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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

НА БЪЛГАРСКИ 

АИС Автоматична измервателни станции 

АППД Агенция за проучване и поддържане на р. Дунав   

БП Биологични показатели 

БДДР Басейнова Дирекция Дунавски Район 

БДУВДР Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски Район 

БДС Български държавен стандарт 

БПК Биологично потребление на кислород 

ВЕЦ Водноелектрическа  централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ВВМ Вътрешна водопроводна мрежа 

ВС Водоснабдителна система 

ВТ Водно тяло 

ГК Градска канализация 

ГИС Географска информационна система 

ГП Генерален план 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДГФ Държавен горски фонд 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

ДЕО Доклад за екологична оценка 

ДОС Доклад за Оценка на съвместимостта 

ДОСВ Доклад за Оценка степента на въздействие 

ДС Дълбоки сондажи 

ЕЖ Еквивалентен жител 

ЕИК Единен идентификационен код 

ЕКАТТЕ - Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици 

ЕФРР Европейски  фонд за регионално развитие 

ЕО Екологична оценка 
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ЗЗ Защитена зона 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗТ Защитена територия 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закона за устройство на територията 
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КАВ Качество на атмосферния въздух 

КИ Каптирани извори 
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ЛПСОВ Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 
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НСОБР Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 

НСУРВС Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 

НДЕ Нормите за допустими емисии  

НЕМ Национална екологична мрежа 

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 

НСИ Национален статистически институт 

НС Напоителна система 

НВ/SS Неразтворени вещества 

НЦЗИ Национален център по здравна информация 

ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда  

ОПР Общински план за развитие 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОПОС Оперативна програма „Околна Среда‖ 

OВOС Оценка на въздействието върху околната среда 
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ОУП Общ устройствен план 

ОУПО  Общ устройствен план на община 

ПДК Пределно допустима концентрация 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

ПЗ Природна забележителност 

ПМ Постоянен мониторинг 

ПРМ Периодичен мониторинг 

ПС Помпена станция 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни  води 

ПУРН План за управление на риска от наводнения 

ПОРН Предварителна оценка на риска от наводнения  

ПУП Подробен устройствен план 

ПУП-ПП Подробен устройствен план – Парцеларен план 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РДВ Рамкова Директива за водите 

РЗИ Регионална Здравна Инспекция 

РЗПРН РЗПРН- Райони със значителен потенциален рискот наводнения.  

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РКОНИК Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата  

РОУКАВ Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

РПРСЗРП Регионален план за развитие на Северно западен    район за планиране 

РГП Регионален генерален план 

РГПВК  Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 

РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци 

РЦУО Регионален център за управление на отпадъците 

СГН Средна годишна норма 

СДН Средноденонощна норми 

СЗО Световна здравна организация 

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

СМК Система за Мониторинг и Контрол 

CTM Служба по трудова медицина 

СУК Системата за управление и контрол 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТЗ Техническо задание 

ТК Тръбен кладенец 

ФАР Полша и Унгария: помощ за реконструкция на техните икономики 

ФИДИК Международната федерация на архитектите и инженерите – консултанти 
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ФХ Физикохимични показатели 

ХМ Хидроморфологични показатели 

ХМС Хидрометрични станции 

ФПЧ10 Фини прахови частици под 10 микрона 

ШК Шахтов кладенец 

ХПК Химически потребен кислород 

НА ЛАТИНСКИ 

CITES the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora Конвенция по международната търговия със застрашени видове от 

дивата флора и фауна 

CLP  Регламент (ЕО) № 1272/2008 Регламент за класификация и етикетиране на 

опасни химични вещества и смеси 

European Waste 

Catalogue  

Европейския каталог на отпадъците (ЕAK) 

IUCN Международен съюз за защита на природата 

REACH Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Регистрация, оценка, разрешаване и 

ограничаване употребата на химикали Директива 67/548/ЕС 
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І. Описание на съдържанието на основните цели на плана и връзката с други 

съотносими планове и програми. 

 

І. 1. Същност и цели на ОУПО  

Община Бойница е разположена в най-северозападната част на страната на площ 

от 165 700 дка и граничи на север и запад  с Република Сърбия, на юг и югоизток с 

община Кула, на изток с община Видин и на североизток с община Брегово. На 

територията на общината няма изградено ГКПП, като най-близкото е Връшка Чука и 

отстои на 22 км от Република Сърбия. 

От общата площ - 165 700 дка, 126 987 дка са земеделски територии, 29 984 дка 

горски територии, 5 415 дка населени места и др. урбанизирани територии, 500 дка 

водни течения и водни площи и 2 814 дка територии за транспорт и инфраструктура. 

В климатично отношение районът на общината попада в умерено-

континенталната климатична област с ясно очертани четири годишни времена. Лятото е 

топло, зимата мека, хладни и дъждовни са пролетта и есента.  

За формирането на климата на общината съществено влияние оказва 

преобладаващия северозападен пренос на силно трансформирани океански въздушни 

маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от север-североизток континентални 

въздушни маси и проникващите от юг топли тропични въздушни маси. 

Средногодишната температура е 11.9°С, средноянуарската е - 5°С, а средноюлската – 

37°С. През зимата често явление са приземните термични инверсии, свързани с ниски 

минимални температури и мъгливо време, а през лятото – значителни засушавания. 

Средногодишните валежи – 30-35 л.кв.м. са около средните за страната. Поради активен 

пренос на влажен и неустойчив въздух, а също и допълнителна термична конвекция през 

втората половина на май и през юни, се развива мощна гръмотевично-дъждовна 

облачност със силни валежи и дори градушки. Снежната покривка се задържа средно 

около 135 дни. Преобладават северните и северозападните ветрове с най-големи прояви 

през студеното полугодие. 

