди 

боядисване дружествата използват екстракционен бензин и етилов алкохол 

70%-ен. 

  Други покрития включително върху метал, хартия / долна ПСКР 5 тона/ - 

Проверените обекти в град Враца са: EИ „Ремко” АД, извършващо ремонтна 

дейност на топлотехнически съоръжения; печатници „Полипринт” АД и 

“Микротест” ООД, „Завод за металорежещи машини- Враца” АД, ВРЗ „Вола” 

АД-произвеждащо метални конструкции за енергетиката в България, „Сигма 

Витес” ООД и “Металинженеринг” ЕООД, извършващи ремонтни и 

строителни дейности. Използват се бои, лакове , грунд ,безир и други продукти 

съдържащи ЛОС. Eдин от обектите - „Инкомс ДСТ” АД, произвеждащ кабелни 
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основи за БТК не е извършвал производствена дейност през 2008 г и не е 

възобновил дейността си. 

  Нанасяне на покрития върху дървени повърхности /долна ПСКР 15 тона/ - 

Обекти използващи ЛОС и отнасящи се към тази дейност са: Инкомс ЕСТ 

„Милин камък” АД в град Враца, произвеждащ дървена дограма и сглобяеми 

дървени къщи, мебелни предприятия в град Враца - ЕТ „Кам–Никола 

Стойков”, „Вето Маркет” ООД и “Тошев М 63” ЕООД. 

 

Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични 

разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти 

Девет от посочените по-горе обекти са проверени и във връзка с влязлата в 

сила от 06.03.2007 г. Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20 /2007 г.). Всички продукти съдържащи 

органични разтворители от обхвата на наредбата трябва да се използват или 

пускат на пазара етикетирани съгласно нормативните изисквания и посочения 

образец на етикет в наредбата. На етикета е задължително да се посочи 

нормата за максимално допустимото съдържание на органичен разтворител за 

съответната подкатегория продукт и съдържанието на разтворителя в г/л 

продукт. На три от обектите (ВРЗ „Вола” АД, „ЗММ-Враца” АД и ЕТ „Кам–

Никола Стойков”) са издадени предписания, поради несъответствие с 

гореспоменатата наредба. Предписанията са изпълнени в срок. Извършена е 

проверка на седем обекта за търговия на едро с бои, лакове и авторепаратурни 

продукти на територията на град Враца. Това са : „Сигматерм Инженеринг” 

ООД, „Инес” ЕООД, „Равин” ЕООД, ЕТ „Александра-Любомир Феслийски”, 

ЕТ „Южина”, ЕТ „Метал-Димитров” и “Трибали ПИ Пламен Петков” ЕТ. 

Констатирано е нарушение само в един от обектите за търговия на едро -

“Трибали ПИ Пламен Петков” ЕТ. Издадено е предписание, като при 

последваща проверка е установено изпълнението му. При извършена проверка 

през 2008 г. на търговец на едро на бои „Инес” ЕООД е установено изпълнение 

на предписание на РИОСВ-Враца за етикетиране на пусканите на пазара 

продукти, дадено през 2007 г. с постоянен срок на действие. Проверени са 

автосервизи в гр. Враца: ЕТ “Румен Гусев – Цайгус”, ЕТ “Милачков”, ”Картех” 

ООД и ”ТИТ” ООД, извършващи автобояджийска дейност в съответствие с 

нормативните изисквания, както и ЕТ “Светоплам”, “Брунц” ЕООД, при които 

се констатира, че същите не използват авторепаратурни продукти за дейността 

си. Контрол е осъществен и на един търговец на дребно на авторепаратурни 

продукти в гр.Враца: ЕТ “Любомир Йосифов-Н-Т-Надежда Йосифова”. 

Пусканите на пазара продукти съответстват на изискването за етикетиране. 

 

 Бензиностанции 

Осъществява се контрол за ограничаване на емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 
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във връзка с изискванията на Наредба №16 от 12.08.1999 г. към Закона за 

чистота на атмосферния въздух. Проверените обекти в община Враца през 

2008 година са деветнадесет бензиностанции: „Петрол” АД – 2 бр., „Никойл-2” 

ЕООД, „Никойл” ЕООД, “Р6 Инвест” ЕООД, ”Ромпетрол-България” АД – 2 

бр., “Иф Маш” ЕООД, ”Автотранс – 97” ООД”, “Екометан Враца” ООД, 

“Телб- Инвест” АД, “Товарен автотранспорт” АД, “Автобусни превози-98” 

АД, “Лукойл- България” ЕООД – 3 бр., “Топливо” АД, “ОМВ- България” ООД, 

“И.П.И.- Груп” ЕООД и една Петролна база, собственост на „Нафтекс- 

Петрол” ЕООД, град Варна. По смисъла на Наредба №16, бензиностанциите се 

делят на нови и действащи, като последните се класифицират според 

производителността си (най-голямото годишно количество бензини, 

разтоварено от определена инсталация за съхранение в подвижни цистерни и 

резервоари на МПС, през последните три календарни години 1997, 1998 и 1999 

години). Изискванията на Наредбата към този вид обекти са за изграждане на 

система за улавяне на бензиновите пари към резервоарите за съхранение на 

бензините (т.н. Фаза I) при зареждането им от подвижните автоцистерни. За 

тази цел е необходимо монтирането на клапан–адаптор към вентилационната 

система на резервоара за бензин , както и адаптор на вливната фуния. Тази 

система осигурява улавяне и отвеждане на бензиновите пари в автоцистерните, 

като в последствие те се транспортират до съответния терминал за 

регенериране или съхранение с последващо регенериране в друг терминал. 

Всички бензиностанции в община Враца с изключение на ведомствената на 

„Булгартрансгаз” ЕАД, район Чирен съответстват на изискванията на Наредба 

№16. Във връзка с направените промени в наредбата от месец януари 2008 г., 

обектите с производителност под 100 м3, намиращи се извън регулация също е 

необходимо да се приведат в съответствие. В тази връзка е издадено 

предписание на обекта , собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, район Чирен 

със срок 31.12. 2009 г. Това е крайният срок до който всички бензиностанции 

на територията на цялата страна трябва да са в съответствие. Бензиностанция 

“Р6 Инвест” ЕООД гр. Враца е с временно преустановена дейност поради 

реконструкция. Петролната база в град Враца е с неизтекъл срок на 

предписание 31.12.2009 година. От началото на 2008 година в град Враца 

функционира един нов обект, собственост на “Никойл” ЕООД. От месец май 

2008 г. два обекта на “Петрол” АД ( бензиностанции с кодови № 3101, № 3102 

) в гр. Враца са собственост на “Лукойл- България” ЕООД. 

 

 Неприятни миризми 

Основен източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните 

стопанства в малките населени места, а в някои случаи и битово-фекалните 

води при  липса на канализация и неизградени или неподдържани септични 

ями. 
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Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

(1) Община Враца се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок 

потенциал на замърсяване на атмосферния въздух /особено през зимния сезон/ 

от местни източници. 

(2)  Качеството на въздуха бележи тенденция към  подобряване. 

(3) Отоплителните централи ОЦ ”Младост”, ТЦ ”Градска” и ПЦ “Вратица”са 

преминали на природен газ, което води до  преустановяване  емитирането на 

серни оксиди, прах и сажди в атмосферния въздух. 

(4) Модернизацията на технологичните процеси в “Холсим (България) АД, с. 

Бели извор и успешната реализация на екологичната програма на дружеството 

доведе до ограничаване емисиите от прах и серен диоксид в границите на 

пределно допустимите норми. 

(5) Голяма част от административните и обществени сгради са включени на 

централно топлоснабдяване, което допринася за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в централната градска част на Враца.  

(6) Проблем със замърсяването на въздуха ще има при възобновяване на 

дейността на “Химко”АД, гр. Враца, ако не се изпълняват финансово 

осигурена програма за екологизиране на производството и  условията на 

КПКЗ. Дружеството няма концепция за развитие и от м. август 2002 г. е с 

изцяло преустановена производствена дейност. 

(7) Регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 не се дължат на 

големите точкови източници, емитиращи вредни вещества на територията на 

гр. Враца, а са вследствие на вторично замърсяване от комунално-битовата 

дейност и автомобилният транспорт. 

(8) Извършени са предпроектни проучвания и е одобрена схема за 

газифициране на гр. Враца. 

(9) Изградена е пешеходната зона на гр. Враца за насърчаване на пешеходците.  

(10) Съществуващата комуникационно – транспортна схема на града  създава 

проблеми, решаването на които налага извеждане на транзитното движение 

чрез изграждане обходния път на Враца, провеждане на вътрешноградското 

транспортно движение в обход на административно – търговския център, 

оптимизиране трасетата на автобусния и тролейбусния транспорт, решаване по 

съвременен начин проблемите при паркирането и гарирането на моторните 

превозни средства и др.  

(11)  Състоянието на пътната настилка в населените места от общината и в 

областния център е износена, поддържането на уличните платна е ограничено 

поради липса на средства и тава е една от причините за регистрираните 

наднормени концентрации на прах и ФПЧ10. 

(12) С разработения градоустройствен и регулационен план на ЖК 

”Дъбника” и  Общ устройствен план на гр. Враца / в процес на проектиране/ се 

създават предпоставки за изграждане на оптимална пространствена и 

функционална структура на града в хармонично единство на урбанизираните 

структури със съществуващите природни и антропогенни елементи. 
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3. Води 
 

3.1 Количество на водните ресурси в община Враца 

3.1.2 Води и основни водни басейни 

По - значими отводнителни артерии в общината са реките Скът, Лева / 

Въртешница /, Рибене, Черна и р. Моравишка, вливаща се в р. Искър под гр. 

Мездра. Общата дължина на главната речна мрежа възлиза на около 98 - 110 

км. 

1.Повърхностни води в община Враца 

Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, 

Подобласт на директно оттичане към р. Дунав, Дунавски водосборен район. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от 

повърхностните води, които се генерират на територията й главно от валежи и 

количеството води, влизащи в общината чрез реките. Средните количества на 

валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. Поради характерните 

геоложки условия и хидрогеоложки строеж , районът на община Враца е 

сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на речната мрежа е в 

границите от 0.73 до  0.30 км. / кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 

км. / кв.км. От територията на общината водят началото си много ручеи и 

потоци, даващи началото на следните по-големи реки: р. Въртешница /Лева/ с 

приток р. Дъбника, р. Рибене , р. Ботуня, р. Черна, приток на     р. Ботуня, р. 

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

поречие на р. Огоста. 

Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от най-

големите притоци на р. Огоста. Водосборната област на тези реки до 

водохващане “Вратцата” и до яз. “ Дъбника” е планинска и попада в 

северозападните склонове на Врачанския балкан. Залесеността във високата й 

част достига до 80 %.  

Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а 

относителния дял на р. Лева във водосборната площ на р. Ботуня е 40 %. Двете 

реки оказват съществено влияние върху оттока на главната река Огоста, 

особено в  средното и долното й течение. Река Дъбнишка извира на 3 км. 

североизточно от гр. Враца , като още на 1 километър е построен язовир. 

“Дъбника“ водите от който се използваха за нуждите на охлаждащата система 

на Ф ”Химко“ АД и за напояване. След дигата на язовира е същинското начало 

на р. Дъбника . Пречистените отпадъчни води от Пречествателната станция за 

отпадъчни води на гр. Враца също се заустват в р. Дъбника чрез открит канал / 

300 м./. Водосборната област на яз. “Дъбника” обхваща 16 кв. км. с 623 м. 

средна надморска височина и 22 % среден наклон. Годишният отток на р. 

Дъбнишка при створа на язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % 
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възлиза съответно на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. куб. м. Язовирът попада в 

хълмист терен и обработваеми площи. 

На р. Лева при едноименния пролом е изградино водохващане “Вратцата” на 

около 2 км. над гр. Враца като това  водохващане е  предназначено за 

прехвърляне на води от   р. Лева в яз. “Дъбника”, изграден за напояване на 

земите в района на гр. Враца,”.  Във връзка с това е уловен и карстовия 

извор”Лудо езеро” под водохващане “Вратцата”, с дебит до 1.2 куб. м. / сек., с 

предимно валежно подхранване,водите от който при максимален дебит 

постъпват в деривационния канал. 

До пролома “Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна 

надморска височина. Речното легло на р. Лева в този участък е дълбоко 

врязано и покрито с едри камъни, чакъл и пясък. Наносният отток се преценява 

общо на 820 г. / куб.м., от които 680 г. / куб.м. плаващи и 140 г./куб.м. влачени 

наноси. Годишният воден обем при водохващане “Вратцата” при обезпеченост 

25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и 15.9 млн. куб. 

м. Подхранването на р. Лева е предимно от валежи и карстови извори.  

Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на община 

Враца е обхванат от множество микроязовири, водите на които след 

задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези язовири, 

на брой 17 имат много малък обем и локално значение за напояване, риболов и 

др. местни нужди. 

 От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. 

Лиляче,            с.  Баница, местните сезонни реки от пещера “Понора“, 

“Рибине“ и др. Основен водоприемник в района е р. Въртешница, а за 

селищата северно от с. Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните 

и речните води се акумулира в местните язовири. 

Количествените характеристики на режима на оттока на  разглежданите реки 

са основата, върху която се проявяват редица други фактори , играещи 

значителна роля за качествената характеристика на водите им. 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е 

антропогенното въздействие в района.  В това отношение най значим дял в 

замърсителния товар , постъпващ към р. Огоста имат заустваните    в  р. 

Дъбника, непречистените води от някои неканализирани райони на гр. Враца, 

заустващи директно в р. Лева, отделни селскостопански обекти, както и 

смесените механично пречистени отпадъчни води от ПСОВ и биологично 

пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от изградените 

хидротехнически съоръжения  по поречието на реките – речни водохващания, 

помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и измененията, 

настъпили с изграждането на яз. “ Дъбника “ за задоволяване потребностите от 

вода на някои  предприятия, а така също и за напояване на селскостопански 

площи. Тъй – като от собствения му водосбор са формирани недостатъчни 

водни обеми,. към него се  прехвърлят  води от  р. Лева. Водите на           р. 

Лева се прехвърлят чрез водохващане, изградено преди гр. Враца, като в 



 41 

реката се пропуска определеният през 1994 г. екологичен минимум – 150 л. / 

сек..   

Река Въртешница / Лева / от извора до с. Згориград е първа категория 

водоприемник, след с. Згориград до гр. Враца – втора категория и от гр. Враца 

до вливането в р. Ботуня – трета категория.  Река Дъбнишка след яз. Дъбника 

до вливането си в р. Лева е трета категория водоприемник. Река Скът от извора 

до с. Веслец е първа категория, след с. Веслец до гр. Бяла Слатина – втора 

категория и при вливането си в р. Огоста – трета категория.  

По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната 

си категория, с някои изключения по отношение на биогенните елементи азот 

и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от 

населените места и особено недостатъчно пречистените битово – фекални води 

на гр. Враца. “Химко” АД  до прекратяване на производствената си дейност бе 

основен източник за натоварване с азот на р. Лева и р. Ботуня / чрез р. 

Дъбнишка /.     

Обектите, изпускащи отпадъчни води, контролирани от РИОСВ, гр. Враца, в 

поречието на р. Огоста, с построени пречиствателни съоръжения са : Ф 

“Ивагус” ЕООД, гр. Враца; Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на 

ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец- локална пречиствателна 

станция, която работи добре;  Цех за млекопреработка, с. Чирен на ЕТ 

“Нивего”, с. Чирен локална пречиствателна; “Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца е 

включена в градската канализация на стария месекомбинат;  „Холсим”, с. Бели 

извор-нямат пречиствателна станция; ГПСОВ – Враца на “ Водоснабдяване и 

канализация “ ООД – Враца; Бензиностанция “Петрол” АД – Враца; Затвора – 

Враца. След построяването на канализация по проекта „Воден цикъл” в 

градската канализационна мрежа ще бъдат включени: Цех за млекопреработка, 

кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец;  

“Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца и Затвора – Враца. 

 

3.1.2.  Подземни води 

  

Подземните води в района могат да се поделят най-общо на грунтови и 

карстови. Формират се чрез инфилтрация на атмосферните води.  Акумулират 

се основно във варовиците на Врачанската ургонска група и в неогенските 

пясъци, пясъчници и варовици. Грунтовите води са концентрирани в 

пролувиално-делувиалния пороен конус, образуван от р. Лева при 

разрушаването на Врачанската планина в района на пролома Вратцата. Върху 

него е построен гр. Враца. Водата е на средно 40 м. дълбочина, като в 

северните и западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. 

Микробиологичните й анализи до 30 м. обикновено не са благоприятни, което 

не позволява да бъде използвана за питейни нужди. Достигната е с около 20 

сондажни кладенци, главно в промишлените предприятия и може да се 
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използва за стопанска дейност. През 1986 г. в поройния конус са изчислени 

водни ресурси от 90 л./сек. За питейно – битови цели се използват около 70 

л./сек. – от пластове на дълбочина под 30 м. Преливните води от Врачанския 

пороен конус и плиткозалягащите води / под 3 м. от терена / имат дебит над 30 

л./сек.  

От неогенския хидрогеоложки басейн /Димовска свита/ чрез сондажи с 

дълбочина до 80 м. се извършва  водоснабдяване на с. Мраморен и с. Оходен, с 

експлоатационни дебити 3 – 8 л./сек.  