В геоложко отношение теренът на община Бойница принадлежи към Дунавска 

хълмиста равнина и е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и 

долнокредни плиткоморски утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици, 

мергели, песъчливи варовици и др. В местата по долините на реките Бойнишка, 

Рабровска и Тополовска преобладават неозойски наслаги и алувиални отложения.  

В община Бойница не са разкрити полезни изкопаеми. Преди повече от 20 години 

в района на с. Градсковски колиби са извършени сондажи, които в последствие са 

запечатани и информация за открити находища не са оповестени. 

Наличните водни ресурси на територията на община Бойница са формирани от 

повърхностни и подземни води. Подземните води са важно звено във водния баланс на 

разглежданата област. Най-благоприятни условия за събиране на грунтови води 

съществуват в алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. 

През общината протичат три по-малки реки с изразено пролетно пълноводие и 

стабилно есенно-зимно маловодие: Бойнишка, Рабровска и Тополовска. 

Най значим воден басейн е построения през 1955 година общински язовир. 

Водохранилище се намира на 5 км. южно от с. Бойница. Водосборният басейн е с площ 

92.117 дка. Общ завирен обем на язовира е 503 хил. м3, а полезният обем е 476 хил. м3. 

Районът се отводнява от реките Бойнишка, Рабровска и Тополовска. Най-

многоводни са през периода март-юни следствие снеготопенето и пролетно-летния 

валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките тук представлява 35-40%, а 

снежното – 20-30%. 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

9 

 

Почвите в региона са излужени черноземи смолници, алувиално-ливадни по 

течението на реките. 

Населените места в община Бойница са 8 – Бойница, Раброво, Шишенци, 

Бориловец, Периловец, Градсковски колиби, Каниц и Шипикова махала. Закрито е едно 

населено място - с. Халовски колиби и неговата територия е присъединена към тази на 

с.Шишенци. 

Административен център на общината е село Бойница. Административното 

обслужване на населението се осъществява от общинската администрация в с. Бойница, 

кметствата в селата Бориловец и Раброво и кметските наместници във селата Периловец, 

Шишенци и Градсковски колиби. Село Шипикова махала административно се обслужва 

от кметство с. Бориловец, а с. Каниц от кметство с. Раброво. 

 

По брой на населението – 1143 души, общината попада в групата на най-малките 

общини с населени до 5000 души, като Бойница е най-малобройната в област Видин и  

втората най-малобройна община в Р България след община Трекляно с население от 889 

души към 31.05.2015 г.  

39.0% от населението на общината е концентрирано в общинския център с. 

Бойница. Само две от населените места на общината попадат в категорията  ,,малки 

села‖ с население от 250 до 1000 души, в съответствие с параграф 1, ал. 2 от 

Допълнителните разпоредби на НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Това са 

селата Бойница с население от 446 души и Раброво с население от 377 души. Останалите 

шест села от общината попадат в категорията ,,много малки села‖ с население до 250 

души, като във три от тях населението е под 50 души - с. Шипикова махала – 2 души, с. 

Каниц – 4 души и с. Градсковски колиби 23 души.  

Община Бойница заема 166 кв.км. или 0.15% от територията на страната. 

Гъстотата на населението е 6.9 души/кв.км., което е около 10 пъти по-малко от гъстотата 

на населението на страната  (64.5 души/кв.км.) и около 4.5 пъти по-малко от гъстотата  

на населението в област Видин (30.1 души/кв.км.).  

В общината има добро покритие и на трите  мобилни оператора, а в цялата 

община има достъп до интернет. 

Всички населени места в общината са електрофицирани. Във всички населени 

места е изградено улично осветление на 40-50%, но поради недостиг на финансов ресурс 

за поддръжка и експлоатация, през по-голяма част от годината то не функционира. 

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме 

много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие. 

В селата Бойница и Раброво са изградени и работят две Фотоволтаични електро 

централи за производство на енергия от възобновяеми източници в случая  слънчева 

светлина - „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ Бойница‖ с мощност 3.6 мw с 

инвеститор „ПИ ЕН ПИ СОЛАР‖ ООД и „Фотоволтаична електрическа централа 

/ФВЕЦ/‖ в землището на с. Раброво с мощност  0.501 мw с инвеститор „ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ 2010‖. Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на 

„ЧЕЗ Разпределение България‖ АД. 

В населените места няма изградени зелени площи с изключение на парка в 

центъра на с. Бойница и някои малки градинки. През  2009 г е изпълнен проект 

„Възстановяване на парк - градина с. Бойница и превръщането му в любимо място за 

отдих‖. Зелените площи в населените места са концентрирани в дворните парцели на 

живущите, а така също в залесените дървесни видове по продължение на уличните 
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платна. Дървесните видове в парка и градинките на с. Бойница, и тези на тротоарите се 

подържат от общината. 

 

Общият устройствен план е основа за цялостното устройство на територията на 

община Бойница. С предвижданията на общия устройствен план се определят: 

 общата структура и преобладаващото предназначение на териториите в неговия 

обхват, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването 

на околната среда, както и обектите на културно-историческото наследство;  

 общата структура на територията и преобладаващото предназначение на 

съставните и структурните части: 

- местоположението и границите на територията за населеното место;  

- земеделските територии;  

- горските територии; 

- териториите за природозащита;  

- териториите за културно-историческа защита;  

- нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго 

или със смесено предназначение; 

С общия устройствен план на община Бойница ще се определи и: 

 общият режим на устройство на всяка една от устройствените зони със 

съответните правила и норми; 

 разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 

територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

 териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът 

на тяхното устройство; 

 териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 

необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 териториите за активно прилагане на ландшафтно- устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне. 