Карстовите извори  са групирани в различни карстови басейни.  Най- близо до 

гр. Враца е басейна, обхващащ Стрешерския и Базовския дял на Врачанската 

планина. На север от града по – известен карстов басейн се намира в района на 

селата Чирен и Лиляче. Въпреки че дебитът на карстовите извори е със 

значителни вариации – максимален до м. юли, минимален през летните и през 

зимните месеци, те се използват за водоснабдяване. 

 

Дебит на някои карстови извори в близост до гр. Враца 

  Таблица № 19 

 

Наименование 

на извора 

Дебит л./сек. 

максимален минимален среден 

Извора 213 107 139 

Кобиляк 477 316 380 

Бели извор 233 76 164 

Бистрец 456 112 270 

Згориград 

/Битора/ 

42 6 20 

Згориград 25 6 10 

 

От Бистрец – Мътнишкия карстов басейн / Котля / чрез каптаж “Лисичина 

поляна” се водоснабдява с. Згориград – средно-годишна 3.2 – 6.0 л./сек. През 

2001 г. е каптирана минна галерия с дебит 6.5 л./сек. средногодишно.  

Каптажите “Черната пишура” и “Извора” се използват за туристически и 

битови цели. 

Каптаж “Лудото езеро” /северно от “Вратцата” е с водосборна площ 5 кв. км. и 

водни ресурси 70 л./сек. За питейно водоснабдяване на Враца се използват 

средногодишно 40 л./сек. 

Каптаж кв. Бистрец / “Езерото”/ е с водосборна площ 22 кв. км. и водни 

ресурси около 410 л./сек. За питейно водоснабдяване на Враца се използват 

средногодишно 90 л./сек. 

Каптаж с. Бели извор е с водосборна площ 13 кв. км. и водни ресурси около 

220 л./сек. Водите не отговарят на стандарта за питейно водоснабдяване. 
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Използват се частично от “Холсим – България” АД, с. Бели извор за 

промишлени цели. 

Каптаж “Мътница” е с водосборна площ 130 кв. км. и водни ресурси около 130 

л./сек. За питейно водоснабдяване на община Криводол се използват 

средногодишно 15 л./сек. 

Каптаж “Крушовица” / под в. Околчица / се използва за водоснабдяване на 

селата Паволче и Челопек. Използват се 2 – 6 л./сек. 

От Паволче – Черепишкия басейн – карстова зона  “Медна”са каптирани 

изворите на р. Лева / каптаж “Дудил” и каптаж “Кюлтина планина”. 

Експлоатационните ресурси са    15 л./сек. Капацитетът на помпената станция 

за водоснабдяване на хижите, почивнитестанции и хотелите от Пършевица до 

Учителските колонии е 11 л./сек. 

От изворите и повърхностните води в р. Черна и р. Глухарка от Милановския 

карстов басейн се формира поток с дебит 24 – 126 л./сек.Изворът „Черна”, 

излишните води от който се включваха в магистралния водопровод от яз. 

“Среченска бара” за Враца и за други селища по трасето  преди 6-7 години 

беше замърсен  и не се използва за водоснабдяване.  Под вр. “Стрешеро” е 

каптиран извор “Чигорил” /3 – 11 л./сек./, който водоснабдява с. Горно 

Озирово.  

 

 3.2  Воден баланс 

Данните за водопотреблението на територията на Община Враца не са 

достатъчни, за да се изчисли доколко водният баланс е насочен към ефективно 

използване на водните ресурси. Липсват данни за водопотреблението за 

промишлени нужди, за селското стопанство – напояване и животновъдство и 

т.н. В бъдеще това е една задача която следва да намери своето решение.  

 

 3.3 Водоснабдяване и хидротехнически съоръжения 

 

                      Таблица № 20 
 

Водопроводна мрежа на                                                                          

Община Враца 

№ Населено място Водопроводи км 

1 Баница 18.8 

2 Бели Извор 15.4 

3 Веслец 3.5 

4 Вировско 16.3 

5 Власатица 5.0 

6 Върбица 11.6 
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7 Голямо Пещене 21.8 

8 Горно Пещене 13.6 

9 Девене 18.1 

10 Згориград 7.4 

11 Косталево 8.4 

12 Лиляче 16.4 

13 Лютаджик 2.5 

14 Мало Пещене 3.6 

15 Мраморен 10.4 

16 Нефела 6.1 

17 Оходен 9.7 

18 Паволче 5.9 

19 Тишевица 20.7 

20 Три  кладенци 13.0 

21 Челопек 5.9 

22 Чирен 15.2 

23 гр.Враца 146.7 

24 Общо 396.0 

 

 

3.3.1 Водоснабдяване 

 

Населените места от община Враца се обслужват от “ВиК” ООД гр.Враца- 

район Враца. Към края на 2008 г. на територията на община Враца са в 

експлоатация 36 водоизточника, в т.ч. 29 каптажа, 6 тръбни кладенци и  1  

шахтов кладенец.  Произведената на територията на общината вода е изцяло от 

подземни води. Около 57 % от подаваната вода за община Враца се осигурява 

от повърхностни води извън територията на общината. През периода 2002-

2008 год. се наблюдава увеличение на произведената и намаление на  полезно- 

използваната вода, едновременно с нарастването на загубите по 

водопроводната мрежа към края на периода. По отношение на свободния 

капацитет за разглеждания период се наблюдава запазване на нивото около 

5%, като дела на закупената вода от ВиК- Монтана намалява от 83 на 78 %. По 

отношение на начина на добиване, около 57 % от количеството вода в община 

Враца е гравитачна, а останалото количество вода е помпажна, което обуславя 

относително високите експлоатационни разходи.  

Основните данни за състоянието на водоснабдяването в община Враца са 

представени в таблици 19 и 20. В графичен вид № 10 и № 11  е отразена 

динамиката на загубите в общината по месеци, населени места и сравнение на 

средните стойности за общината със средните стойности за областта. 
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Представено е водопотреблението в общината по месеци, видове консуматори 

и сравнение на водопотреблението с останалите общини в областта. На табл. 

20 е представено състоянието на водопроводната мрежа в общината , което е в 

пряка зависимост с нивото на загубите. 

При анализ на загубите по населени места в общината през 2008 г. се 

наблюдават значителни разлики, които определят и населените места, в които 

водопроводната мрежа е в най- лошо състояние –с. Нефела - 97 % загуби, с. 

Власатица – 60.0 %, с. Чирен – 80 %, с. Девене – 73,0.2 %,с. Вировско – 60 % , 

с.Горно Пещене – 73 % , с. Бели извор – 76.0 %, с. Мраморен – 97.0 %, и 

градВраца – 85 % загуби по водопроводната мрежа. 

 

Средно загубите между подадената от “В и К”и потребената в община Враца 

вода от 2006 г. до 2008 г. остават на 85 %. 

 

 

При наблюдение на месечната динамика на загубите се наблюдават по - малки 

загуби през  месеците август, септември, април и май и максимум на загубите 

през зимата . Средните загуби общо за общината са с около 16 % по - големи  

от средните загуби за областта – 60 % през 2008 г.  
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За периода 2006 – 2008 год. загубите в общината са относително постоянни. 

Това се дължи основно на остарялата водопроводна мрежа и забавените 

инвестиции за реконструкцията й. Община Враца е с най-голям процент загуби 

на вода в областта – 85 %. 

 

 

Графика № 11  Загуби в община Враца по 

месеци
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При сравнение на средното водопотребление по общини, обслужвани от ВиК- 

Враца за 2007 год. община Враца е на четвърто място – 100 л./ж./дн., след 

Козлодуй 352 л./ж./дн.,Мездра 106 л./ж./дн.,  и Оряхово 102 л./ж./дн. Като се 

изключи високото водопотребление в община Козлодуй – 352 л./ж./дн. /, 

дължащо се на енергопроизводството/, водопотреблението  от останалите 

общини в област Враца е 123 л./ж./дн.- за общини Хайредин и Борован. 

Средното водопотребление за област Враца е 119 л./ж./дн. 

 

Графика № 13 Средно водопотребление по общини на 

област Враца
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Графика № 14    Подадена вода за община 

Враца
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При наблюдение на динамиката на количествата подавана вода по месеци за 

периода 2006-2008 год. се установява максимум през зимните и летните  

месеци и минимум през пролетта. 
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Средното водопотребление за периода 2006 – 2008 год. общо за всички видове 

консуматори остава постоянно. При анализ на средното водопотребление за 

общината по видове консуматори се наблюдава постоянно потреблението от 

всички консуматори – население, бит, промишленост и селско стопанство. В 

областта консумацията на вода в промишления сектор се запазва на 

относително постоянно ниво с по – значителен спад през 2007 г., като по 

същия показател за общината тенденцията е към постоянно намаляване на 

водопотреблението от 7 л/ж/дн през 2005 г. на 3 л/ж/дн през 2007 г.  Този 

показател средно за област Враца през 2007 г. е 27 л/ж/дн, през 2006 г. - 28 

л/ж/дн.За община Козлодуй този показател е 232 л/ж/дн. За останалите общини 

в областта варира в граници от 0 до 5 л/ж/дн през 2008 г. 

От справките на “В и К” – Враца  личи, че най-голямо е потреблението от 

населението на селата в общината, което недвусмислено говори за 

използването на питейна вода за напояване на частни стопанства в селските  

райони. С най-голямо водопотребление са селата: Бели извор, Голямо Пещене, 

Вировско, Оходен, Три кладенци , Мало Пещене, Чирен, Паволче, Челопек, 

Върбица и др. 

По отношение на анализа на състоянието на водопроводната мрежа на 

територията на общината около 72.9 % от мрежата е от етернитови тръби, 

което обуславя честите аварии и високия процент на загуби. 19.7 % от 

водопроводната мрежа в общината е изградена от стоманени тръби, 5.1 % от 

чугун, 1 % от поцинковани тръби и 2,8 % от полиетилен. 
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3.3.2. Хидротехнически съоръжения 

На територията на община Враца са изградени 17 язовира. Един от тях – яз. 

“Дъбника “ е собственост на “Напоителни системи” ЕАД –Враца . Оценката за 

състоянието му е “ задоволително “.  Единадесет язовира са дадени под наем, 

пет се стопанисват от общината. 

Потенциално опасните язовира са осем, в задоволително техническо състояние 

са шест и 3 са в добро състояние. 

През април 2009 г. комисия от представители на Дирекция “Гражданска 

защита” – Област Враца, РИОСВ, Напоителни системи – АД и РДНСК 

извърши проверка на техническото състояние на язовирите в областта. 

Проверени са 15 язовира от общо 17 в общината. Като язовир, представляващ 

непосредствена опасност при преливане за наводнения при проверката е 

оценен яз. “Косталево”, с. Косталево поради това, че няма изградени 

съоръжения за регулиране на водното ниво и основните изпускатели са 

запушени.  Обобщеният резултат от проверката е, че  състоянието на 

язовирите продължава да е влошено, с изключение на предприети мерки за 

стопанисване от наемателите. За неотдадените под наем общински язовири , 

община Враца е изготвила програма  за поддържане и ремонт. 

 

                          Таблица № 21 

Водоеми в Община Враца 

№ Населено място Водоеми куб. м 

1 Баница 300 

Графика № 16 Вид на водопроводната мрежа в 

община Враца
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2 Бели Извор 500 

3 Веслец 140 

4 Вировско 500 

5 Власатица 100 

6 Върбица 100 

7 Голямо Пещене 300 

8 Горно Пещене   

9 Девене 400 

10 Згориград 260 

11 Косталево 270 

12 Лиляче 500 

13 Лютаджик 140 

14 Мало Пещене 100 

15 Мраморен 280 

16 Нефела   

17 Оходен 230 

18 Паволче 120 

19 Тишевица 320 

20 Три  кладенци 200 

21 Челопек 140 

22 Чирен 500 

23 гр.Враца 30 000 

24 Общо 35 400 

 

3.4 Качество на питейните води 

Качеството на питейните води в общината се обуславя от природни и 

антропогенни фактори. От антропогенните фактори основен  фактор, оказващ 

влияние върху качеството и вкусовите характеристики на питейната вода е 

състоянието на водопреносната мрежа.  Това влияние се формира най-вече от 

качеството на  материала, от който са изработени тръбите и от създаване на 

рискове за постъпване на замърсители от обкръжаващата тръбите среда при 

намалено налягане или спиране на водата при наличие на течове.  

От фиг.12 се вижда, че 72.9 % от водопроводната мрежа е от азбестоциментови 

тръби, които са стари и износени. Те често аварират, което нарушава 

водоснабдяването и влошава качеството на питейната вода, тъй като изисква 

допълнително обеззаразяване с хлор-газ.  

Качеството на питейните води се следи както от ВиК – Враца, така и от ХЕИ – 

Враца. Питейните води се изследват в селищата на общината по 

физикохимични и микробиологични показатели. 
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От резултатите от контрола на питейните води по физико- химични показатели 

в община Враца от РИОСВ Враца. Селищата Мраморен, Баница и Мало 

Пещене и са с наднормено съдържание на нитрати,със съответн средни 

стойности 66, 75 и 53 мг/л., но водата във водопроводната мрежа се ползва за 

питейно водоснабдяване с разрешение на Министерство на здравеопазването. 

И от контрола по микробиологични показатели се установява, че броя 

нестанадартни проби намалява през периода 2000- 2002 год. от 12 на 4  в 3 

населени места на общината-Баница, Чирен, Враца и к – с “ Леденика “. 

Нестандартните проби са инцидентни. 

 Качество на повърхностните и подпочвени води на територията на 

община Враца, основни замърсители 

Качество на повърхностните води 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е 

антропогенното въздействие в района.  В това отношение най значим дял в 

замърсителния товар , постъпващ към р. Огоста имаха заустваните 

непречистени води от фирма “ Химко “  до 2003 г.   в  р. Дъбника, 

непречистените води от някои неканализирани райони на          гр. Враца, 

заустващи директно в р. Лева, отделни селскостопански обекти, както и 

смесените механично пречистени отпадъчни води от ПСОВ и биологично 

пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от изградените 

хидротехнически съоръжения  по поречието на реките – речни водохващания, 

помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и измененията, 

настъпили с изграждането на   яз. “ Дъбника “ за задоволяване потребностите 

от вода за ф. “ Химко “, някои други предприятия, а така също и за напояване 

на селскостопански площи. Тъй – като от собствения му водосбор са 

формирани недостатъчни водни обеми, до лятото на 2003 г. към него са 

прехвърляни води от р. Лева и р. Искър. Водите на р. Лева са прехвърляни чрез 

водохващане, изградено преди гр. Враца, като в реката се пропуска 

определеният през 1994 г. екологичен минимум – 150 л. / сек. 

Реките в района са категоризирани както следва: 

 Река Въртешница / Лева / от извора до с. Згориград е първа категория 

водоприемник, след с. Згориград до гр. Враца – втора категория и от гр. Враца 

до вливането в р. Ботуня – трета категория.  

  Река Дъбнишка след яз. Дъбника до вливането си в р. Лева е трета 

категория водоприемник.  

 Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. Веслец до гр. 

Бяла Слатина – втора категория и при вливането си в р. Огоста – трета 

категория.  

Качественият състав на повърхностните води  /реките/ от поречието на р. 

Огоста на територията на община Враца не се наблюдава  и контролира чрез 

Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг / НАСЕМ /. 
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От РИОСВ – Враца е извършвано епизодично пробонабиране  от р. Лева и р. 

Дъбнишка при сигнали за замърсяване от битов характер или от 

производствена дейност. До 2002 г. от РИОСВ - Враца е извършвано 

ежеседмично пробонабиране от р. Дъбнишка при моста на пътя Враца – 

Оряхово. Установено е трайно замърсяване на реката по показателя “нитритен 

азот” и периодечни наднормени концентрации на “азот амониев”.  

По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната 

си категория, с някои изключения по отношение на биогенните елементи азот 

и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от 

населените места и особено недостатъчно пречистените битово – фекални води 

на гр. Враца. “Химко” АД  до прекратяване на производствената си дейност бе 

основен източник за натоварване с азот на р. Лева и р. Ботуня / чрез р. 

Дъбнишка /.     

 

Качество на подземните води 

Целта на мониторинга на подземните води е получаване  на достатъчно 

информация за оценка  актуалното състояние на количеството и качеството на 

подземните води като воден ресурс.  

За наблюдение качеството на подземните води на територията на община 

Враца е изграден един  мониторингов пункт за подземни води като част  от 

НАСЕМ -  Подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”: 

 Гр. Враца – Каптиран карстов извор “Орешака” – водоснабдяване на 

“Млечна промишленост” Враца; в момента  се използва от частна фирма. 

Като цяло на територията на областта, контролирана от РИОСВ-Враца 

подземните води са в добро и лошо състояние, според стойностите на 

показателите по изискванията на Наредба №1 за проучването, ползването и 

опазването на подземните води. 

На територията на община Враца няма доказани източници на минерални 

води. 

6.Основни замърсители на водите на територията на Община Враца 

 

Обектите, изпускащи отпадъчни води и контролирани от РИОСВ, гр. Враца за 

поречието на р. Огоста с построени, но неработещи добре пречиствателни 

съоръжения са : 

 

 Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ”Млечен рай –  

     Иван Йорданов “, кв. Бистрец  

 Цех за млекопреработка, с. Чирен на ЕТ “Нивего”, с. Чирен 

 “Ветбиофарм” ООД  - гр. Враца  

 „Холсим”,  с. Бели извор  
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 ГПСОВ – Враца на “ Водоснабдяване и канализация “ ООД – Враца – 

недостатъчното ефективно очистване на отпадъчните води в ГПСОВ по 

отношение на показателите азотни и фосфорни съединения , периодично 

превишаване на стойностите по показателите БПК5, неразтворени вещества и 

нефтопродукти са основните фактори, налагащи разширението и 

модернизацията на станцията. 

Град Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни 

води /ПСОВ/. Проектирана е през 1966 – 1970 г., въведена е в експлоатация по 

частични схеми през 1980 – 1982 г. Цялостен пуск на станцията е осъществен 

през 1985 г. Фактът , че пречиствателната станция се експлоатира от дълги 

години, е довел до амортизация на голяма част от съоръженията, намаление на 

тяхната ефективност и изменение на изходните параметри на отпадъчните 

води.  

През 1999 – 2000 г. са извършени предпроектни проучвания за реконструкция, 

разширение и модернизация на ГПСОВ – Враца и предварителен доклад за 

ОВОС. Основната технологична схема след реконструкцията ще осигурява 

механично и биологично третиране на отпадъчните води с последващо 

обеззаразяване / хлориране / при необходимост и обработка на предварително 

обезводнените и стабилизирани излишни активни утайки.В одобрения проект 

„Воден цикъл” гр.Враца се предвижда се извърши реконструкция и 

модернизация на всички съоръжения  на ГПСОВ Враца. 

При модернизацията на станцията се предвижда отстраняване на азота и 

биологично или химично отстраняване на фосфора.  

Нефтопродуктите ще бъдат задържани още на входа във специално предвиден 

маслоуловител. 

Други източници за замърсяване на водите на територията на община Враца са 

недоизградената улична канализаяция в някои от кварталите на гр. Враца и в 

селата, малките месодобивни и месопреработвателни предприятия, 

животновъдни ферми, млекопреработващи цехове, нерегламентираните 

сметищни площадки в селата,  складовете за опасни отпадъци и пестициди.  

В гр. Враца е изпълнена канализация за отпадна битова и дъждовна вода с 

обща дължина 92.9 км,което е 88.5 % изграденост. Останалите населени места 

от общината не са канализирани. 

Замърсяването от градска канализация – Враца е с органичен произход 

/надвишаване на нормите за БПК5, ХПК и неразтворени вещества/  и е 

наложително  реконструкция  и модернизацията  на ГПСОВ.  

Потенциални замърсители на водите са нерегламентираните сметища, 

складовете за опасни отпадъци и пестициди.  
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ИЗВОДИ: 

 

(1) През общината преминават значителни водни количества от реките, които 

текат през нейна територия. 

 

(2) Няма достатъчно информация , позволяваща оценка на количеството водни 

ресурси на община ВРАЦА. 

 

(3) На територията на общината има потенциални водоизточници за питейно - 

битови нужди, за които е нeобходимо да се направи проучване. 

 

(4) Промишлените предприятия, производствата на които са с висока 

консумация на вода имат собствени водоизточници. 

 

(5) Потреблението на вода за питейни нужди от домакинствата на жител за 

общината е най-ниско спрямо  средното за областта. 

 

(6) Загубите във водопреносната мрежа на общината са най – високи за 

областта и се наблюдава тенденция към нарастването им. Това е значителен 

ресурс  за подобряване на водопотреблението в общината.  

 

(7) Не е достатъчно развита напоителната система в община Враца. 

 

(8) Качеството на питейните води в Община Враца е задоволително и отговаря 

на нормативните изисквания.  

 

(9) ГПСОВ – Враца не осигурява достатъчно пречистване на отпадните води от           

гр. Враца. Необходимо е станцията да се реконструира, разшири и 

модернизира. 

 

(10) Разширението на станцията трябва да се съчетае с доизграждане  

канализационната мрежа на гр. Враца за отпадни води. 

 

(11) Повърхностните води като цяло отговарят на нормите за съответната 

категория. Изключения се наблюдават по отделни показатели.  

 

(12) Необходимо е изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на 

отпадъчните води за селата. 

 

(13) Необходимо е изграждане и реконструкция на Пречиствателни 

съоръжения за отпадъчни води от работещите фирми и недопускане на 

замърсяване на подпочвените и повърхностни води от неотговарящи на 

изискванията животновъдни ферми, предприятия и депа за отпадъци. 
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(14) Необходимо е да се оптимизира режима на водоползване и да се 

създадът  регистри на водоползвателите и прецизиране на техните нужди.  

(15) Да се създадат възможностите за най-ефективен начин на определяне и 

управление   водният баланс на територията на общината. 
 

4. Отпадъци 
 

4.1 Планиране 

 

Враца е една от пилотните общини в България, в която се прилагат практики, 

възприети от Европейския съюз за защита на околната среда чрез интегрирано 

управление на твърдите отпадъци. През 1996 г. в рамките на Демонстрационен 

проект за Българска политика за управление на твърдите битови отпадъци за 

община Враца и община Мездра е разработен Регионален план.  

В региона на двете общини с подкрепата на Българското и Датското 

правителство се реализира съвместен проект   “ Усъвършенстване на 

управлението на твърдите отпадъци във Враца и Мездра, България “. 

Изграденото със средства на Националния фонд за опазване на околната среда 

и Кралство Дания, Регионално депо за ТБО от общините Враца и Мездра е 

първи етап от прилагането на проекта. Депото е съвременно и отговаря на 

европейските стандарти. В експлоатация  е от м. октомври 2000г. Проектирано 

е да приема битовите отпадъци от населените места на двете общини.    

Управлението и третирането на отпадъците е един от основните приоритети на 

Община Враца. Целите, които си поставя общинското ръководство е да 

осигури подходящ интегриран подход за бъдеща устойчива експлоатация и 

изграждане на ефективна система за събиране и предварителна преработка на 

отпадъците, формирани в гр. Враца и останалите населени места от общината. 

Приета е Програма за управление на отпадъците в общини Враца и 

Мездра с Протокол № 19 от 23.12.2004 г. Решение № 146 на Общински 

съвет Враца. 

 

Приложение № 9 

 

 

4.2 Система за управление на отпадъците 

 

Настоящата ситуация в сектора за управление на отпадъците дава възможност 

да се идентифицират главните потоци на отпадъците , да се анализират и 

планират за решаване проблемите, свързани с действията по намаляване 

количеството, токсичността и възможностите за рециклиране на отпадъците. 
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Количественият и качественият състав на отпадъците е един от основните 

показатели за определяне и оценка на нуждите, системите и програмите за 

управлението им.  

Информационната система за наблюдение на  отпадъците включва 

количествени характеристики на образуваните отпадъци, морфологичен 

състав, физични и химични показатели. 

Основни източници за генериране на отпадъци са домакинствата, 

институциите, търговския сектор и общинската индустрия. От първите три 

източника се формират битовите отпадъци, чието управление е ангажимент на 

общините. 

В настоящия момент Община Враца разполага с информация за количествата 

битови отпадъци по населени места и техния морфологичен състав, установен 

за гр. Враца чрез измерване на отделните компоненти. 

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност 

на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. 

Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни 

отпадъци и в същото време тяхното количество и състав няма да попречи на 

третирането им съвместно с битовите отпадъци.  Също така системата за 

събиране на информация за генерираните отпадъци е ориентирана към 

видовете отпадъци, а не към източниците на тяхното образуване. Поради тези 

причини, отпадъците от обществения сектор и част от отпадъците в 

индустриалния сектор /от админ. сгради и битовите помещения в 

предприятията / се разглеждат заедно с битовите отпадъци в домакинствата. 

Отпадъците от всички тези източници на образуване постъпват в 

организираната система за събиране на битови отпадъци. Като цяло общината 

разполага с общи данни за формираните битови отпадъци, без да са налице 

данни от измирвания по различни източници на генериране. 

Депонираните битови отпадъци за региона на сметоизвозване в община Враца 

за последните четири години са показани в следната таблица : 

 

 

 

Количество ТБО от района на сметосъбиране в община Враца 

за 2007, 2008 и 2009 г. 

 

             Таблица № 22 

            

Нас. място  2007 г. 2008 г. 2009 г. 

гр. Враца 14 596,400 т. 15 286,42 т. 15 882,73 т. 

Села 1 359,900 т. 1 416,760 т. 1 633,060 т. 

Община Враца 15 956,3 т. 16 703,18 т. 17 515,790 т. 
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Генерирани отпадъци от жител за година в община Враца 

/при измерени количества ТБО за гр. Враца / 

 

Таблица № 23  
    

Година Брой жители 

Количество 

отпадъци 

(т.) 

Генерирани 

отпадъци от жител 

за година (т.) 

2007 83066 ж. 15956,300 0,192 

2008 83205 ж. 16703,180 0,2 

2009  82 230 ж. 17 515,790 0,213 

 

4.3 Състав на отпадъците 

 

От общия преглед на генерирането на отпадъци в гр. Враца  може да се 

направи  приблизителна преценка за техния състав - от информацията на 

производителите и чрез директни измервания.  В случая не можем да 

приложим общите норми за генериране на отпадъци за специфичните видове 

отпадъци, тъй - като техният състав е много различен.Чрез директни 

измервания е определен приблизителният морфологичен състав на битовите 

отпадъци за гр. Враца. 

 

Приблизителен състав на домакинските отпадъци за гр. Враца 

Таблица № 24 

Вид отпадък Относителен дял / % / 

Органични  отпадъци / зеленчукови, 

плодови и животински хранителни 

отпадъци; градински отпадъци/ 

47 

Хартия и картон 3 

Пластмаса 10 

Стъкло 8 

Дърво 2 

Желязо и други метали 1.5 

Горими отпадъци 9 

Негорими отпадъци 19.5 

Опасни отпадъци 1 

Други отпадъци / електроника, компютри и 

др. / 

- 

Общо 100 
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Около 22  тегловни  процента от ТБО в град Враца и 10% от отпадъците в 

селата подлежат на рециклиране. 

Около 40% тегловни от ТБО в града подлежат на компостиране.  Процентът 

генерирани отпадъци, подлежащи на компостиране в селата е по – 

висок.Повечето домакинства в селата извършват компостиране в личните 

дворове, макар и по примитивен начин. 

 

4.4 Понастоящем осигурени услуги 

 

Общината е отговорна за управлението на битовите и строителните отпадъци, 

генерирани на нейната територия. 

Общинската администрация планира, организира, контролира и финансира 

дейностите по събирането и извозването на ТБО. Цялата община е на 100 % 

организирано сметоъбиране. За  извършването й е натоварена общинската 

фирма ЕООД “ БКС “ - Враца. 

Осигуряването на средствата, необходими за събирането и извозването на ТБО 

е главно от такса “битови отпадъци”, определена съгласно Закона за местните 

данъци и такси и от бюджета на общината. Приходите от източниците 

осигуряват средствата за извършване дейностите по: 

 1.Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове, спирки на 

градския транспорт и други обществени места и измиване на уличната мрежа; 

 2. Временно съхраняване на ТБО в специално предназначените за целта 

контейнери, кофи и кошчета на обществени места. 

 3. Събиране на ТБО от съдовете за временно съхраняване и 

транспортирането им до Регионалното депо; 

 4. Третиране на ТБО в Регионалното депо - с уплътняване и запръстяване 

на отпадъците; 

 5. Измиване и обеззаразяване на съдовете и машините ; 

 6. Управление на дейностите по събирането, извозването и депонирането 

на ТБО;   

  

Честотата на извозване на съдовете за ТБО е определена със Заповед  на Кмета 

на община Враца съгласно изискванията на ЗМДТ /Закона за местните данъци 

и такси/ - от централната градска част - ежедневно, от жилищните комплекси - 

един - два пъти в седмицата, от селата - един път на две седмици. Всяка 

сметовозна кола обслужва район, определен от маршрутно - часови график.  

 

4.5 Разделно събрани битови отпадъци 
 

Първоначално на територията на Община Враца са разположени 102  

комплекта цветни контейнери тип „Иглу”/син, жълт и зелен/ за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки, съгласно Договор от 27.10.2006 г., 
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рег.Индекс № 43/31.10.2006 г. между Община Враца и „ЕКОПАК-България” 

АД , които съдове са обслужвани четири пъти месечно- хартия /син/ и 

пластмаса /жълт/, а тези за стъкло /зелен/- веднъж. Във връзка с разширяването 

на системата за разделно събиране през 2008 г. са доставени допълнително 

двадесет и три комплекта, със същата периодичност на обслужване. Проведени 

са редица кампании за осведомяване на обществото за начина за разделно 

събиране и ползите от това. 

По инициатива на „ЕКОПАК-България” АД от 01.06.2009 г. 

периодичността на обслужване на съдовете се намалява на два пъти месечно- 

хартия /син контейнер/, три пъти месечно- пластмаса /жълт контейнер/ и 

веднъж месечно- стъкло /зелен контейнер/, което не задоволява нуждите на 

града. Контейнерите се препълват и системата за разделно събиране става 

неефективна. 

На територията на град Враца има фирми, извършващи събиране на вторични 

суровини, като черни и цветни метали: 

 

Таблица № 25 

  

Фирма № на 

документ 

по чл.12 

от ЗУО 

Дата на 

издаван

е 

Адрес по 

съдебна 

регистрация 

Площадка 

 

Населе

но 

място 

 

Адрес 

 

Геометал 

трейд 

 

 

 00- ДО-

119- 00 

 

 

гр. София 

ж.к. Младост 

1, 

бл.48,вх.4,ет.7,

ап.62 

сл.тел.0888505

545 

 

Враца 

Промишлена 

зона, парцел 4,  

Индустриалснаб 

 

Ровотел 

стийл 

 

00- ДО-

171- 00 

 

09.06.05г

. 

гр. София, 

Кв.Лозенец, 

ул.”Хр.Ценов” 

4, 

ап.12, тел.02 

9914735 

 

Враца 

ул.”Хр.Смирнен

ски” 7, 

УПИ  I, кв.6- 

промишлена 

зона 

 

Йордан 

Кръстител

ски- 

Джордан2

001 

 

05-ДО- 

71-00 

 

18.08.05г

. 

гр. Враца, 

ул. 

Ал.Константи

нов2, 

Вх.В, ет. 2, 

ап.5, тел. 092 

661418 

 

Враца 

 

ул.„Текстилец” 

№ 6 
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Косаня 

ЕООД 

 

05- ДО- 

45- 00 

 

17.07.03г

. 

гр.Мизия,  

ул. „Г. 

Димитров” 29, 

тел. 09161 

2488 

 

Враца 

 

Бивш ЧЛК 

АЖМ- 

Груп 

    Под 

Зъболечението 

ул.”Г.Апостоло

в”№8 

Металтра

нс 

    ул.”Хан 

Аспарух”24 

 

Металком

инвест 

    Зад новия 

месокомбинат 

Ул.”Илия 

Кръстеняков”14

, ет.12, ап.47 

 
4.6 Строителни отпадъци 
 

Строителните и нетоксичните производствени отпадъци от гр. Враца се 

приемат на специализирано депо в землището на кв. Бистрец върху площ от 

28,1 дка. 

Годишно общината прави около 30 - 40 000 лв. разходи за поддържане и 

охрана на разтоварището. 

Транспортните разходи до разтоварището се заплащат от  собствениците на 

отпадъците.  Приходите в общината от заплащане на тарифни такси за 

ползване на депото не покриват направените разходи за неговата поддръжка. 

На строителното разтоварище се депонират незаконно отпадъци в почивните 

дни и вечер, когато е неохраняемо. 

В Община Враца управлението на отпадъците от строителство е регулирано по 

следния начин: 

При издаване на разрешение за строеж се описват строителните отпадъци и 

изкопани земни маси, които ще бъдат генерирани по време на строителството. 

За депонирането им се заплаща такса на тон по приета от Общински съвет 

Враца тарифа. Депонираните отпадъци се контролират от Община Враца и 

фирмата, обслужваща строителното депо – БКС Враца ЕООД. При установени 

нарушения (изхвърлени строителни отпадъци на неразрешени за това места) се 

дават предписания със срок за изпълнение. При неизпълнение се налагат 

санкции на нарушителите. 

Дейностите по събирането и транспортирането на СООРС при строителни и 

ремонтни дейности от населението се извършва с транспорт на извършителя на 

ремонта. В Община Враца се подава заявление за депониране на определено 

количество строителни отпадъци или земни маси, като се заплаща 
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необходимата сума по тарифа. Общината издава разрешително, като в него се 

посочва количеството отпадък за депониране, заплатената сума за него, както 

и мястото за депонирането му.  

Таксите, които заплаща населението за транспортиране и за обезвреждане на 

СООРС. 

Земни маси от жилищно строителство, от изкопи за подземни комуникации и 

др. – 1,50 лв/м³ 

Строителни отпадъци – 3,00 лв/м³ 

Оборски тор и отпадъци от растителен произход - 2,00 лв/м³ 

Отпадъчна трина от дървопреработване - 2,00 лв/м³ 

Други нетоксични отпадъци - 4,00 лв/м³ 

Предвижда се изграждането на сепарираща инсталация. 

 

Скица на местоположението на Депото за строителни отпадъци и земни 

маси 
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Таблица № 26 
 

 

Количество 

СО за (2006) в 

т. 

 

Количество 

СО за (2007) в  

т. 

 

Количество СО 

за (2008) в т. 

 

Количество СО за 

(2009) в т. 