 

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие, постигането на основната цел 

се предопределя от изпълнението на следните цели: 

Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие (ЗРР), а именно: 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012 – 2022 г.;  

 Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2014 – 2020г.;  

 Областна стратегия за развитие на Област Видин 2014 – 2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Бойница; 

 Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат 

включени в ежегодните програми за прилагане на Общински план за развитие. 

 Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на 

публично-частното партньорство;  

 Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно-

историческото наследство. 

 Развиване на основните функционални системи - ―Обитаване‖, ―Труд‖, 

―Обслужване‖, ―Отдих‖; 

 Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите ресурси на 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 
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Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране на 

територията.  
Цялата територията на община Бойница обхваща както урбанизираната така и 

извънурбанизираната територия. 

 

 Извънселищни територии. 

 Към извънурбанизираните територии спадат земеделските земи, горските земи, 

нарушени и защитени територии, защитени зони, пътища, водни площи и течения и 

терени с друго предназначение.  

Определянето на общото (преобладаващото) предназначение на извънселищните 

територии изхожда от фактическия начин на земеползване, характеристиките на 

основните ресурси  и изискванията за тяхното опазване, действието на режими за 

особена териториално-устройствена защита и актуалното състояние на елементите на 

функционалните системи, чрез прилагане на номенклатурата на Наредба № 7 на МРРБ за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

 Проектните предвиждания на плана изцяло кореспондират с териториите на 

защитените зони по „Натура 2000―, както по отношеине на техните граници, така и по 

отношение на режемите за опазване. Малка кариера за добив на полезни изкопаеми, 

която не се експлоатира и попада в територията на ЗЗ „Шишенци― (BG0000523) е 

предвидена за рекултивация, като ще да се изпълни по специализиран проект. 

 С ОУПО се запазват съществуващите горски територии за всички видове гори. 

 Земите от селскостопанския фонд запазват начина си на трайно ползване. 

 

Община Бойница баланс на територията  

– извънселищни територии 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕРИТОРИИ 
12399,5 72,61 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕРИТОРИИ 
12399,5 72,61 

Нива 10793,1   Нива 10793,1   

Друг вид земеделска земя 70,86   Друг вид земеделска земя 70,86   

Ливада, Пасище, Поляна 1076,56   Ливада, Пасище, Поляна 1076,56   

Гори и храсти в земеделска 

земя 
207,33   

Гори и храсти в 

земеделска земя 
207,33   

Друг вид трайно насаждение 6,3   
Друг вид трайно 

насаждение 
6,3   

Изоставено трайно 21,88   Изоставено трайно 21,88   
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насаждение насаждение 

Зеленчукова градина 0,42   Зеленчукова градина 0,42   

Овощна градина 5,34   Овощна градина 5,34   

Лозе 217,69   Лозе 217,69   

      
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 2857,99 16,74 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 2857,99 16,74 

Широколистна гора 25,48   Широколистна гора 25,48   

Иглолистна гора 0,63   Иглолистна гора 0,63   

Друг вид 

дървопроизводителна гора 
2766,65   

Друг вид 

дървопроизводителна гора 
2766,65   

Друг вид 

недървопроизводителна 

горска площ 

0,91   

Друг вид 

недървопроизводителна 

горска площ 

0,91   

Дере 63,54   Дере 63,54   

Просека 0,78   Просека 0,78   

 

Урбанизирани територии. 
Урбанизираните територии обващат всички територии, в които има съществена 

човешка намеса, както фонд населени места, така и връзките между самите територии – 

пространствени, по вертикала и хоризонтала, с техните йерархични нива. Тази 

пространствена структура се развива във времето и пространството, като зависи от 

различни компоненти на човешката дейност. Към урбанизираната територия спадат 

всички територии, които се намират в рамките на населените места, инфраструктурни 

трасета, за обществено обслужване-за отдих и спорт, за водни площи и течения, зони на 

недвижими културни ценности, производствено-складови терени, пристанища, летища, 

гари и други терени.  

 Повечето от днешните селища са възникнали в късните етапи на съществуване на 

Османската империя по тези земи, през относително спокоен, от различни набези 

период, в сравнително отдалечен от централната власт район. Селищната мрежа в 

територията на общината се е формирала в зависимост от природните и теренни условия 

и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от от общо осем населени 

места – центъра на общината с. Бойница, пета категория,  и още седем села, от които с. 

Раброво - категория 6, с. Бориловец - категория 7 и 4 села от категория 8. 

 

№ Населено място Код по ЕКАТТЕ Категория съгласно 

Заповед № РД 02-14-
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2021 от 14.08.2012 г. 

1 с. Бойница  05195  5 

2 с. Бориловец  05428  7 

3 с. Градсковски колиби  17614  8 

4 с. Каниц  36049  8 

5 с. Периловец  55868  8 

6 с. Раброво  61039  6 

7 с. Шипикова махала  83185  8 

8 с. Шишенци  83329  7 

 

 Две от населените места - Шипикова махала и Градсковски колиби намат 

конмпактна селищна структура и се състоят от оделни единични или няколко къщи 

(домакинства) разпръснати в територията на малки групи. Подобни селищни 

образувания има и по-на юг, в землището на с. Шишенци, като селищните образувания 

са по-малки и по-разпръснати в м. Халовски колиби. Описаните селищни образувания 

(махали) се намират непосрадствено на западната граница със Сърбия. Забележително е, 

че малко по-навътре в сръбската територия е разположено с. Градсково. Предполага се, 

че към него са принадлежали Градсковски колиби, заселени с българско население от 

Западните покрайнини. Западно от Халовски колиби, на сръбска територия, се намира 

голямото с. Халово, което, вероятно е станало причина за заселването в м. Халовски 

колиби. Средната селищна гъстота (4,4 селища на 100 км
2
) e по-малка от тази за 

страната, която е около 4,8.  

 Село Бойница е административен център на общината, с най-развита 

инфрастректура за публични услуги. Разположена е ексцентрично в територията, в 

южната й част. Към нея непосредствено гравитират селата Шишенци, Бориловец и 

Периловец, формирайки малка селищна група. В северната зона на общината с. Раброво 

(6-та категориа и второ по бр. жители) формира друга малка селищна група със с. Каниц. 

Всички селища в общината са добре обвързани с пътна инфраструктура – републиканска 

и общинска. 

 С изключение на Градсковски колиби и Шипикова махала, останалите села имат 

кадастрални и регулационни планове. Регулационните планове са от края на 80-те и от 

90-те години. Липсват кадастрални карти с цифрови модели. 

 Предвижданията на ОУПO са отражение на ресурсните и икономическите 

реалности. За повечето населени места е предвидено формиране на зони за 

производствени и складови функции, свързани със селскостопански дейности и  

прилагане на съвременни технологии при първична обработка, преработка на продукция 

на място, складово-транспортни операции и пр. 

Инвестиционната привлекателност на населените места, както за стопански 

дейности, така и за обитаване, в определена степен е функция на удобството на 

транспортната достъпност и транспортното обслужване. Така се осигурява по-висока 
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рентабилност и едновременно - екологосъобразност на транспорта, обслужващ 

стопанските дейности.   

В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече урбанизирани 

територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти с променени 

предназначения. Устройствените зони са определени чрез прилагане на критерии, като: 

- степен на концентрация на имоти с променени предназначения; 

- степен на строителна реализация на променените предназначения; 

- устройствена целесъобразност, при което са взети предвид както критерии, 

свързани с правилното устройство, обзавеждане и функциониране на съответната 

територия; 

- резултатите от анкетни проучвания и от експертни наблюдения и оценки на 

фактори, като тенденциите в инвестиционната активност през последните години 

по места, спецификата на имотната структура и др. 

 

Община Бойница баланс на територията  

– урбанизирани територии 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % 

УРБАНИЗИРАНИ 

ТЕРИТОРИИ 
612,58 3,59 

УРБАНИЗИРАНИ 

ТЕРИТОРИИ 
612,58 3,59 

Населени места 545,72   Населени места 545,72   

За химическата и каучуковата 

промишленост 
0,7   

Предимно производствена 

зона 
48,35   

За друг вид производствен, 

складов обект 
19,76         

За животновъден комплекс 0,37         

За животновъдна ферма 1,79         

За стопански двор 26,53         

Спортно игрище 8,26   Зона за спорт и рекреация 8,26   

Гробищен парк 9,45   Гробищен парк 10,25   
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 Техническа инфраструктура. 

Електроенергийната система на община Бойница  се характеризира с добре 

изградена мрежа и инженерно-технически съоръжения. Всички населени места на 

територията на общината са електрифицирани. 

Електропреносната мрежа с напрежение 110 kV се стопанисва от „НЕК― ЕАД, 

Предприятие „Мрежи високо напрежение‖ Електропреносен район Видин. В южните 

покрайнини на землището на общината преминава транзитно електропровод „Връшка 

чука‖ 110 kV към подстанция „Кула‖. Дължината на трасето е 1,6 км. 

             Електропреносната система с напрежение 20 и 0,4 kV се стопанисва от „ЧЕЗ 

Разпределение България― ЕАД.  

На територията на общината има изградени 30 трафопоста 20/0,4 kV, които се 

захранват от подстанция „Кула‖ посредством два електропровода средно напрежение 20 

kV – ЕП „Бунар‖с дължина 7,5 км  и ЕП „Краище‖ с дължина 35 км. 

В селата Бойница и Раброво са изградени и работят две фотоволтаични 

електрически централи за производство на енергия от ВЕИ, а именно: 

 ФВЕЦ в землището на с. Бойница с мощност 3,6 MW 

 ФВЕЦ в землището на с. Раброво с мощност  0,5 MW 

Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ 

Разпределение България― ЕАД. 

 

Община Бойница баланс на територията  

– техническа инфраструктура 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
25,86 0,15 

ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
25,86 0,15 

За електроенергийното 

производство 
24,46   

Техническа 

инфраструктура 
24,46   

За водностопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение 

1,12   

За водностопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение 

1,12   

За съоръжение на водопровод 0,28   
За съоръжение на 

водопровод 
0,28   

 

 Транспортна инфраструктура. 

Община Бойница е разположена в северозападната част на Област Видин. 

Граничи на север с република Сърбия, като най-близкото ГКПП - Връшка чука е на 22 

км. Общинският център Бойница отстои на 250 км от столицата София и на 35 км от 

областния център Видин, който е важен транспортен възел, с добре изградена 

инфраструктурна обвързаност със столицата и северната част на България. През 
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територията на община Видин, в непосредствена близост до община Бойница, минават 

някои от основните комуникационни артериии в Европа. Трансевропейски транспортен 

коридор № 4, Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава –Будапеща – Крайова – 

Видин – София – Солун/Пловдив – Истанбул, който осъществява транспортна връзка 

между Централна и Югоизточна Европа. Коридор № 7 Рейн – Майн – Дунав, който 

осъществява транспортна връзка между Северно и Черно море. 

Единственият транспорт, развит на територията на община Бойница, е пътният. 