от 

строите

лни 

фирми 

от 

бит

а 

от 

строител

ни 

фирми 

от 

би

та 

от 

строителн

и фирми 

от 

бит

а 

от 

строителн

и фирми 

от бита 

34 792 368 24 411 22

3 

13 236 119 18 742 174 

35 160 24 634 13 355 18 916 

 

Таблица № 27 

 

Видове строителни отпадъци Количест

во (2007) 

в т. 

Количест

во (2008) в 

т. 

Количество 

(2009) в т. 

земни маси и камъни 18 356 8 750 14 211 

Строителни, в т.ч.: тухли, 

асфалт, керемиди, плочки,  

6 055 4 605 4 705 

производствени неопасни 2 015 3 788 9 694 

ОБЩО: 26 649 17 143 28 610 

Опасни строителни отпадъци 0 0 0 

 

 

Списък на строителните фирми от гр.Враца 

 

Таблица № 28 
                                                                                                                                                        

ФИРМА Адрес Управител Телефон 

СИТИ БИЛД СТРОЙ 2008 

ООД 

бул.Хр.Ботев №140, 

вх.В, ап.45  

Николай Петров 

Нинов  
878992049 

EТ „Вълчеви-Враца-

Йордан Вълчев-Ангел 

Вълчев” 

ул.Ст.Кялъчев № 25 ап.2 
Ангел Йорданов 

Вълчев 
888738703 

EТ „СТИВЪН” 
ул.Екзарх Йосиф №67 

вх.Б ап.25 

Милка Дамянова 

Рачева 
889947763 

EТ„СП – 90 В.Петров – 

Т.Петров” 

ул.А.Стамболийски № 

13 

Тони Венциславов 

Петров 
888658276 
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Аква Билд ЕООД 
кв. Бистрец, ул. 

Суходолска 7 

Тодор Димитров 

Тодоров 
62 42 53 

Аква Плюс ЕООД 
ж.к.Дъбника бл.140 вх.В 

ап.71 

Славка Борисова 

Митева 
  

Аква Груп ООД ж. к. Дъбника 21-Г-86 
Иван Георгиев 

Иванов 
62 42 53 

Алпет ООД 
ж. к. Дъбника 135, 

ателие 5 

Даниела Цветанова 

Кръстева 
663261 

АЛПЛА- Чернокожев 

ЕООД 
бул.Хр.Ботев 18 ст.17 

Пламен Илиев 

Чернокожев 
888431831 

Алуминимпекс ООД ул.Шипка №9 
Ролик Боянов 

Иванов 
888933674 

АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И 

БО” ЕООД  
ул.Д.Дебелянов №16  

Цветан Асенов 

Георгиев 
888318122 

Беляр ЕООД ул. Неофит Бозвели 10 
Тихомир Милчов 

Петков 
886198625 

Билдинг инвест ООД ул.Петропавловска 58 
Николай Петков 

Герасимов 
879007315 

БКС ЕООД  ул.Г.Апостолов №13 
Иван Петров 

Младенов 
888276323 

Битекс Груп ж. к. Сениче бл. 67- Б-38 
Борислав Томов 

Томов 
0910/92513 

Буларт Констръкшън бул. Христо Ботев 20 
Иван Василев 

Велчев 

66 16 86; 66 

18 86 

Булинвест ООД 
ж.к.Дъбника 135, ателие 

№5 

Калин Петринов 

Кръстев 
887515553 

ВиК ЕООД ул.А.Стамболийски №2 Ангел Пристойски   

Генов Строй Продукт 

ЕООД 
ул.Др.Цанков 6 

Евгени Бориславов 

Генов 
  

Грубстрой ЕООД ул. Ниш 7 
Бисер Христов 

Дамянов 
62 06 21 

ДИСК ГТ 93 ООД ул.К.Българията 29 ап.1 
Димитър Тодоров 

Кръстев 
66 01 38 

ДПСВ поделение Враца ул.Вежен 2а 

Пламен 

Красимиров 

Бояджиев 

888136334 

Еврострой ЕООД ул.Л.Каравелов 18 Чавдар Колов 898616696 

Екомат ООД ул.Ген.Скобелев 5 
Сашо Николов 

Георгиев 
888854005 

Елит Бул Строй ООД 
ул. Братя Миладинови 

10-А-7 

Иван Малинов 

Гергов 
64 41 97 
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Елтип 95 ООД ул.Хр.Ботев 18 Петър Маринов   

ЕТ „Валери Иванов” 
ж.к.Дъбника бл.38,вх.Е, 

ап.113 

Валери Иванов 

Иванов 
878575976 

ЕТ „ВАЛ-ИЗ-В.Заркова” ул.Радан Войвода №2 Захари Зарков   

ЕТ „Изотекс-1-ПЛАМЕН 

ТОДОРОВ” 

ул.Река Лева №50, вх.А, 

ет.4, ап.12  

Пламен Тодоров 

Тодоров 
889711704 

ЕТ „РЕПОРТ - 

Хр.Цветков" Враца 
  Христо Цветков 888232419 

ЕТ „Тодоров - Тихомир 

Тодоров”  
ул.Кетхудова №26 Тихомир Тодоров 887747384 

ЕТ Бърцеф ул.Лукошив 8 ап.5 Румен Бърцев 888867528 

ЕТ Калин Георгиев-Екзит ул.Раковска №30 ет.2 Калин Георгиев 888807732 

ЕТ "СЛАВЯНКА-ВМ- Д. 

Пирнарев" 
бул. Втори юни 62 

Димитър 

Димитров 

Пирнарев 

66 37 16 

ЕТ Цаловски 
ул.Околчица 62 бл.2 вх.Б 

ап.24 

Петър Георгиев 

Цаловски 
  

ЕТ”Ценит-Т.Петкова” ул. Ивайло №2 
инж.Цветан 

Петков 
888006767 

Иванов 53 ЕООД 
ул.Тр.Китанчев 10 вх.В 

ап.40 

Иван Цветанов 

Иванов 
660520 

Изола-РМ-Славейко Маев 

ЕТ 
ул.Вардар 15 ап.6 

Славейко Георгиев 

Маев 
  

Инекс Трейд ЕООД ул.Околчица 37а 
Илиян Йорданов 

Цветков 
  

Инкомс ЕСТ Милин камък 

АД 
бул.Мито Орозов 18 

Володий Георгиев 

Пеков 
  

Интерстрой-48” ООД 
ул.Стоян Кялъчев №22 

ап.3 

Георги Петров 

Георгиев и Янко 

Атанасов Василев 

888616938 

КОРЕКТ ООД ул.Илинден №4 
Огнян Николов 

Бенински 
  

Кофраж 06 ЕООД ул.Цар Симеон 9 
Сашо Георгиев 

Райчев 
  

Краси ЕООД 
Тодор Балабанов 2 вх.Д 

ап.36 

Красимир 

Пламенов 

Бояджиев 

886859525 

МИ-ПЕТ ООД ул.Скобелев № 4 ап.9 Иван Йотов 888498736 

Монстарт- Инженеринг 

ООД 
бул. Демокрация 23 

Георги Христов 

Петков 
66 54 35 
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НИФЕ ЕООД 
ул.Н.Войводов 6 вх.А  

ап.4 
Иво Федиев Лаков 888777110 

Обединение за Враца І и ІІ   Мария Иванова 882100011 

Областно пътно 

управление 
ул.Раковска 5 Стефан Илиев 623346 

ОПАЛ-94 АД ул.Мито Орозов №28 
инж.Тодор 

Кръстев Топалски 
65 30 81 

ПМУ Враца 98 ЕООД ул.Р.Лева 3 вх.В ап.40 
Пламен Николов 

Тодоров 
  

Промишлено строителство 

- Враца” ЕАД 
бул.Хр.Ботев №46, ет.1 

Иван Цеков 

Иванов 
887433334 

ПСП ООД 
ул.Св.св.Кирил и 

Методий 18 вх.А ап.19 

Пеци Симеонов 

Петков 
  

Пътно поддържане-Враца 

ЕООД 
ул.Косталевски път №1 

Тони Петров 

Петров 
  

Пътремонт” ООД ул.Стоян Кялъчев №25 Тодор Кунов 885433027 

Пътстройинженеринг АД ул.Ст.Кялъчев 6 ет.3 
Тони Петров 

Петров 
  

РОССТРОЙ ЕООД бул.Демокрация 2 ап.7 
Росен Методиев 

Георгиев 
888208646 

СД „Гарант-90-Цонев и 

сие”  
ул.28 октомври № 32 

Стоян Кръстев 

Цонев 
887435038 

СИГМА ВИТЕС ООД ул.Н.Войводов 17 
Красимир Петков 

Гешев 
8985099711 

Ситистрой-2000 ООД 
Източна промишлена 

зона п.к.302 

Снежана 

Цветанова Иванова 
888454904 

Скай Строй ЕООД ул. Цар Борис І-1 
Десислав Петров 

Ценов 
62 36 00 

Стройинвест ЕООД бул Христо Ботев 46 
Галин Валериев 

Ангелов 
66 00 92 

Строителна компания 

ООД 

ул.Поп Буюклийски 

№12, ет.ІІ, ап.5 

Росен Сталинов 

Дудушки 
888208646 

Стройко 21 век”  ул.К.Фотинов № 2 ап.12 
Пламен Трифонов 

Петров 
886623227 

Стройконсулт - 07 ЕООД 
ж.к. Дъбника №135 вх.В 

ап.48 

Емилия Ганчева 

Гаврилова 
886373907 

Стройпроектконсулт ООД ул.Химик №8, ап.1 
Димитър Кирилов 

Кръстев 
889625669 

ТЕДИБЕЛ” ЕООД ул.Ивайло №7 
Мишо Димитров 

Вълков  
889437959 
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ТИНОД ЕООД 
ул.Кирил и Методий 

№37,вх.А, ап.6 

Игната 

Станимирова 
889884241 

Топлоремонтстрой-ТРС-94 Ив.Ботева 20 Цветан Димитров   

Химремонтстрой ООД 
Източна индустриална 

зона, Мездренско шосе 

Румен Борисов 

Лалковски 
898228580 

Ценов ЕООД ул. Радан войвода 16 
Цветан Георгиев 

Ценов 
62 21 42 

Чехпласт ООД 
ж.к. Сениче, бл.63, вх.А, 

ап.17 

инж.Димитър  

Иванов 
664541 

 

4.7  Депа за отпадъци 

Регионалното депо за битови отпадъци се експлоатира от м.октомври 2000 

год. и е предназначено за събиране на битовите отпадъци от всички населени 

места на общините Враца и Мездра. Депото е определено с комисия според 

изискванията на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата, 

Правилника за неговото приложение и други нормативни актове, с 

осигуряване на контрол при внасяне и складиране на отпадъците и  

съответните мерки за безопасност.  То е контролирано. 

Регионалното депо за ТБО е охраняемо и на него се извършва 

екологосъобразно депониране на битовите отпадъци. Депото разполага с 

елекронна везна за измерване на отпадъците, контролно - пропускателен 

пункт; стопански двор с административна сграда, гаражни клетки за 

експлоатационните машини, работилница, пречиствателно съоръжение за 

отпадните води, дезинфекционен трап, помпена станция за инфилтрата, 

наблюдателни кладенци за подземни води, газови кладенци за отвеждане на 

биогаза.  

По проект се състои от четири клетки, първите две от които са изградени. 

Ръководи се от оператор и 5 човека обслужващ персонал. Охранява се 

денонощно. 

Приетите отпадъци се уплътняват с компактор и се запръстяват ежедневно. 

Регионалното депо за ТБО - Враца е изградено върху площ от 125 дка. 

Разделено е на четири клетки.  

Напълно изградени са клетки 1-1 и 1-2 с общ капацитет 163 080 м3. Съгласно 

проекта експлоатационния срок на Клетка 1-1 беше за 1 година. Поради 

доброто уплътняване на отпадъците, чрез компактор се постигна увеличаване 

на обемното тегло на отпадъците до 0.75 т/ м3 и се удължи срока на 

експлоатация на клетката до 5 год и 8 месеца. Количеството на депонираните 

отпадъци е 139 930 тона. От края на 2007 год. Клетка 1.2 е достигнала нивото 

на клетка 1.1 и БО се депонират едновременно в двете клетки до достигане на 

проектния капацитет от 163 080 м3. За 2008 год. Депонираните битови 

отпадъци са 21 676 т от двете общини Враца и Мездра. 
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Вертикална планировка на Регионалното депо за твърди битови 

отпадъци 
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Таблица № 29 
 

ТОНАЖ ПО ГОДИНИ И ПРЕВЪРНАТ В МЕТРИ КУБИЧНИ 

/ НЕУПЛЪТНЕН И УПЛЪТНЕН С КОМПАКТОР/ 

 

ГОДИНА ТОНА М³/НЕУПЛ М³/УПЛ  Процент 

на 

запълване 

на 

клетките 

2000 2368,000 7104 4052.38 1.48 % 

2001 11419,000 34275 19550.03 7.14% 

2002 12918,000 38754 22096.47 8.07% 

2003 13695,84 41087,52 23438.14 8.56% 

2004 17591,000 53853 30119.10 11% 

2005 19092,90 57287,70 32665.53 11.93% 

2006 20698,94 62096,82 35431.01 12.94% 

2007 20109,880 60329,64 34417.92 12.57% 

2008 21675,94 65027,82 37101.26 13.55% 

ОБЩО 139 929,500 419 797,50 238 871.84 87.24 % 

 

ОБЕМ НА КЛЕТКИТЕ ПО ПРОЕКТ 

 

КЛ. 1.1 – 65 100 м³ 

КЛ 1.2 – 163080 м³ 

------------------------ 

Общо     228 180 м³ 

 

Слягане 20 % 

Общ обем - 273 810м3 

 

Запълнен обем – 238 871.84 м3 

Ост. Капацитет – 34 938.16 м3 

За удължаване срока на експлоатация на депото има разработени идейни 

проекти и ОВОС за неговото разширение. 

Изградените клетки са изолирани с уплътнен глинен екран 0,75 м, 2 мм фолио 

и с геотекстил. Оборудвани са с дренажна система за отвеждане на 

инфилтрата, със съоръжения за осъществяване на мониторинг   върху 

компонентите на околната среда. 

Експлоатацията на изградената клетка показва, че експлоатационният й срок 

ще бъде удължен и може да достигне 3 години. Това се дължи до голяма 

степен и на компактора, който уплътнява отпадъците 1 :  4.5 пъти. Качеството 

на услугата, което се осигурява от тази инсталация е много добро.    
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За изграждането и експлоатацията на Регионалното депо има сключен договор 

между Община Враца и община Мездра. Според него делът на Община Враца 

в изграждането и ползването на депото е 75 % спрямо делът на община 

Мездра, който е определен на 25 %. За теренът, върху който е изградено 

депото и е собственост на община Враца, Мездра ще плаща годишни наемни 

вноски.  

Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД – междуобщинско 

предприятие, регистрирано от общините Враца и Мездра със собственост 75 

% на Община Враца и 25 % на Община Мездра. Фирмата притежава 

комплексно разрешително КР 5 / 2004 г., издадено от МОСВ. През отчетната 

година 2007 г.  започна подготовката на документацията за изграждане на две 

нови клетки 2.1. и 2.2., както и сепарираща инсталация за битовите отпадъци. 

Обявен беше конкурс за изготвяне на проект и строителство на клетките. При 

направените проверки беше констатирано стриктно спазване на инструкцията 

за експлоатация на РДТБО. Всяка година оператора представя в РИОСВ и 

ИАОС доклад за резултатите от мониторинг на отпадни и подземни води. 

Мониторинга се извършва от Акредитирана регионална лаборатория – Враца, 

на база договор с Община Враца. 

Изготвен е Работен проект за изграждането на кл. 2.1 на Регионалното депо и 

„Идеен проект за сепарираща инсталация, част от регионална система за 

управление на отпадъци в местност „Шумака”, землище на гр. Враца” (на 

територията на Регионалното депо за ТБО). Има издадено решение по ОВОС 

от 1996 г. (за територията на цялото Депо, като до сега са изградени и в 

експлоатация до момента  клетки 1.1 и 1.2) . Клетка 2.1, която предстои да 

бъде изградена е в границите на съществуващото Депо, за което има издадено 

Решение по ОВОС. С Решение № 5-Н1-И0-А0/2010 г. на Министерство на 

околната среда и водите е издадено Комплексно разрешително на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Враца и Мездра”, 

включващо клетки 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Избор на изпълнител и строителен надзор 

ще бъде проведен след приемането на доклада за съответствие на проектите 

със съществените изисквания към строежите и издаване на разрешение за 

строеж. 

През 2009 г е изготвен Работен проект за изграждането на кл. 2.1 на 

Регионалното депо и „Идеен проект за сепарираща инсталация, част от 

регионална система за управление на отпадъци в местност „Шумака”, землище 

на гр. Враца” (на територията на Регионалното депо за ТБО). Има издадено 

решение по ОВОС от 1996 г. (за територията на цялото Депо, като до сега са 

изградени и в експлоатация до момента  клетки 1.1 и 1.2) . Клетка 2.1, която 

предстои да бъде изградена е в границите на съществуващото Депо, за което 

има издадено Решение по ОВОС. С Решение № 5-Н1-И0-А0/2010 г. на 

Министерство на околната среда и водите е издадено Комплексно 

разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Враца и 

Мездра”, включващо клетки 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Избор на изпълнител и 
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строителен надзор ще бъде проведен след приемането на доклада за 

съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите.  