През територията на общината преминава само един път от Републиканската пътна 

мрежа – Път ІІІ-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула. 

Дължината на пътя в чертите на общината е 33,252 км от км 14+398 до км 47+650. 

Състоянието на пътната настилка е добро за 68% от трасето на пътя и лошо за 32% от км 

21+200 до км 31+850. Този участък е предложен за включване в програмите на Агенция 

пътна инфраструктура /АПИ/ за проектиране и строителство. През 2013 г. е пуснат в 

експлоатация реконструираният, по ОПРР, участък от Път ІІІ–121 от км 31+851 до км 

50+253. Дължината на участъка е 18,402 км, като преминава през територията на 

общините Бойница и Кула. 

При площ на общината от 167,36 км
2
 плътността на РПМ възлиза на 0,1775 км/км

2
 

близка до средната  за страната  0,1766 км/км
2
. 

За определяне на транспортното натоварване на път ІІІ-121 са изискни данни от 

Централната лаборатория по пътища и мостове – град София. Данните са за 2015 година 

и за преброителните постове, намиращи се на теритирията на общината. Натоварванията 

освен общата интензивност на движението дават и състава на потоците по видове 

превозни средства, както и оразмерителните автомобили на ден. Данните са за 

средноденонощна годишна интензивност. 

Натоварванията са малки и пропускателната способност на РПМ не е изчерпана. 

Общинските пътища са четири на брой с обща дължина в чертите на общината 

26,500км. Чрез тях се осъществяват връзките между населените места в рамките на 

общината. Тези пътища са: 

Общински пътища І категория: 

VID1020 /ІІІ-121, Градец – пк. Раброво/ - Бойница - /ІІІ-121/. Дължина 13,100 км. 

VID1021 /ІІІ-121, Градец – Периловец/ - Раброво – Каниц. Дължина 5,100 км. 

Общински пътища ІІ категория: 

VID2022 /ІІІ-121, Периловец – Шишенци/ - Бориловец – Шипикова махала. Дължина 

3,800 км. 

VID2023 /ІІІ-121/  Шишенци – Градсковски колиби. Дължина 4,500 км. 

 Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без 

осигурен транспортен достъп. Плътността й е 0,1414 км/км
2
 при средна за страната 

0,1614 км/км
2
. Състоянието на настилките е задоволително. Някои от тях са 

рехабилитирани в близките години. По път VID1020 от км 0+000 до км 13+600 е 

извършен ремонт за 4,6 мил. лв. Основен ремонт е направен  на път VID2023 между 

селата Шишенци - Градсковски колиби. Укрепено е свлачище между селата Раброво и 

Каниц на път VID1021 . 

Общата плътност на пътната мрежа в община Бойница е 0,319 км/км
2
 при 0,338 

км/км
2
 за страната. Основно усилията трябва да са насочени към поддържането на 

съществуващите пътища в добро експлоатационно състояние чрез ремонт и 

рехабилитация на пътните настилки. 

Община Бойница няма изградена железопътна инфраструктура. Най-близкия 

железопътен възел от националната жп мрежа е гр. Видин. 
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Транспортното обслужване на населението е организирано с областната 

транспортна схема и се изпълнява от две фирми за пътнически превози. Наситеността с 

превозни средства и маршрутни разписания е задоволителна. 

 

Община Бойница баланс на територията  

– транспортна инфраструктура 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % 

ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
537,67 3,15 

ТРАНСПОРТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
537,67 3,15 

За път от републиканската 

пътна мрежа 
13,26   

За път от републиканската 

пътна мрежа 
13,26   

За местен път 72,38   За местен път 72,38   

За селскостопански, горски, 

ведомствен път 
446,66   

За селскостопански, 

горски, ведомствен път 
446,66   

За друг поземлен имот за 

движение и транспорт 
4,92   

За друг поземлен имот за 

движение и транспорт 
4,92   

За база за селскостопанска 

или горскостопанска техника 
0,45   

За база за селскостопанска 

или горскостопанска 

техника 

0,45   

 

Водни обекти. 

 

Община Бойница баланс на територията  

– водни обекти 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/ХА % 

ВОДНИ ОБЕКТИ 180,33 1,06 ВОДНИ ОБЕКТИ 180,33 1,06 

Водно течение, река 123,17   Водно течение, река 123,17   

Язовир 55,82   Язовир 55,82   

Водоем 0,93   Водоем 0,93   
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За друг вид водно течение, 

водна площ, съоръжение 
0,25   

За друг вид водно 

течение, водна площ, 

съоръжение 

0,25   

За извор на прясна вода 0,16   За извор на прясна вода 0,16   

 

Основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри 

за натоварването им.  
За всички територии са предвидени режими за устройство и развитие: устройствени 

зони на урбанизираните и извънурбанизираните територии, параметри за допустима 

урбанистична намеса и устройствени показатели с баланс на територията. 

За настоящия проект на ОУП на община Бойница са водещи изискванията на чл.11 

и чл.13 на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и Наредба №7/2003 г. за 

правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ПУОВТУЗ). В по-голямата си част от територията на общината се прилагат 

устройствените зони с техните показатели от Наредба №7 за ПУОВТУЗ. Само за особени 

специфични обекти ще се прилага чл.13, ал.2, т.2 и ал.6 от ЗУТ за обекти на културното 

наследство, така и за опазване на природните забележителности или територии с режим 

на превантивна устройствена защита по чл.10, ал.2 и 3 на ЗУТ.  

 В контекста на направените анализи на демографската ситуация и 

социалноикономическото развитие, подходът към предлагането на устройствени зони и 

режими за устройство на територията, е определено консервативен. По отношение на 

селищните територии е възприет принципа на запазване на техните съществуващи 

граници. Независимо от големия дял на необитаваните жилища, който често е над 50% 

(за с. Каниц и с Шипикова махала достига над 80%), от устройствена гредна точка, това 

са селищни територии с класическа улично-квартална структура. От друга страна, 

голяма част от необитаваните жилища, през летния период са сезонно обитавани от 

жители на съседни, по-големи, населени места. С проекта на ОУПО, за тези територии е 

установен режим за Жилищна малкоетажна зона. 

 На всички бивши стопански дворове, голямата част от които вече са парцелирани 

и с възстановена собственост, се установява режим на Предимно производствена зона. 

Целта е, тези територии с урбанизиран характер (обслужени с пътища и 

електрифицирани, а в някои случаи и водоснабдени), да продължат да се използват за 

функции обслужващи селското стопанство: складови бази, ремонтни работилници за 

селскотопанска техника и др. Всички съществуващи животновъдни ферми получава 

същия режим и се запазват териториално. 

 Териториите, заети от съоръжения на техническата инфраструктура, включително 

и два фотоволтаични парка, запазват функциите си. 

 В общинския център с. Бойница е отреден терен за Спорт и атракции на мястото 

на съществуващото тренировъчно футболно игрище. 

 Сигнирани и частично разширени са съществуващите гробищни паркове. 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И РЕЖИМИ БОЙНИЦА 

  Видове зони Пл% Кинт Кк Мин. 

Озеленяване
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% 

  ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ 

ЗОНИ 

        

Жм Жилищна малкоетажна зона със 

свободно или свързано парцеларно 

застрояване,   

50% 1,2 10 40% 

   УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ за 

ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ 

 60%  1,8  10  30% 

  ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

        

Пп Предимно производствена зона 40-

80% 

1,0 -2,5  20 

  УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТ И 

АТРАКЦИИ 

        

Оз Озеленяване – паркове и градини    до 2%       

Тгп Терени за гробищен парк – 4 

м
2
/жител 

       Цветна сигн 

Сп-а Терени за Спорт и атракции – 6-8 

м
2
/жител 

20% 0,5 - мин 20% 

 Нарушени терени за рекултивация     100% 

озеленяване 

   ДРУГИ ВИДОВЕ ТЕРЕНИ         

 Самостоятелни терени и обекти на 

НКЦ 

ПУП след съгласуване с 

МК 

Цветна сигн. 

Ти Техническа инфраструктура    Цветна сигн. 
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І.2 Връзка с други планове и програми. 

Основните цели, които следва да се постигнат са приоритетите и на Европейския 

съюз, дефинирани в Стратегия „Европа 2020‖ 

Общият устройствен план на община Бойница е стратегически инструмент, чрез 

който целите и приоритетите, зададени на Европейско и национално ниво за програмния 

период ще бъдат пренесени в обхвата на общината. При разработването му ще бъдат 

взети предвид и връзките му с други планове, програми и проекти, определящи 

развитието на района за планиране с отчитане на териториалните единици на общината. 

Цели се прилагането на интегриран подход на планиране, което ще позволи да се 

обвържат прилаганите мерки с целите и приоритетите на плана. 

В този раздел на ЕО се прави анализ и се установят връзките на ОУП на община 

Бойница с Националният план за развитие на Република България, Националната 

стратегия за регионално развитие, Националната стратегия за развитие и управление на 

водния сектор, Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на 

РБ, Общински план за развитие и т,н.  

 

Планове, програми и стратегии, имащи отношение към ОУП на община Бойница. 

А). Национални планове, програми и стратегии. Оперативни програми,   

 

 Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 

за периода 2014-2018 г. 

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, 

в т.ч и Област Видин с конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното 

развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични 

финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, 

електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална 

политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална 

политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, 

превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, 

подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и 

спорта. 

Конкретни цели и мерки са взети предвид при разработването на ОУП на Община 

Бойница. 

 

 Националната програма за развитие: България 2020 

„Националната програма за развитие: България 2020― е водещият стратегически и 

програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната 

до 2020 г. и е базата за програмирането на стратегически документи във връзка с 

изпълнението на националните политики. Насочен е предимно към идентифициране на 

секторите от икономиката с най-значителни слабости, както и на секторите с потенциал 

за развитие.Документът спомага за оптимизиране на програмирането на развитието на 

България до 2020г., като осигурява връзката между националните приоритети на 

Република България с целите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020‖. 

Този основен програмен документ за България поставя рамката и насоките за 

подготовка на останалите стратегически документи в България.  

Програмата поставя постигането на три основни цели: 
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1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението; 

В ОУП на община Бойница са взети предвид в градоустройствените решения за 

изграждането на В и К системи и съоръжения за реализация на основната цел на 

програмата повишаване качеството на околна и жизнена среда за населението в 

района. 

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на 

ресурсната ефективност. 

За постигането на целите са определени осем приоритета на националната политика 

за развитие: 

В ОУП на община Бойница са отразени целите и приоритетите на Националната 

програма за развитие на „България 2020‖ като са взети предвид в устройствените 

решения и предложения за развитие на отделните сектори. 

 Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.  

ОУП на община Бойница е съобразен с концепцията при прилагане на 

устройствените решения. 

 

 Национална стратегия за околна среда 2009 - 2018 г. и План за действие  

Основните цели на стратегията са намаляване и предотвратяване на последиците от 

изменението на климата, чиста енергия, осигуряване на достатъчно количество и с добро 

качество вода, по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот, насърчаване 

на устойчивото потребление и производство, ограничаване и спиране на загубата на 

биологично разнообразие.  