Съгласно плана за закриване на нерегламентираните сметища за битови 

отпадъци през 2008 год. бяха закрити и рекултивирани 5 броя 

нерегламентирани сметища в селата Баница, Лютаджик, Власатица и Лиляче, 

почистената площ е около 75 дка. след включване на селата в системата за 

организирано  сметосъбиране и извозване на отпадъците до Регионалното 

депо за ТБО - Враца. Към 2010 г. в Община враца не съществуват 

нерегламентирани сметища. 

 

За намаляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда 

могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

 

 (1) Да се разработват и прилагат програми за включване на населението в 

управлението на отпадъците; 

(2) Да се изгради междуобщинско дружество за управление на отпадъците в 

регион Враца – Мездра; 

(3) Да се  разшири и оборудва  системата за разделно събиране на отпадъци, 

организация за ефективност; Разделно да се събират опасните отпадъци от 

бита; 

(4)  Да се рекултивират след запълване на клетки на Регионалното депо; 

(5) Да се създаде адекватен административен потенциал за управление на 

отпадъците, включително инспекторат, който да се грижи за спазване 

хигиенните норми от страна на гражданите и фирмите на територията на 

общината. 

5. Опасни химични вещества и разрешителни по чл. 104 от 

ЗООС 

Предприятия и фирми, класифицирани като предприятия и/или фирми с нисък 

рисков потенциал (ПСНРП) или като предприятия и/или фирми с висок 

рисков потенциал (ПСВРП) по реда на чл. 104 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) които съхраняват опасни химични вещества по-големи 

от посочените в приложение № 3 на ЗООС: 

 „Камибо” ЕООД – ТП „Хименерго”- висок рисков потенциал 

 „Нафтекс петрол” ЕООД – петролна база Враца – нисък рисков потенциал 

 „Булгартранзгаз” ЕАД – София и земно газово хранилище с.Чирен- висок 

рисков потенциал 

 „Никас”ООД- София, с. Лиляче- висок рисков потенциал 

 

Други големи предприятия в които се съхраняват или използват опасни 

химични вещества, който се контролират от съответните органи: 

 „Месер- България” ЕООД 

 „Вратица” ООД 
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 „Свежест” ООД 

 „Холсим- България” АД 

 „Ново „Химко” АД 

 „Химем” ЕООД 

 „Никас” ЕООД 

 „Камибо” ЕООД – ТП „Хименерго” 

 „Нафтекс петрол” ЕООД 

 „Булгартранзгаз” ЕАД 

 „Никас”ООД- София, с. Лиляче 

 

6. Почви и нарушени терени 
 

Основните видове почви са карбонатни, излужени, глинести и типични 

черноземи. По своя характер и тип, почвите в общината са разнообразни, като 

определящ за почвообразователния процес е бил релефа и типичната за него 

растителност. В планинската част, масово разпространените почви са 

светлосивите – горски (псевдоподзолистите). В предпланинската част на 

областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на 

реките Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-

ливадни почви. От юг на север, кафявите почви преминават постепенно в 

ливадно черноземни до типични карбонатни черноземи, отличаващи се с 

голяма плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на органично 

вещество и калциеви карбонати. Обработваемата земя е 377 кв.км, което 

нарежда Община Враца на 2 място сред общините в област Враца. Значителна 

част от земеделската земя е разположена в полупланинския и планинския 

пояс. Това предопределя и потенциала за развитие на различните форми на 

земеделие. Общината е един от основните селскостопански райони в областта, 

като агро- климатичните условия са подходящи за отглеждане на: 

 Зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща 

 Технически култури – слънчоглед, рапица 

 Зеленчуци и бостани 

 Лозя 

 Овощни видове 

  

 

 

 Опазване на почвата 

Почвата е горният пласт от земната кора, на който е присъщо свойството 

плодородие и по което той се отличава от основната скала. В резултат на 

своето плодородие, почвата осигурява всички необходими условия (усвоими 

хранителни вещества, вода, въздух, топлина) за растежа, развитието и 

продуктивността на растенията. 
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Опазването на почвата и устойчивото използване на почвените ресурси зависи 

от прилагането на подходящи системи за земеползване, правилната обработка, 

намаляване на обезлесяването и горските пожари, състоянието на 

растителната покривка и времето през което почвата е защитена от 

растителност. 

 

 Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

Изследванията показват че, не е регистрирано наднормено съдържание на 

тежки метали. Промените в икономиката и селското стопанство и засиления 

екологичен контрол върху работещите промишлени производства водят до 

значително намаляване на натоварването на почвите за земеделско ползване с 

тежки метали и арсен. 

Това се дължи на воденето от земеделските производители и арендатори на 

добри земеделски практики, използването на съвременна техника за обработка 

на земеделските земи, правилна употреба на препарати за растителна защита и 

опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди.  Локални 

пунктове за почвен мониторинг през 2008 г. бяха заложени в комплексното 

разрешително на “Вратица” АД гр.Враца. 

 

 Ерозия на почвата 

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени 

частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени 

и/или антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва съществено 

влияние върху функциите на почвата, както в мястото на проявлението на 

ерозията, така и върху прилежащите територии. 

Ерозията води до намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, 

количеството на хранителните елементи и запасите на почвена влага, 

изчерпване на филтриращия и буферния капацитет на почвата, намаляване на 

съдържанието на почвено органично вещество, загуба на биоразнообразие, 

деградация на почвената структура,образуване на почвена кора, 

разпространение и акумулация на замърсители във водните течения и в зоните 

на акумулация на наноси. 

През 2008г. няма данни за засегнати от ерозия площи, както и за проведени 

противоерозионни мероприятия. 

 

 Вкисляване на почвите 

Вкисляването на почвите е естествено протичещ процес, чийто итензитет 

зависи от генетична обусловеност и от атнропогенни фактори и се 

характеризира с понижаване на рН на почвата, поява на обменна киселиннокт 

и развитие на алуминиева и/или манганова фитотоксичност, обедняване на 

почвата с бази, молибденов дефицит,подтисната микробиологична активност 

и киселинна деструкция на глинестите материали. Основен фактор за 

вкисляването на почвите в България е едностранчивото торене с азотни 
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торове.Успоредно с процеса на вкисляване се променя подвижността и 

достъпността на редица почвени елементи, които оказват пряко и косвено 

влияние върху системата почва – растение – човек. 

Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за 

очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие 

тяхното повърхностно преовлажняване. 

 

 

 

 Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци 

Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и 

реконструкцията на сгради и други обекти. Правилното регулиране на 

дейностите, свързани със строителните отпадъци и контролът върху тях са 

регламентирани в ЗУО. Генерираните в общината отпадъци се събират, 

съхраняват, транспортират и предават: 

- за преработка на лицензирани физически и юридически лица, притежаващи 

разрешение по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (публикуван в ДВ 

брой 86/2003 година); 

- за обезвреждане чрез депониране на съответните общински, градски и 

селски депа. През 2008 г. има закрити 5 броя нерегламентирани сметища за 

отпадъци, с обща площ от 75 дка. Отпадъците са събрани и извозени на 

съответните регламентирани депа, разположени в най-близките населени 

места. 

По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни 

отпадъци и оборски тор е характерно, че замърсяването е с лакален характер и 

засяга главно мери и пасища. 

 

 

6.1 Опазване и рационално използване на земните недра 

 

 Земни недра са достъпните за човешката дейност части на земната 

кора(литосферата). 

 

 Проучването и добива на подземни богатства, както и опазването на 

земните недра и рационалното използване на подземните богатства на 

територията на Република България са регламентирани със Закона за 

подземните богатства (ЗПБ). В община Враца добив осъществяват “Холсим 

България” АД - кариери “Мергел” и “Лиляче”, “Пътстройинжинеринг” АД 

– кариера “Чирен” и “Стройкерамика” АД - находище “Череша”. 

 

 

7. Защитени територии и биоразнообразие 
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7.1  Гори 

 

Значимите природни ценности на територията на Общината са горските 

ресурси. Горските ресурси са съсредоточени в южната част, по склоновете на 

Врачанската планина. Най- качествените - буковите гори са в пределите на 

Врачанската община, като общо площите заети с гори в нея са 153 773 декара 

или 22,2 % от площта й. Общинските гори са 6 %. Природните особености на 

Врачанска община способстват за развитие на земеделието, 

дървообработването, добивната промишленост, преработвателната 

промишленост. В общината съществува една обширна екологично чиста зона 

- на север, с богата, пригодна за земеделие почва, в която може да се 

произвеждат хранителни продукти от деклариран с геохимични изследвания 

на почвата район. Съществуващите планини и гори са подходящи за развитие 

на някои специфични форми на ловен и риболовен туризъм, ски туризъм, 

спелеоложки туризъм и др. 

 

7.2 Защитени видове растения и животни 

 

Флора. На територията на Природен парк “Врачански Балкан” са установени 

над 700 вида висши растения, което представлява близо 1/5 от флората на 

България, като 56 вида от тях са обявени за редки и защитени от изчезване, а 

26 вида са защитени от Закона за защита на природата. Те са разпределени в 

37 формации и 124 асоциации и групи асоциации. Към тези асоциации 

(екосистеми) се отнасят 78 дървесни и храстови и 36 тревисти. 

Фауна. Не по-малко интересна е и фауната на парка. Защитени от Закона за 

биологичното разнообразие са 138 вида животни, като от тях 21 вида са 

вписани в Червената книга на България. Висока природозащитна стойност 

има безгръбначната фауна и дневните грабливи птици, между които – черен 

щъркел, египетски лешояд, скален орел, бяло-опашат мишелов и др. С голяма 

зоографско значение е факта, че Врачанска планина е еволюционен център на 

ендемичния род Pheggomizetes (бръмбари- светломразци)Тук е един от най- 

важните райони за пеперуди в България. От установените 26 вида земноводни 

и влечуги, 20 вида са защитени от закона за биологично разнообразие, всички 

видове са включени в Бернската конвенция, 20 вида са защитени по 

Директива 92/43 на ЕЕС и 2 вида са под защита на Конвенцията по 

международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. 

Местообитанията на северния и южния гребенест тритон , жълтокоремната 

бумка, двата вида сухоземни костенурки, както и обикновената блатна 

костенурка са приоритетни за опазване според Приложение 2 за Закона за 

биологичното разнообразие. 

Изключително голям интерес представлява орнитофауната на парк 

„Врачански балкан”- досега са установени над 180 вида птици, 157 вида са 

защитени от Закона за биологичното разнообразие, 38 вида от които са 
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включени в Червената книга на България , а над 170 вида са от европейско 

природозащитно значение. Срещат се два вида птици, на които подвидовете 

има са ендемични за Балканския полуостров – балканска чучулига и 

пъстрогуша завирушка. 

На територията на общината се намират част от най-забележителните 

прилепни пещери в България. Непещерните видове прилепи могат да бъдат 

наблюдавани в постройки, скални струпвания и др. Старите широколистни 

гори са най-важното местообитание на редките Бехщайнов нощник и 

Широкоух прилеп. Досега на територията са установени 22 вида прилепи от 

общо 33 вида установени за България. От тях два вида са включени в 

Червената книга на България/1985, като редки; 20 вида са включени в 

“Червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за 

защита на природата”(IUCN); Местообитанията на всички подковоноси са 

прироритетни за опазване според Приложение 2 на ЗБР. Защитени от Закона 

за опазване на биологичното разнообразие са 21 вида. 

 

Приложение № 3 

 

 

Списък на вековните дървета на територията на Община Враца 

Таблица № 30 

№ Дървесен вид Землище 

1 Дъб (летен) 2 бр. Пътя Враца- Мездра  

2 Дъб (летен) 5 бр. Пътя Враца- Голямо Пещене 

3 Дъб (летен) 2 бр. с. Баница, м. "Банин връх" 

4 Дъб (цер) с. Баница, м. "Банин връх" 

5 Скоруша гр. Враца- път ІІ- 15 Враца- Оряхово км. 10+200 

6 Дъб (летен) 4 бр. гр. Враца- път Враца- Монтана 139+400 

7 Бряст (полски) гр. Враца- път Враца- Монтана 140+600 

8 Дъб (летен) гр. Враца- път Враца- Монтана 140+600 

9 Дъб (летен) 2 бр. гр. Враца- път Враца- Криводол км. 5+800 

10 Дъб (летен) гр. Враца- път Враца- Криводол км. 7+200 

11 Дъб (летен) гр. Враца- път Враца- Криводол км. 8+200 

12 Дъб (летен) гр. Враца- път Враца- Криводол км. 8+700 

13 Дъб (летен) 6 бр. с. Челопек, м. "Ливагьето" 

14 Дъб (летен) с. Челопек, м. "Кръста" 

15 Орех с. Паволче, двор на Х. Г. Петоков 

16 Дъб (летен) гр. Враца, м. "Стефанка" 

17 Дъб (цери летен) с. Веслец, м. "Маздрашка махала" 
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18 Бряст (полски) с. Оходен, м. "Сръндашки геран" 

19 Дъб (летен) с. Оходен, м. "Дядо Мицов дол" 

20 Дъб (летен) с. Оходен, м. "Калновския геран" 

21 Ясен (.полски) с. Оходен, м. "Тръпката" 

22 Дъб (летен) с. Оходен, м. "Лъга Буешки кривол" 

 

7.3  Лечебни растения и билки на територията на Община Враца 

Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален 

режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или 

ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване. 

Около 750 растения от българската флора се ползват като лечебни растения, 

365 от тях са описани само на територията на ПП ”Врачански Балкан”. 

Лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.  

Приложение № 4 

7.4 Природн забележителности и защитени територии 

 

Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и 

околностите на Враца – Вратцата, от която града носи името си, пещерата 

Леденика, Околчица и Бойният участък на Ботевата чета, където е загинал 

поетът - революционер Христо Ботев. В самия град са средновековните кули 

Куртпашова и на Мешчиите, датирани от ХVІ век. 

 

Природен парк “Врачански балкан” е един от 10-те в страната, обявен със 

заповед N1449 от 12.12.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда, а 

от месец март 1997 г. обявен за защитен обект с международно значение. 

Територията на парка е разположен в землищата на три области: Враца, 

Монтана и София и пет общини: Враца, Мездра, Криводол, Вършец и Своге. 

В регистрите на IUCN /Международен съюз за защита на природата/ паркът е 

отнесен към пета категория “Защитени ландшафти” - има национално 

значение и служи за туризъм, отдих и възстановяване[1]. Уникален природен 

комплекс с голямо биологично и ландшафтно разнообразие. По-голямата част 

от територията на парка е покрита с карбонатни скали от триаски и юрски 

варовици, напукани по всички възможни посоки. В границите на Природен 

парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и 

пропасти – около 500. Пещерите са едни от земните чудеса на планината, а 

уникалната им подземна красота е сътворявана в продължение на милиони 

години. 
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Еко-пътеки. Един от притегателните центрове в парка е изградената 

Врачанска еко-пътека. Уникална е с това, че се намира само на шест км от гр. 

Враца, с удобна транспортна връзка и предлага незабравими усещания на 

туристи и любители на природата. Тя е част от програмата, която се предлага 

и на гости от чужбина. Оформена е само с материали, взети от природата - 

дърва и камъни. Атракция за малките туристи е хубавата  “Приказна пътека”. 

Тук те се срещат с любими герои от детските приказки, гостуват в къщата на 

Баба Яга. 

 В обхвата на парка са включени защитени територии от по-висока степен.  

Таблица № 31 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ВРАЦА 

    

ОБЕКТ   КАТЕГОРИЯ  

 

ПЛОЩ, 

ха 

ПРЕДМЕТ НА 

ОПАЗВАНЕ 

ВРАЧАНСКИ 

БАЛКАН природен парк  

28 

844,80 

карстов терен с уникално 

биологично и ландшафтно 

разнообразие 

РЕЧКА    

защитена 

местност 94,1 

естествено находище на 

редки птици и растителни 

видове 

ВОЛА  

защитена 

местност 100 

опазване на характерен 

ландшафт 

БОРОВ 

КАМЪК   

защитена 

местност 164,4 

вековна букова гора със 

семенен произход на 

наклонен карстов терен 

ВЕЖДАТА    

защитена 

местност 62,6 

находище на Келереров 

центрантус 

ПАДИНИТЕ    

защитена 

местност 623 

прекатегоризирана буферна 

зона на резерват 

"Врачански карст" 

ЛЕДЕНИКА  

природна 

забележителност  100 

запазване на пещерни 

образувания 

ПОНОРА   

природна 

забележителност  20 водна пещера 

ВРАТЦАТА  

природна 

забележителност  2 

скален масив и ждрело на р. 

Лева 
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БОЖИТЕ 

МОСТОВЕ  

природна 

забележителност  15 

естествен скален мост и 

остатък от карстова пещера 

 

 

 

Природни забележителности от национално значение са: 

 Пролома "Вратцата", където се намира внушителния скален масив - място 

за провеждане на национални и международни състезания по скално катерене. 

Прокарани са 116 алпийски тура с различна категория на трудност. Tук се 

намират уникални скални отвеси, от порядъка на 400 м за тази надморска 

височина, достъпни само за алпинисти. Те са едни от най-популярните обекти 

за алпинизъм в България. Вратцата представлява тясно скалисто ждрело, 

разположено по североизточните склонове на Врачанска планина. Ждрелото 

Вратцата се намира само на два километра Враца и притегателно място за 

всички, които се възхищават от природата, както за туристите, така и за 

всички алпинисти.  