Проектите са съобразени и с основните стратегически документи на Европейския 

съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда. 

Необходимите финансови средства за изпълнение на стратегията и плана за действие 

се осигуряват по линия на бюджета, предприсъединителните, структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС, Предприятието за управлението на дейности по опазване на 

околната среда и др. 

НСОСПД предвижда да постигне шест основни стратегически цели: 

- Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви 

цели;  

- Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в 

населените места; 

- Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично 

разнообразие; 

- Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на 

икономическите сектори и регионите; 

- Осигуряване на ефективно управление на околната среда; 
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- Изпълнение на ангажиментите на България за разрешаване на глобалните 

екологични проблеми. 

Стратегическите цели са взети предвид при изотвянето на ОУП на община Бойница. 

 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 –2022 г. е 

основният документ, който определи стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в 

контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията определи цели, приоритети и специфични 

цели, допринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020‖ при отчитане на 

насоките на ―Териториален дневен ред на ЕС 2020‖ и на Националната програма за 

развитие ―България 2020‖. Тя определя държавната политика за устойчиво, балансирано 

развитие на шестте района от ниво 2 и дава ориентир за балансираното развитие и на по-

малките териториални единици – области и общини. НСРР определя дългосрочните цели 

и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, 

дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за 

тяхното синхронизиране.  

В ОУП на Община Бойница са взети предвид в устройствените решения и 

предложените мерки , свързани с приоритетите на държавната политика за постигане на 

устойчиво развитие на общината. 

 

 Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г. 

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и 

задачите за защитата при бедствия в страната за срок от 5 години. Тя представлява 

основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването 

на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и 

реагиране при бедствия. 

Стратегическа цел на Националната програма и на държавната политика за защита 

при бедствия е предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, 

защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности. 

Основен приоритет на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е 

извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република 

 България и тяхното картографиране. 

Основни задачи програмата  са: 

- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, 

геоложки риск; 

- приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и 

карти на риска; 

- реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия; 

- повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при бедствия; 

- приключване на паспортизацията на сградите; 

- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия; 

- доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, регистрирани от 

системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, 

биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления. 
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Годишният план за 2015 г. за изпълнение на Националната програма за защита 

при бедствия 2014-2018 г. е приет с Решение № 409 на Министерския съвет от 04 06 2015 

г. 
На територията на Северна България Дунавската система за ранно оповестяване на 

земетресения включва 8 сеизмични станции и 8 алармени системи. Конфигурацията и 

оборудването им са представени на следващата фигура:  

 
Сеизмични станции на територията на Дунавска система за ранно оповестяване. 

 

Предложени са нормативни карти за строителство на територията на България. Картата 

за период на повторяемост 475 години, предложена за нормативна, е представена на 

следващата фигура. 

 
Сеизмична опасност (475 г. период на повторяемост) 

 

В ОУП на община Бойница се вземат предвид мерките за изпълнение на поставените 

в Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. 
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 Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г. 

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на 

стратегическите приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да 

подпомогне изпълнението на мерките за осъществяването им на национално, областно, 

общинско и обектово ниво. Стратегията ще спомогне още за идентифициране и 

приоритизиране на конкретни области за трансгранично и регионално сътрудничество, 

както и ще гарантира решаването на проблемите координирано, с перспектива за 

развитие на капацитета за намаляване на риска от бедствия в дългосрочен план. 

Стратегията за намаляване на риска от бедствия има обхват на действие от 2014 до 2020 

г. и подобно на Националната програма за защита при бедствия, стратегията е пряко 

свързана с ПУРБ и в частност ПУРН и Стратегията за развитие и управление на 

водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. 

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на 

отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и 

предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели 

за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в хода на 

проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на 

регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов план - 

обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни. 

 

 
Карта на заливните зони в България 
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Райони със значителен потенциален риск от наводнения по основните речни басейни 

 

ОУП на община Бойница е съобразен с политиките за постигане на поставените 

цели свеждане до минимум риска от бедствия и както и ще гарантира решаването на 

проблемите при евентуално възникване на бедствия. 

 

Предложени са следните мерки в ОУП Бойница: 
- Рехабилитация на язовирни стени и съоръжения към тях . 

- Почистване на речни корита и сухи дерета и осигуряване на финансирането им; 

- Експертиза на състоянието на потенциално опасните язовири и съоръженията към 

тях;  

- Прогнозиране на водните количества, включително прогнозната височина на водния 

стълб;  

- Изграждане и модернизация на система за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване на общината и населението;  

- - Отпечатване и разпространение на листовки с указания за поведение и действие на 

населението при наводнения. 

 

 Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в 

Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за 

водите. Стратегията е разработена през 2012 година. Основните етапи на разработването 

включват: 

- Изготвяне на детайлни анализи на ситуацията в сектора - водни ресурси и 

инфраструктура във водния сектор. 

- Разработване на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България и организиране на обществено обсъждане. 
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- План за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния 

сектор в Република България, в краткосрочна (2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) 

и дългосрочна (2022-2037 г.) перспектива. 

- Приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България от Народното събрание - Приета с Решение на Народното събрание  

 

Цели и подцели: 

Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво 

ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите 

нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на 

промени на климата, водещи до засушаване: 

 1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на 

съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на 

водопроводната мрежа и водоизточниците. 

 1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във 

водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при 

използването на водните ресурси. 

Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води: 

 2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 

естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и 

модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

 2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 

гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води. 

 2.3. Превръщане на Плановете за управление на речните басейни в основен 

планов документ при интегрираното управление на водите.  

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 

стопански ресурс: 

 3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 

отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на 

национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти 

– държава, общини.  