 Най-високия водопад в страната Скакля – (141 м) разположен на около 2 км 

южно от Враца в живописна местност. Водопадът впечатлява със своето 

величие и красота.  

 Мемориален комплекс "Ботев път" – Уникална за света 120 километров 

паметник алея от легендарния параход-музей “Радецки” на Козлодуйски бряг 

през Бутанското ханче – Софрониево – Борован – Баница – Милин камък – 

Речка до лобното място на Христо Ботев във Врачанския балкан. По него 

всяка година от 1946 г., на 27 май тръгват стотици походници от цялата 

страна, за да се поклонят пред паметниците и паметните плочи, свързани с 

пътя и сраженията на Ботев и неговите 200 четници.. Осъществява се с 

подкрепата на Държавната агенция за младежта и спорта, БТС, МОН, 

Ботевски комитет при Община Враца, Туристическо дружество “Веслец”, 

Мемориален комплекс “Ботев път”.  

 Една от най-хубавите и дълга ски-писти в региона, която е съоръжена със 

ски-лифт, е над  х. "Пършевица", с надморска височина 1300 м.  

7.4  Защитени територии и зони НАТУРА 2000 

Натура 2000 представлява Европейска екологична мрежа от защитени зони, 

изградена с цел опазване или възтановяване на природни местообитания и 

местообитания на видове с национално и европейско значение в естествения 

им район на разпространение. 

Натура 2000 е изградена на базата на два основни документа на ЕС, свързани 

с опазване на природата. Това са Директива 92/43/ЕЕС(за местообитанията) и 

Директива 79/409/ЕЕС( за птиците). Тези директиви са транспонирани в 

Закона за биологичното разнообразие, който урежда нейното изграждане на 
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територията на нашата страна и контролира опазването на видовете и 

местообитанията , влючени в нея. На базата на двете директви се определят 

два вида зони: защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В тези зони 

може да влизат и защитени територии, които запазват статута си определен 

със Закона за защитените територии, както и Корине места, Рамсарски места, 

флористично важни места и орнитологично важни места. Окончателния 

списък със защитени зони по Натура 2000, одобрен от Правителството на 

29.11.2007г. включва общо 342 зони - 114 зони за опазване на дивите птици и 

228 зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 

което представлява 34,8 % от територията на страната. 

Предвидените действия в програмата не засягат защитените зони по 

Натура  2000. 

 

Таблица № 32 

Защитени зони по Натура 2000 

на територията на община Враца 

 

№ Защитена зона Землище 

1 “Врачански Балкан” с код: BG0000166 Директива 

79/409/ЕЕС(за птиците) по Директива 92/43/ЕЕС 

(за местообитанията) и код:BG0002053 по 

С. Бели извор 

с. Лютаджик,              

с. Згориград,                

с. Паволче,                    

с. Челопек 

2 “Пещера Понора” с код: BG0000594 по Директива 

92/43/ЕЕС(за местообитанията) с.Чирен 

3 “Божите мостове” с код: BG0000487 по Директива 

92/43/ЕЕС(за местообитанията) с. Лиляче 

 

Приложение № 5 

 

 

8. Шум и радиационна обстановка 

Шумът на територията на гр.Враца се контролира в 15 пункта, което 
разпределение на пунктовете за мониторинг на шума, както и 
периодичността на измервания и/или изчисленията на шумовите нива.  
Мониторинга се извършва от Дирекция"ООЗ" съвместно с Дирекция "ЛИ" 
на РИОКОЗ.Шумовите. характеристики се изработват в периода юни/юли при 
най-голямо движение на МПС 
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Измерването на шумовите нива през 2009г се проведе през м.юни,юли и 
август. 
В Таблица № 31 са посочени резултатите от шумовото ниво в гр.Враца през 
2007,2008 и 2009г.,на улици с интензивно движение на МПС с висока гъстота 
на обитаване. 
 
 
 
 
 
Таблица № 33 

№ 
Място на 

измерването 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Норма 

dB/A 

1. 
ж.к."Дъбника" м/у 

бл.17 и бл.15 
62-64-66 

64-64,5-

65 
61-62-63 60 dB 

2. 
пл. "Руски" -

НУСв.С.Врачански" 
69-70-71 59-66-73 

68-68.5-

69 
60 dB 

3. 
Червения площад-

ул."В.Зарков" 
59-62,5-66 60-63-66 

66-

68.57,1 
60 dB 

4. 
бул."М.Орозов"-

Бубарска станция 
71-72-73 61-67-73 

74 -76.5-

79 
60 dB 

5. 
бул."Демокрация"-

ПМПИван.Ценов" 
63-65-67 64-67-70 72-74-76 60 dB 

6. 
.бул"2-ри юни"-

ТХП 
58-62-66 59-64-69 

60-64.5-

69 
60 dB 

7. Надлез КАТ-бл.50 
65,8-66,2-

66,9 

64,5-

66,5-69,4 

66.2-71-

74 
60 dB 
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Във всички 7 пункта с интензивно движение на МПС резултатите от 
измерванията превишават нормите,посочени в Наредба № 6 
/Д.В.бр.58/2006г./ Почти всички от измерванията  в седемте пункта в шест от 
тях има завишение на стойностите в сравнение с 2007г. 2008г.,с изключение 
на един пункт ,където нивото е по-ниско. 
От горе изложените измервания се вижда,че шумовите нива варират в 
диапазон 57.1 db- 74db. 
 
 
 
Таблица 34 

Пунктове в близост до шумни обекти, гари и жп-гари. 

 

№ 
Място на 

измерването 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Норма 

dB/A 

1. 
ул."В.Кънчов"-

Митница 
61-64,5-68 61-66-71 65-68.5-72 60 dB 

2. 
ж.к. "Дъбника" 

СОУ "Д.Тодоров" 

15,4-25,2-

39,2 

15,6-27-

39,2 

17,9-24,5-

39,2 
60 dB 

3. 
ул"Кр.Бързаков"-

жк. "Младост" 
49-53-57 

31,3-56; 6-

62,9 

37,1-56,3-

71,3 
60 dB 

4. 
РЗОК-

ул."Веслец" 

62-62,5-

63,6 

56,1-61,5-

64,5 

62,7-65,3-

68,4 
60 dB 

 

 

При измерените нива на шума в пунктовете с локални източници на шум се 
вижда от таблицата че,в два от пунктовете има завишение в сравнение с 2008 
г. В Наредба № 6 /Д.В.бр.58/2006г./ В един пункт има понижение на шумовите 
нива. Резултатите показват ,че диапазона варира от 15.4 dB-72 dB. 
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Таблица № 35 

 
Пунктове разположени във вътрешните квартали на жилищната зона с 

минимално шумово въздействие 
 

№ 
Място на 

измерването 

Средна 

стойност на 

шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност 

на шума 

dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Средна 

стойност на 

шума dВ/А- 

2007г.                                

мин-мах 

Норма 

dB/A 

1. СОУВ.Кънчов"-

ул"Ст. Заимов" 

19,2-23,8-

62,2 

48,8-54,3-

61,4 

40,2-56,6-

67,1 

55 

2. жк."Младост"-

бл.8 и бл.9 

16,6-27,5-

41,9 

8,8-22,1-

33,3 

19,4-30,5-

41,2 

55 

3. ж.к."Сениче" 

бл. 57 

43,2 

57,964,1 

46 58,7 

64,8 

31,8 

54,362,8 

55 

4. МОДББ-

ул"Леонова" 

49-53-57 46-49-52 53-56-59 55 

 

От изложеното   се вижда ,че шумовия фон в гр.Враца се повишава  в 
сравнение с 2008 г., поради увеличението на броя на транспортните средства 
в града. 
Съгласно писмо на МЗ № 32-00-123/17.07.2007г. за 2008 г. мониторинга на 
шума в урбанизираните територии се извърши само по показател Lден-
дневно ниво на шум в околната среда,определящ степента на дискомфорт 
през дневния период на денонощието /между 7.00-19.00ч/ 
Съгласно Методика на определяне на броя, разположението и 
разпределението на пунктовете на мониторинг на шума, както и 
периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумови нива от 
2007 г. минималната периодичност на мониториране е един път в годината. 
Измерванията се извършиха в дневния период на денонощието-от 7.00-
19.00 ч. Честотата на отчитане на резултатите е три пъти дневно, в два 
последователни дни за всеки пункт. 
От извършените измервания на шумовото ниво в урбанизираната територия 
на гр.Враца се установи превишаване на нормативните изисквания,  
посочени в Наредба № 6 /Д.В. бр. 58/2006 г./ за 2007, 2008 г. и 2009 г., което 
налага Община Враца да предприеме необходимите мерки с оглед намаляване 
на шумовото натоварване в града. 
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Таблица № 36 
 

Сравнителна таблица за установените шумови нива по брой на 

пунктовете в групи за гр. Враца за периода 2009г.-2007г 

Година-

месец 

Общ 

брой 

пунктове  

Под 

58 

dcb 

58-

62 

dcb 

63-

67 

dcb 

68-

72 

dcb 

73-

77 

dcb 

78-

82 

dcb 

Над 

82dcb 

2009г.-

юни-юли-

август 

15 6 1 2 4 -, - - 

2008г.юни-

август 
15 5 2 8 - - - - 

2007г.юни 15 6 2 5 2 - - - 

 
 

В Приложение № 8 може да видите сравнителна таблица за установените 

измерени и изчислени шумови нива на пунктовете за контрол в гр.Враца за 

периода 2009 г.-2007 г. 

 
Изводи: 

(1) Основни фактори, който влияят негативно върху замърсяването с шум в 

общината е интензивният транспорт, преминаващ през населените места, 

обектите на промишлеността /  железарските,  авторемонтни услуги, 

работилнице и др. /, разположени в жилищната зона и битовият шум от 

увеселителни заведения; 

(2) Да се проучи възможността за преодоляване на шумовото замърсяване 

от автотранспорта, в жилищните зонив и централните части на населените 

места чрез шумоизолиращи екрани или растителност; 

(3)  Необходимо е да се намерят възможности за извеждане на транзитния 

транспортен поток по обходни пътища; 

(4) Всички маршрутни линии на тролейбусният транспорт на гр. Враца 

трябва да се обезпечат финансово и доизградя 
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9. Зелени площи и паркове 
 

Количеството на озеленените площи за широко обществено ползване е най– 

важният показател за интензивността на паркоустрояване на селищната 

територия. Озеленените площи за ограничено ползване включват озеленените 

площи на детските и учебни заведения, здравните заведения, 

производствените зони и жилищните квартали. Тези площи възлизат на 

103.11 ха. В тази категория най–голямо внимание трябва да се отдели на 

вътрешно-кварталните зелени площи. Те не се включват в нормативите за 

озеленяване на целия град, но тяхното добро изграждане и редовно 

поддържане има значение за комфорта на обитаване и нивото на озеленяване 

на селищната територия. Тези площи включват лесопарк “Вестител“, градини 

и скверове в ЦГЧ, улично озеленяване. В тях са налице всички елементи, 

свързани с ежедневния отдих – проведена алейна мрежа, изградени площадки 

и съоръжения, тихи кътове. Някои от тях се нуждаят от значителна 

реконструкция и от внасяне на подходящи устойчиви на замърсяване 

растителни видове. С новия градоустройствен проект на ж.к. “Дъбника“ се 

резервират свободни площи за изграждане на вътрешно-квартални паркови 

обекти. За тях основен проблем е изграждането на необходимата съпътстваща 

инфраструктура, благоустрояване и оборудване с паркови съоръжения. 

В характеристиката на съществуващото положение, категорията на 

озеленените площи със специално предназначение е най – слабо засегната. 

Включва спортния комплекс “Хр. Ботев“, гробищните паркове и санитарно-

защитната зеленина, каквато единствено съществува в североизточната част 

на града. В зависимост от големината на населеното място и фитогеографския 

район, към който принадлежи, нормативно този показател варира от 7 – 14 кв. 

м/ жител. За Враца той е в горните си граници – 14 кв. м/ж. Анализът на 

съществуващото положение показва, че площите за широко обществено 

ползване възлизат на 70.03 ха., или 9.8 кв. м/ж. - значително под норматива за 

града. Ето защо трябва да се развият зелените територии в рамките на града, 

както и да се увеличи лесистостта на територията на цялата община. 

 

10. Финансова политика 

Таблица № 37 

Източници на приходи в общинския бюджет и видовете разходи  
извършени за дейности свързани с опазване на околната среда и 

водите. 
 

 

№  

Източници 

на 

финансиране 

Сума                                           

/лева/ 
Разход 

Сума                                                          

/лева/ 
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2006 г. 

1. 

Приходи от 

Централният 

бюджет 

22 837 

Заплати, осигуровки върху 

тях и издръжка на местните 

дейности -Жил. 

строит.,БКС и опазв. на 

околната среда и 

Икономически дейности, 

Осигуряване на средства за 

капиталови разходи във 

функция БКС 

1 832 

570 

2. 
Приходи от 

ПУДООС 
0 ПУДООС 0 

3. 

Приходи    от    

общински 

такси битови 

отпадъци 

2 274 

751 

Дейности по 

сметопочистване, 

сметосъбиране,  

сметоизвозване, РД за ТБО, 

чистота, почистване на 

нерегламентирани сметища 

и др. 

687 693 

2007 г. 

4. 

Приходи от 

Централният 

бюджет 

53 592 

Заплати, осигуровки върху 

тях и издръжка на местните 

дейности -Жилищно 

строителство, БКС и 

опазване на околната среда, 

Осигуряване на средства за 

капиталови разходи във 

функция БКС 

1 827 

562 

5. 
Приходи от 

ПУДООС 
266 368 ПУДООС 266 368 

6. 

Приходи    от    

общински 

такси битови 

отпадъци 

2 910 

362 

Дейности по 

сметопочистване, 

сметосъбиране,  

сметоизвозване, РД за ТБО, 

чистота, почистване на 

нерегламентирани сметища 

и др. 

605 845 

2008 
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Приходи от 

Централният 

бюджет 

0 

Заплати, осигуровки върху 

тях и издръжка на местните 

дейности -Жилищно 

строителство, БКС и 

опазване на околната среда, 

Осигуряване на средства за 

капиталови разходи във 

функция БКС 

2 299 

353 

  
Приходи от 

ПУДООС 
201 607 ПУДООС 201 607 

  

Приходи    от    

общински 

такси битови 

отпадъци 

2 710 

971 

Дейности по 

сметопочистване, 

сметосъбиране,  

сметоизвозване, РД за ТБО, 

чистота, почистване на 

нерегламентирани сметища 

и др. 

879 777 

към 31.07.2009 

  

Приходи от 

Централният 

бюджет 

0 

Заплати, осигуровки върху 

тях и издръжка на местните 

дейности -Жилищно 

строителство, БКС и 

опазване на околната среда, 

Осигуряване на средства за 

капиталови разходи във 

функция БКС 

1 894 

898 

  
Приходи от 

ПУДООС 
43 703 ПУДООС 0 

  

Приходи    от    

общински 

такси битови 

отпадъци 

1 635 

409 

Дейности по 

сметопочистване, 

сметосъбиране,  

сметоизвозване, РД за ТБО, 

чистота, почистване на 

нерегламентирани сметища 

и др. 

421 453 

 

Постъпленията от таксата за битови отпадъци покриват напълно разходите за 
чистотата, събиране и транспортиране на отпадъците, както и 
обезвреждането им на депо, РД за ТБО, а така също и капиталови разходи за 
осигуряване на съдове за отпадъци.  

Досега размерът на таксата за битови отпадъци се определя в промили върху 
данъчната оценка на имотите на физически и юридически лица. 
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Събираемостта на приходите от общинските такси битови отпадъци е висока, 
което позволява да се работи ефективно по дейностите по опазване на 
околната среда. Приходите по ПУДООС се опулзотворяват напълно, което 
допринася за благоустрояването на общината. 

 

Таблица № 38 

 

Бюдже

т 

Дейност

и по чл. 

66 от 

ЗМДТ 

Дей ности по 

"Озеленяване

" 

Дейности по 

"Благоустрояван

е и опазване на 

околната среда 

ОБЩО

: 

2006   

План  2 396 400 65 000 167 000 

2 628 

400 

Разход 1 971 808 64 882 215 366 
2 252 

056 

2007   

План  2 299 960 396 500 260 000 
2 956 

460 

Разход 1 902 574 410 400 481 131 
2 794 

105 

2008   

План  2 965 328 421 120 488 237 
3 874 

685 

Разход 2 631 518 417 000 262 746 
3 311 

264 

към 31.07.2009   

План  2 967 678 417 000 304 954 
3 689 

632 

Разход 1 900 081 190 440 128 541 
2 219 

062 

 
Анализ на приходите и разходите за дейности свързани с опазване на 

околната среда и водите. 

 
От периода 2006, 2007, 2008 и 2009 г. може да се направи извод, че община 
Враца ръководи една добра финансова политика по дейностите за опазване 
на околната среда и водите. Общинското ръководство има възможност за 
разширяване на дейноста и влагане на повече средства.



 

11. Икономически фактори 
 

Икономическото развитие на обществото в даден район е основният 

фактор, който може да има влияние и определя жизнения стандарт на 

населението. 

За община Враца то се определя преди всичко от следните ключови 

сектори на икономиката, които са неразделна част от  Общинския план за 

опазване на околната среда на Община Враца: химическа и циментова 

промишленост, машиностроене, текстил, строително производство, 

туризъм, селско стопанство. Съсредоточени са основно в гр. Враца с 

изключение на циментовото производство, развиващо се в с. Бели извор. 

Селата са източник на селскостопанска продукция, като в някои от тях се 

развиват малки преработвателни предприятия и цехове. 

В хода на структурната реформа собствеността на повечето от 

предприятията, които са били държавни, е станала преобладаващо частна. 

Въпреки и в голямятя си част неработещи с пълен капацитет, продължават 

да имат важно значение за общинската икономика предприятията от 

следните сфери на промишлеността: циментова – “ Холсим – България “ 

АД; машиностроителна – “Обединена машиностроителна компания” ( 

“ОМК”) АД, “ЗММ – Враца” АД, “Мотор”АД; металолеене и 

металообработка – “Веслец” ЕАД ( в несъстоятелност ), “ОМК” АД, 

“Центромет” АД, “Враца – старт” АД; текстилна – “ Вратица” АД ( 

памучни изделия ), “Атлаз – В “АД (копринени платове),  “ 

Широкопечатан текстил” ЕООД ( памучни изделия ); шивашка –  Враца – 

стил “ АД, “CTI” АД; мебелна – “ Дъб” АД, “ Мебел” ООД; хранително – 

вкусова – Винарска изба “ Врачанска теменуга” АД, “ Млечна 

промишленост “ АД, Фуражен завод ЕАД “ Вратцата – ФЗ “, месо – 

преработвателни и млекопреработвателни дружества, хлебопроизводство 

и сладкардтво и др.; 

Местни суровини в производството си използват циментовият завод, 

фирми от мебелната и хранително-вкусовата промишленост. Някои от 

предприятията се захранват с газ, доставян по газопровод от Русия. 

Предимство на община Враца е наличието на нейна територия на 

подземно газохранилище ( на около 20 км. от гр. Враца). 

“Тролейбусен транспорт” ЕООД – превоз на пътници. Има изготвен 

проект за разширение на тролейбусната мрежа на гр. Враца – втори етап. 

Съществува възможност за окончателно изграждане в рамките на 1 

година, ако бъдат осигурени необходимите финансови средства в размер 

на 1 900 000 лв.  при възвращаемост на инвестицията – до 4 години. 

“Благоустройство и комунална стопанство – Враца” ЕООД – 

стстроителство, ремонтно-строителна дейност, озеленяване, поддържане, 

стопанисване и ремонт на сградния жилищен фонд, строителни услуги на 

населението, поддържане чистотата на гр. Враца и съставните села, 

производство на декоративни дръвчета; 
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“Спортни имоти” ЕООД – стопанисване на спортната база; 

“Обредни дейности” с предмет на дейност радостни и траурни обреди; 

“Общински пазари и тържища” ЕООД – стопанисване и управление на 

пазарни площадки и съоръжения и търговска дейност; 

Всички фирми с общинско участие имат нужда от сериозни инвестиции за 

по-нататъшното си развитие. 

 В планинските села Паволче, Челопек и Згориград, намиращи се в 

непосредствена близост до гр. Враца и Природен парк “ Врачански балкан 

“ има потенциал за развитие на селски туризъм. 

 

 Туризъм  

Туризмът като цяло има социално, икономическо, политическо и 

екологично значение. Той допринася за укрепването на здравето и за 

възстановяването на работоспособността на хората; обогатява техните 

познания; повишава езиковата им култура; променя облика на селищата и 

териториите, в които се развива; повишава стандарта на живот на 

местното население. Възможностите за развитие на туризма в община 

Враца все още остават недооценени. Като потенциални насоки за 

разивитето му могат да се посочат различните форми на селски туризъм  и 

екотуризъм, опознавателен туризъм, рекреациионен  и др. 

Възможностите за развитието на отрасъла не са малки, на него все повече 

ще се разчита зая което  са налични редица  благоприятни и специфични 

фактори.  

Предпоставки за развитието на туризма в Община Враца 

 

На базата на фактическото природно-географско състояние, могат да се 

направят следните изводи : 

 Природните дадености са добра предпоставка за развитие на 

планинския, селския, еко и спелеологичния туризъм, както и форми на 

алтернативния туризъм. 

 Благоприятните природо-климатични условия допринасят за 

развитие производството на екологично чисти продукти за задоволяване 

потребностите на туристическата индустрия, както и за външния пазар. 

 Големите площи от разнообразни горски масиви, ливади и 

поляни, разположени в карстовия релеф с предоставят неповторим и 

привлекателен природо-климатичен облик на общината, както и развитие 

на алпинизма. 

 Наличие на водни ресурси не много големи, но достатъчни, 

които могат да се превърнат във важен стопански източник за нуждите на 

енергетиката, селското стопанство, развитието на отдиха и рибовъдството. 

 

 Състояние на инфраструктурата 
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Транспорт 

 

Град Враца е шосеен възел и железопътна гара с важно стопанско 

значение на ж. п. линията София - Видин. Посредством републиканската 

пътна мрежа се свързва с гр. София през Мездра и Ботевград / 116 км. /, с 

Русе / 231 км. / и с Варна / 414 км. /. На регионално равнище в 

непосредствена близост е гр. Мездра на 17 км. Пътищата от II, III, и IV 

клас са разположени лъчеобразно от Враца в направления: Козлодуй / 80 

км. / и Оряхово / 77 км. / с разклонения при с. Борован / 32 км. / за гр. Бяла 

Слатина / 49 км. / и гр. Кнежа / 61 км. /; Криводол / 13 км. /; Монтана / 41 

км. / и за с. Згориград / 3 км. / с отклонение за почивната база във 

Врачанския балкан / 16 км. Републиканската пътна мрежа в границите на 

гр. Враца е с обща дължина 14,21 км, по класове пътища както следва: 

Път I-1 /Е-79/ Монтана – Враца – Мездра - 7,800 км. 

Път I I –15 Враца – Борован - 1,860 км. 

Път I I I–1050 Враца – Леденика - 3,850 км. 

Път I-1 /Е-79/, минаващ по бул.”В. Кънчов” до бул. “Илинден” се намира в 

задоволително състояние. 

Път II –15 минава по изграденото трасе на обходния път на Враца, 

намиращ се североизточно от града е изградено трасе на обходния път до 

Оряховско шосе, за да намали транзитния поток. Необходимо е да се 

реконструира съществуващото и се изгради трасето в северна посока – 

София-Видин Това ще наложи допълнителни съоръжения при 

пресичането на шосе Враца-Оряхово, преминаване на ж.п.линия София-

Видин пътя за кв.”Кулата” и с.Нефела. Път Враца-Криводол навлиза в 

градската територия на ж.к.”Дъбника” и на две нива с бул.”В.Кънчов” и 

ж.п.линията достига до центъра на града. Частично изградени са 4 ленти, 

преминаващи в 2 ленти. Състоянието на пътната настилка е 

задоволително. Уличната мрежа на града е изграждана в различни 

периоди без ясно изразена категоризация по направления, технически 

параметри, вид на движението и др. Повечето от второкласните улици не 

могат да достигнат параметрите си. Изградени са следните транспортни 

възли: 

- бул. ”В.Кънчов”, бул. “Мито Орозов”и ж.п. линията София – Видин; 

- бул. ”В.Кънчов” и изхода за Криводол, ж.п. линията София – Видин; 

- обходния път София – Оряхово; 

В централната градска част по бул. “Никола Войводов”, “Лукашов” и бул. 

“Хр.Ботев” в посока север – юг е изградена пешеходна зона, обхващаща 

най-главните обществени и административни сгради и разделя града на 

две. Централната градска част не е осигурена с обслужващи улици, което 

създава проблеми. Липсват обходни трасета, които да поемат транзита, 

несвойствен за централните градски райони.В момента в гр. Враца се 

използва автобусен и тролейбусен транспорт, който в повечето случаи се 

дублира. През града минава трасето на ж.п. линията София – Видин, 

намираща се в североизточната част на града и свързана чрез пешеходната 
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зона с градския център. В движение са и 400 броя таксита, собственост на 

осем частни таксиметрови фирми. 

 

 

Водоснабдяване и канализация  

 

За  водоснабдяване на гр.Враца и селата от  Общината са изградени и 

въведени в експлоатация следните водоснабдителни групи : 

 

Група”Бързия – Враца 

 

 Това е най-голямата  водоснабдителна група за Общината  и главно  за 

водоснабдяване на  гр.Враца и  води началото си от язовир”Среченска 

бара” с обем 15.5 мил.м3.От язовира  пречистената в ПСПВ”Слатина” 

вода посредством  два водопровода  -  стоманен ф 900 мм и  етернитов ф 

546 мм с обща дължина около 70 км  постъпва във водоемите на гр.Враца 

,които са с обем  30 хил.м3.От тази група са водоснабдени освен 

Враца,Мездра,Лиляче,Власатица ,Бели Извор  и 3 села от област  

Монтана. 

Местни водоизточници,които се използуват за водоснабдяване на  

гр.Враца  са : 

- извор”Езерото” – кв.Бистрец  с  дебит от 30 – 200 л/ сек. 

- Извор”Лудо  езеро”,находящ се при прохода „Вратцата” с дебит  от  3 -

200 л / сек. ,водата от който се използува за водоснабдяване на кв.Кемера  

и Художник. 

 

Група  Баница  -  Тишевица  

За тази група се осигурява вода от 2 кладенеца , изградени в терасата на 

р.Скът в близост до с.Бъркачево и са водоснабдени селата 

Вировско,Тишевица и Горно Пещене.Дебитът на тези кладенци е силно 

намалял и през летния сезон  в тези села   се въвежда режимно 

водоснабдяване. 

 

  Група  Кобиляк 

 

Това  е една от най-старите  водоснабдителни групи,водоизточникът на 

която се намира на територията на област Монтана.От нея се 

водоснабдява с.Чирен от община Враца. 

 

Водоснабдяването на останалите  селата от община  Враца се осъществява 

от местни водоизточници : 

 

 с.Баница 
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Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник с 

дебит от 3-5 л/сек. 

 

с.Веслец 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Речка” с дебит от 1.5 л/сек. 

 

с.Върбица 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Бриша” с дебит от 3 л/сек. 

 

с.Голямо Пещене 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник –

тръбен кладенец с дебит от 4-6 л/сек. 

 

с.Девене 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с 

дебит от 6-8 л/сек. 

 

с.Згориград 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с 

дебит от 5-8 л/сек. 

 

с.Косталево 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Езерото” с дебит от  7 л/сек. 

 

с.Лютаджик 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник 

„Ракьовица” с дебит от 10-12 л/сек. 

 

с.Мало Пещене 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник   с 

дебит от 1-1.5 л/сек. 

 

с.Мраморен 

 

Водоснабдяването на селото се осъществява от 2 местни  водоизточници с  

общ  дебит от 5-8 л/  
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кв.Кулата,кв.Бистрец  и  с.Нефела 

 

Водоснабдяването на  тези  квартали  и селото се осъществява от 

водопроводната мрежа на гр.Враца. 

 

с.Оходен 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с  

общ  дебит от 5-8 л/  

 

с.Паволче  и с.Челопек 

Водоснабдяването на селата се осъществява от местни  водоизточници 

„Езерото” в с.Паволче  и  „Крушовица” под връх Оолчица с общ  дебит от 

8 - 10 л/сек. 

 

с.Чирен 

Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник   с 

дебит от  3 л/сек. и от група  „Кобиляк” 

 

 

Степен на изграденост и състояние на канализационната система   

 

В град Враца са изградени 92,9 километра канализация, което педставлява 

88,5 % изграденост. 

 

Селищни пречиствателни станции за отпадни води  

 

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) има само в град Враца. 

Капацитетът е 500 л/сек. Същата е въведена в експлуатация през 1984 

година. Съоръженията й са морално и физически остарели и по Проект 

«Воден цикъл на град Враца» се предвижда да се направи реконструкция и 

модернизация на станцията. 

 

12 Демографска характеристика 
 

Община Враца включва 23 населени места с общо население 83 205 

жители при разпределение  82,40 % градско и 17,60 % селско. 

Територията на общината е 679.4 кв.км., от които земеделските земи 

представлява  65.45% от общата площ.  Гъстотата на населението в 

община Враца е 122,5 души на км
2
, което е над средното за страната. 

 

Изменението на населението в община Враца за последните пет години до 

2008 г. включително е дадено в таблици № 2, № 3 и № 4 по брой. 
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Таблица № 39 

Брой население по адресна регистрация в община Враца 

 

към 31.12. за всяка отчетена година 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЩИНАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА                                                                                                    

по настоящ адрес 

№ Населено място 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Община Враца 88 

704 

8742

7 

8587

6 

8306

6 83205 

2 гр. Враца 73 

007 

7211

3 

7100

7 

6909

8 68528 

3 с. Баница 1 408 1389 1352 1386 1357 

4 с. Бели извор 810 778 756 763 768 

5 с. Веслец 129 123 110 130 123 

6 с. Вировско 362 344 340 340 322 

7 с. Власатица 351 345 321 311 332 

8 с. Голямо 

Пещене 

710 

665 633 656 636 

9 с. Горно Пещене 471 450 431 440 406 

10 с. Девене 1 204 1166 1147 1093 1102 

11 с. Згориград 1 916 1883 1844 1811 1778 

12 с. Косталево 815 790 773 746 722 

13 с. Лиляче 1 387 1366 1349 1412 1366 

14 с. Лютаджик 163 159 164 158 159 

15 с. Мало Пещене 85 78 74 74 71 

16 с. Мраморен 1 116 1108 1099 1105 1075 

17 с. Нефела 597 577 546 534 529 

18 с. Оходен 271 275 285 335 328 

19 с. Паволче 807 795 758 747 716 

20 с. Тишевица 619 606 581 489 559 

21 с. Три кладенци 949 942 901 883 862 

22 с. Челопек 594 574 538 555 548 

23 с. Чирен 933 901 867 959 918 
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Графика № 17 

 

Брой население на Община Враца по настоящ адрес
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Общо населението на община Враца за периода от 2004 до 2008 г.  

намалява с 5 638 човека, което представлява 6,36 %. За следващата година 

се наблюдава почти незначителен прираст. 

В края на 2001 г. населението на гр. Враца намалява с 11 934 човека /12.58 

%/ , а селското население се увеличава с 324 човека -  / 2.14 % /. От 86. 26 

% през 1995 г. градското население в общината намалява до 84.30 % през 

2001г.  

 

 

 

Таблица № 41 

 

Градско и селско население към 31. 12. за всяка отчетена година 

 

         

Години 2004 2005 2006 2007 2008 

Общо 88 704 87427 85876 83066 83205 

Гр. 

Враца 
73 007 72113 71007 69098 68528 

Села 15 697 15314 14869 14927 14677 
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Графика № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличната и графичната информация за броя на населението в община 

Враца за периода 2004 – 2008 г. показва тенденция на непрекъснато 

намаляване на градското и селското население с 6 %. При градското 

население се вижда леко повишение за 2008 година. Обяснението може да 

се свърже с вътрешната миграция от селата към  града. Поради 

нефункциониращата икономика в гр. Враца, драстичното намаление на 

населението се обяснява освен с миграцията от града към селото и с 

миграционни потоци, насочени извън общината. Тенденцията за 

намалявяне броя на населението в община Враца продължава.  

 

Таблица № 43 
 

Демографски показатели на населението от община Враца 

за периода 2010 – 2014 г. 

 

Родени и починали за периода 2004 - 2008 г. 

година родени починали 

2004 859 898 

2005 759 776 

2006 792 933 

2007 788 1001 

2008 768 942 

ОБЩО: 3966 4550 
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От представената в табличен вид статистическа информация, може да се 

изведат следните тенденции за развитие. 

 

 тенденцията на намаляване на населението в община Враца е трайна и 

трудно може да бъде преодоляна в рамките на краткосрочното планиране; 

 миграцията се проявява като съществен елемент на демографското 

развитие и оказва пряко влияние върху териториалното разпределение на 

населението и неговата концентрация по населени места. 

 Смъртността е с 12,8% по- висока в сравнение с раждаемостта. Това 

обуславя застаряващо население, в. т. ч липса на кадри. 

 

 

 

ІІІ. Анализ на силните и слабите страни / SWOT анализ 

 
 

Силни страни Слаби страни 

♦ Съществува необходимата 

институционална, нормативна и 

стратегическа рамка за управление на 

околната среда; 

♦ Липса на систематизирана 

информация за състоянието на 

околната среда и осигурен публичен 

достъп до нея; 

♦ Съхранена природа и добри общи 

екологични показатели; 

♦ Непознаване на биологичното 

разнообразие от местните хора и 

непознаване на възможностите за 

тяхното използване за развитие на 

екологичен туриъм и тяхното 

използване 

♦ Наличие на достатъчно водни 

ресурси; 

♦ Сезонен дефицит на водни 

ресурси, забавяне изграждането на 

РЦУО и ПСОВ 

♦ Чисти почви; ♦ Монокултурно и разпокъсано 

земеделие; Липса на биологични 

селскостопански практики. 

♦ Липса на големи индустриални 

замърсители; 

♦ Липса на надежна информация и 

регулярни измервания; 
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♦ Изградена "Синя зана" ♦ Липса на практики за много 

функционално управление на 

горите; 

♦ Богато и добре запазено биологично 

разнообразие; 

♦ Високо потребление на енергия в 

бита;  

♦ Голям относителен дял на територии 

от Натура 2000; 

♦  Ниска степен на енергийна 

ефективност в обществените и 

битови сгради и някои от 

промишлените предприятия. 

♦  Наличие на добре запазени, 

широколистни стари семенни гори; 

♦ Недостатъчен капацитет на 

общинската администрация за 

прилагане на новото 

законодателство в сферата на 

опазване на околната среда 

♦ Съществуваща инфраструктура за 

посещение на природните 

забележителности и зоните от Натура 

2000 

♦ Изразходващ се капацитет на РД 

за ТБО 

♦ Добре работещо партньорство с 

Гърция 

 Недостатъчно популяризиране на 

разделното събиране на ТБО в 

селищата от общината. Нисък дял на 

разделно събраните отпадъци, 

спрямо общия дял на генерираните 

ТБО. 

♦ Изградено РД за ТБО, отговарящо на 

изискванията на екологичното 

законодателство 

  

♦ Добре работещо партньорство с 

институциите, имащи отношение към 

околната среда и образование 

  

♦ Отличен рекреационен потенциал   
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♦ Добра политика по отношение на 

управлението на отпадъците, в т. ч. 

подписан договор с "Екопак" за 

разделно събиране, организирано 

сметосъбиране по селата и др. 

  

♦ Има активно работещи структури на 

ГО. 

  

Възможности Заплахи 

♦ Хармонизирано екологично 

законодателство със 

законодателството на ЕС в сектор 

«Околна среда» на национално ниво; 

♦ Климатични промени, свързани с 

повишен риск от природни 

бедствия, засушаване, ерозия и 

горски пожари; 

♦ Все по- тясно интегриране на 

политиките за опазване на околната 

среда в другите национални/ местни 

политики; 

♦ Недостатъчно интегриране на 

политиките за околна среда в 

другите местни политики и 

стратегически документи; 

♦  Установени тенденции през 

последните години за 

преструктуриране на икономиката и 

въвеждане на съвременни технологии 

щадящи околната среда на 

национално и регионално ниво; 

♦ Проблеми с недостатъчно 

управление на финансовите 

инструменти на ЕС на национално 

ниво; 

♦ Създадена добра среда и 

възможности на национално и 

регионално ниво за реализиране на 

програми и мерки за енергийна 

ефективност, както и използване на 

възобновяеми енергийни източници; 

Използването на подходи за 

привеждане на енергийната 

характеристика на обществени сгради 

в нормите за енергийна ефективност и 

интегрирано въвеждане на мерки за 

използване на ВЕИ в тези сгради. 

♦ Наличие на сериозни 

инвестиционни интереси, 

потенциално застрашаващи 

околната среда; 
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♦  Повишена информираността на 

населението през последните години в 

резултат на регулярни 

информационни кампании, нови и 

интерактивни форми на екологично 

образование и обучение, реализирани 

от държавни и неправителствени 

организации; 

♦ Затруднен публичен достъп до 

информация за състоянието на 

околната среда. 

♦ Навлизане и все по- добро 

регламентиране на публично- частни 

партньорства в управлението на 

околната среда; 

♦ Изразходване капацитета на РД за 

ТБО 

♦  Наличие на огромен финансов 

ресурс за финансиране на дейности за 

опазване на околната среда на 

национално ниво (7-те оперативни 

програми), както и др. национални и 

международни източници; 

 Финансова и икономическа криза! 

♦ Провеждане на обучения с 

екологична насоченост и кампании 

сред населението 

 Незаинтересованост и ниска 

екологична култура на населението 

и бизнеса! 

♦ Въвеждане на многофункционално 

горскопланиране и горска 

сертификация на територията на 

общината 

  

 

 
ІV. Визия 
 

Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда на Община 

Враца представлява стратегически документ, чрез който се цели 

канлизирането на усилията и оформянето на адекватна политическа рамка 

за осъществяване на ефективно планиране и управление на околната среда 

в общината в периода 2010 – 2014 г. В този смисъл, Програмата има 

основополагащо значение и заедно с Общинския план за развитие трябва 

да спомогне за гарантиране на устойчив и балансиран икономически 
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растеж, съчетан с утвърждаването на общината като място със съхранена 

природа, желано място за живот и бизнес, осигурено чрез съвременна 

инфраструктурна база и хармонично организрана среда за обитаване. 

Основните принципи, около които е изградена настоящата ОПООС са 

взаимствани от добрите европейски и световни практики в областта на 

стратегическото планиране, като са пречупени през призмата на 

българските условия и нормативни изисквания. Те могат да бъдат 

обобщени в следните основни групи: 

 

Принцип на партньорство 

Устойчивото развитие предполага активно взаимодействие между 

местните власти, малкият и средният бизнес и нестопанските организации, 

подкрепящи развитието на общината. 

 

Принцип на уникалност и пространствена обусловеност 

Този принцип се свежда до съобразеност с местните условия, ресурси и 

сравнителни предимства на територията, като същевременно набелязаните 

приоритети, цели, мерки и дейности да налагат ясни и конкретни 

пространствени измерения. По този начин от една страна се намалява 

опасността стратегическия документ да се превърне в списък с общи 

пожелания, а от друга се предоставя възможност мерките да се насочат 

към определени части от територията на общината и така значително да се 

улесни подготвянето на конкретни проекти и тяхното финасиране. 

 

Обвързаност и съответсвие с останалите стратегически документи 

Спазването на този принцип се свежда до създаването на система от 

взаимосвързани стратегически документи, насочени към успешното и 

ефективно развитие на общината като самостоятелна административно-

териториална единица, както и като част от националното пространство и 

Южния Централен район за планиране. 

 

Индикативност 

Този принцип е в съответствие с добрите практики в областта на 

индикативното планиране. Същността на принципа е в това, че 

набелязаните приоритети, цели и мерки са с индикативен (рамков, 

очертаващ), а не с императивен (задължителен) характер. Те са изведени 

на основата на обективен анализ на състоянието на околната среда, 

ресурсите и сравнителните предимства на общинската територия. От 

друга страна 

документът е с отворен характер, което ще позволи своевременното 

отразяване на промените в средата и факторите, обуславящи развитието 

на общината през съответния планов период. 

Визията, на чиято основа е изградена настоящата ОПООС на община 

Враца синтезира от една страна представата за желаното и възможното 

състояние на околната среда в общината, а от друга е максимално 

съобразена с потенциала на територията и тенденциите в развитието на 
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общинската икономика. Отчитайки това, в настоящата програма е 

формулирана следната Визия за състоянието на околната среда в община 

Враца: 

Община Враца е модерна, динамично развиваща се териториална 

единица, гарантираща високо равнище на опазване на околната среда 

и човешкото здраве, отчитайки обстоятелството, че внимателното 

използване на природните ресурси и опазването на околната среда, 

заедно с икономическия просперитет и балансираното социално 

развитие, са предпоставка за устойчиво развитие и просперитет на 

своите жители. 

 

V. Стратегически цели и приоритети 
 

Възоснова на така формулираната визия и принципи е определена 

Главната стратегическа цел на ОПООС 2010 – 2014 е община Враца 

да е устойчива териториална единица с динамично развиваща се 

икономика и постигането на високо качество на живот със здравословна 

и съхранена околна среда. 

 

Приоритети 

В съответствие с така очертаната Визия и Главната стратегическа цел, 

както и на основата на подробен анализ са определени следните основни 

приоритети за въздействие, към които са ориентирани целите, мерките и 

плана за действие на настоящата програма : 

 

1. Добро управление и прозначност 

2. Устойчиво ползване и опазвавне на природните ресурси 

 

Приоритет 1: Добро управление и прозначност 

Този приоритет е насочен основно към подобряване на ефективността на 

работата на общинската администрация, чрез максимална прозрачност и 

публичност. 

Въз основа на това са определени следните основни цели, мерки и 

програми представени по-долу. 

 Цел 1: укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и 

развитие на партньорство на регионално ниво. 

Цел 2: оформяне на ново съзнание в населението и участието му при 

решаване на екологичните проблеми на общината;  

Цел 3: интегриране на въпросите, касаещи околната среда, във всички 

останали сектори.  

 

 

Приоритет 2: Устойчиво ползване и опазване на природните ресурси 

Природните условия и ресурси на общината са едни от най-съществените 

и сравнителни предимства за развитие. Това от само себе си налага 
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извеждането като основен приоритет за развитие опазването и 

подобряването на околната среда, тъй като на нея се основава немалка 

част от стопанския потенциал на територията на общината. 

Този приоритет е пряко насочен към развитието на хармонично устроена 

среда за обитаване, в съчетание със съхранена природа. От особено 

значение в рамките на този приоритет е ограничаване на „уплътняването” 

на свободните пространства със значителна инвестиционна и 

рекреационна атрактивност на общината и смекчаване на възникващите 

вследствие на това негативни последствия за природата. За постигането на 

този приоритет са формулирани следните основни цели, мерки и 

програми: 

Цел 4: Опазване и управление на биологичното разнообразие и 

природните ресурси в община Враца 

Цел 5: съхраняване на природните ресурси на общината в естественият им 

вид и създаване условия за устойчиво развитие на територията й 

Цел 6: осъществяване на строг контрол върху потенциалните източници 

на замърсяване на компонентите на околната среда; 

Цел 7: интегрирано развитие на селищните територии и повишаване на 

привлекателността и качеството на живот в Общината. 

 

 

VІ. План на действие 
  

Приложение № 6, в. т. ч. Приложение  № 7 

 

VIІ. Мониторинг, контрол, оценка и актуализация на общинската 

програма за опазване на околната сред 

 

Наблюдението и оценката на Общинската програма за опазване на 

околната среда ще се извършва с оглед постигането на ефективност и 

ефикасност от изпълнение на Програмата. Програмата за опазване на 

околната среда е отговорност на Кмета на общината. В процеса на 

наблюдение, Общинската администрация осигурява участието на 

организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност. Наблюдението е важен елемент, 

който позволява да се засили или намали активността в конкретна насока, 

да се предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е 

неудовлетворителен, или ако условията се изменят. 

Общинската програма за опазване на околната среда на община Враца се 

разработва съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в 

съответствие с указания на министъра на околната среда и водите. 

Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите и 

приоритетите на Програмата организацията и методите на изпълнение, 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Враца 2010-2014г. 105 

прилагани от съответните административни структури, организациите и 

юридическите лица, участващи в изпълнението им.  

Оценката включва информация от наблюдението и от други източници на 

ефектите от изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще 

осигури на управлението механизми на контрол чрез информация за 

разходите и за резултатите. Чрез оценката ще се изяснява и ефекта от 

планираните дейности. Освен констативния характер на оценката, следва 

да се предостави и пред обществеността за да се запознае местното 

население с проблемите, с планираните инициативи и главно с напредъка 

в постигането на визията и главната стратегическа цел. 

Наблюдението и оценката се извършва въз основата на набор от 

индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целта и 

приоритетите на Програмата се определят въз основа на следните 

критерии: 

 Целесъобразност – да съответстват на целите и приоритети; 

 Възможност за представянето им в количествено изражение; 

 Разбираемост – да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране; 

 Аналитичност на показателите – да носят достатъчно информация за 

извеждане на изводи и вземане на решения; 

 Обвързаност – връзка с комплексни индикатори от по-високо 

йерархично ниво; 

За осъществяване на ефективно наблюдение на изпълнението на 

Програмата и да се оценяват постигнатите резултати спрямо целите и 

приоритетите се формулират индикатори, които позволяват 

осъществяване на мониторинга в процеса на реализация на Програмата. 

Изборът на индикатори е съобразен с възможността за осъществяване на 

мониторинг през целият период. Приложеният списък с индикатори 

свързани с измерване на напредъка включва количествено представени 

индикатори, които се допълват от система 

от данни осигуряващи периодичност при тяхното набиране, истиност на 

информацията и възможност за достъп до тях. 

Контролът върху изпълненението на Общинската програма за опазване 

на околната среда се извършва от Общинския съвет на община Враца, 

Програмата се приема от общински съвет, който контролира и нейното 

изпълнение. Кметовете на общините представят пред общинските съвети 

всяка година отчет за за изпълнението на програмата за околна среда. 

Изготвените отчети се предоставят за информация в РИОСВ. 

Годишният отчет се изготвя от Кмета на общината  до края на първото 

тримесечие на следващата година, като се отбелязва напредъка в 

постигане на набелязаните цели и приоритети, отчитат се настъпилите 

промени в екологичната обстановка, изменения в законовата и нормативна 

база и произтичащите от това промени в отговорностите и задълженията 

на местните власти по отношение опазване на околната среда. 
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Отчетът съдържат описание на предприетите действия от страна на 

Общинската администрация по отношение на осигуряването на 

ефективност и ефикасност при изпълнение на Програмата. В отчета се 

поместват действията на Общинска администрация Враца по отношение 

на наблюдението (основните механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни), начините и подходите за осигуряване на информация и 

публичност и прилагането на принципа за партньорство. Отчетът съдържа 

и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението.  

 

Актуализацията и допълването на Общинската програма за опазване на 

околната среда се прави от Кмета на община Враца при следните 

обстоятелства: 

 Промени в макроикономическите и международните условия, и 

договорености 

 съществени промени в националното законодателство. 

 други съображения, които ще подобрят изпълнението на плана за 

действие. 

Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за 

опазване на околната среда се приема от Общински съвет Враца  по 

предложения на Кмета на общината. 

При разработването, допълването и актуализирането на програмите се 

привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и 

на браншови организации.  

 

VIIІ. Възможности на общинската администрация да 

управлява процесите свързани с опазване на околната среда 

и възможностите за финансиране на общински екологични 

проекти 

Приоритетен проблем, без решаването на който не е възможно да се 

реализира каквато и да било общинска програма за опазване на околната 

среда, е повишаването на институционалният капацитет и създаване на 

самостоятелен отдел за опазване на околната среда към общинската 

администрация. За решение на този въпрос следва да се търсят всички 

възможни форми и средства, като например: 

 получаване на външна подкрепа за институционално укрепване на 

администрацията; 

 обучение и повишаване на квалификацията; 

 отпускане на допълнителни бройки и щат; 

 създаване на структури, включително и на обществени начала, които да 

подпомагат решаването на проблеми в сектора; 

 и други. 
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Важна оценка за възможностите на една община  да решава въпросите, 

свързани с опазване на околната среда е привличането на допълнителни 

финансови средства. 

Национални източници: 

Потенциални национални източници на финансиране са Държавния 

бюджет /чрез приложението за екологични обекти/, Предприятието за 

управлението на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и 

Националния доверителен екофонд / самостоятелно юридическо лице за 

управление на средствата по сделката “Дълг срещу околна среда” между 

България и Швейцария/. 

Тези инструменти са използвани от Общинска администрация Враца: 

1. От ПУДООС – отпуснат безлихвен кредит в размер на 790 318 лв. за 

закупуване на 3 броя сметосъбиращи машини и 500 броя контейнери 

тип”бобър” за съхранение на битови отпадъци. 

2. От ПУДООС – 1 976 000 лв., отпуснати безвъзмездно за обект: 

”Регионално депо за битови отпадъци от общини Враца и Мездра”.  

3. От ПУДООС – 10 000 лв. безвъзмездни средства по проект: 

“Озеленяване и почистване поречието на р. Лева от битови отпадъци” – 

спечелен конкурс от Община Враца в рамките на Националната кампания 

“За чиста околна среда”.  

4. От ПУДООС – 10 000 лв. безвъзмездни средства по проект: 

“Озеленяване и почистване от битови отпадъци на три ромски района в гр. 

Враца” – спечелен конкурс от Община Враца в рамките на Националната 

кампания “За чиста околна среда”.  

5. От Държавния бюджет – обща целева субсидия за екологични обекти 

/от 2000 г. до 2003 г. вкл./ - 1 970 000 лв. за обект: ”Регионално депо за 

битови отпадъци от общини Враца и Мездра”. 

6. От фондация “Отворено общество” – съвместен проект на НПО и 

Община Враца “Сливи за смет, или новите стари методи за разделно 

събиране на битови отпадъци”  

7. Партньорски проекти на отделни кметства и НПО, подкрепени от 

общината.  

 

 

 

 

 

 

 



Общинска програма за опазване на околната среда на община Враца 2010-2014г. 108 

ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Средно месечни концентрации на измерени показатели за 

2006, 2007, 2008, 2009 г. за Община Враца; 

 
 

Приложение 2 - Изследване качеството на въздуха по показатели в с. 

Бели звор, Община Враца  / потенциален замърсител „Холсим - 

България”/; 
 
 

Приложение 3  
- Списък на защитени видове животни на територията на Община Враца; 

- Списък на видове от „Червената книга на България” и защитени от 

Закона за биологичното разнообразие;   
 

 

Приложение 4 - Списък на лечебните растения и билки на територията на 

Община Враца;  
 

 

Приложение 5  - Карти на зоните от Натура 2000; 
 

 

Приложение 7 - План на действие, в т. ч Приложение 6 - Пилотен план за 

управление на градската околна среда на гр. Враца; 

 

Приложение № 8 - Сравнителна таблица за установените измерени и 

изчислени шумови нива на пунктовете за контрол в гр.Враца за периода 

2009 г.-2007 г. 

 

Приложение 9- Програма за управление на отпадъците в общини Враца и 

Мездра; 

 

 