 3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното 

национално съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор, при 

спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат‖. 

 3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния 

сектор.  

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения 

 4.1. Идентифициране на рисковите зони. 

 4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения.  

В основните решения , свързани с предложените мерки за подобряване работата на В 

и К системите и съоръженията Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта 

на водния сектор е устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална 

степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и 

на водните екосистеми. 

ОУП на община Бойница е напълно съвместим със заложените в НСУРВС цели и 

приоритети, като чрез предложените мерки в краткосрочен и дългосрочен аспект се 

осигурява решаване на проблемите на Община Бойница, свързани с експлоатацията на В 

и К системите  и съоръженията, както и осигуряване на високо качествена околна среда 

и жизнена среда за населението в Общината. 
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 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България за периода 2014-2023 г. 

В стратегията са актуализирани и представени основните цели и приоритети на 

отрасъл ВиК в Република България, като същевременно в него са включени и 

предложения за изпълнението и финансирането на политиките за постигане на тези цели 

за период от десет години. Стратегията обединява констатациите, направени в хода на 

проведените консултации и междинните анализи, включително прегледа на 

регулаторната рамка, прегледа на публичните разходи и стратегическия финансов план - 

обект на разработка и обсъждане със заинтересованите страни от месец септември 2012 

г. до настоящия момент. Като се има предвид, че много от капиталовите инвестиции във 

ВиК имат дълъг полезен живот, оценката на необходимите разходи, и стратегическият 

финансов план са разработени за срок от 25 г. Това е гаранция, че мерките предложени в 

десетгодишната стратегия са всъщност съвместими с един устойчив ВиК отрасъл в 

дългосрочен план. 

В ОУП на община Бойница е направен подробен анализ на съществуващото състояние 

на В и К системите и съоръженията към тях и в предложените мерки в ОУП и ЕО към 

него са взети предвид заложените в десетгодишната стратегия за постигане на основните 

й цели и приоритети. 

 

 Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС (DSIP) 

Програмата за пречистване на отпадъчните води от населените места (2003г.) и 

Национална програма за изграждане и реконструкция на канализационните системи на 

населените места обосновават изграждането на пречиствателни съоръжения и 

канализационна мрежа в населени места над 10 000 екв. жит. и програма за малките 

населени места до 2000 е.ж. в селските райони с цел  опазване на околната среда, 

развитие на националната икономика и постигане на благополучие на местните хора. 

Прилагането на програмите е свързано с подобряване на качеството на живот. Целите и 

мерките на Програмите са взети предвид при изготвянето на ОУП на община Бойница. 

Проект на Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и 

канализацията в Р България за периода 2005-2015, МРРБ – членството на България в ЕС 

задължава постигането в кратки срокове на напредък в областта на В и К с цел достигане 

на нивата и стандартите на тези услуги в ЕС. Водоснабдяването и канализацията е важен 

фактор за привличане на инвестиции за развитието на туризма, индустрията и други 

области на икономиката в населените места. В Община Бойница качеството на 

водоизточниците е добро. Водните ресурси са достатъчни за обезпечаване нуждите на 

населението в населените места, но В и К мрежите са амортизирани, с висока 

аварийност, ниска ефективност и високи загуби – изградени са от етернитови и 

стоманени тръби. Ниската степен на канализация може да доведе до замърсяване на 

подземните води и почвите. Нужни са подмяна и разширение на водоснабдителните и 

канализационни мрежи.  

Националната програма за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни 

води от населени места над 10 000 ж. (нямат конкретно отношение към ОУП Бойница), 

но в решенията, свързани с ВиК системите в населените места от общината са взети 

предвид постигане на поставените цели в краткосрочен и дългосрочен аспект за 

достигане на нивата и стандартите на тези услуги в ЕС. 

Oсновната цел на политиката в сферата на водите е опазването на водните ресурси 

Съгласно Директива 91/271/EEC и Рамковата директива за водите (РДВ), мерките са 

насочени към подобряване качеството на водните ресурси. Това се постига с 
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интегрирани мерки, свързани с управление на водния цикъл в Обособените територии по 

ВиК, а именно:  

- Решаване на проблемите с подаване висококачествена питейна вода за населението, 

отговарящо на изискванията на екологичното законодателство.  

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водопроводните 

системи и съоръженията, свързани с дейността им. Намаляване на загубите във 

водопроводната мрежа и осигуряване за населението достатъчно количество качествена 

питейна вода с намалени експлоатационни разходи. (Косвен принос в намаляване на 

инфилтрацията в канализационната система).  

- Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съществуващите пречиствателни 

съоръжения за питейни води, с цел повишаване на капацитета и ефективността им, 

повишаване степента на пречистване.  

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на канализационните 

системи и съоръженията, свързани с дейността им. Включване в канализацията на 

всички отпадъчни води и отвеждането им в ПСОВ за пречистване до определените 

изисквания. Недопускане на директни включвания на непречистени отпадъчни води във 

водните тела. ( замърсяват водите, влияят негативно върху развитието на екосистемите и 

респективно развитие на биооразнообразието в определените райони и предизвикват 

здравен риск).  

ОУП на община Бойница е съобразен с приоритетите в плана като са предвидени 

устройствени решения за реализация на инфраструктурни проекти, свързани с 

реконструкция, разширение и изграждане на съвременни В и К системи и съоръжения в 

населените места при строг контрол и ефективно управление/ 

 

 

 Стратегическа програма за околна среда ISPA 

Програмата е взета предвид при изготвяне на ОУП на община Бойница.  

 

 Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата 

(свързана с опазване на околната среда) на Република България и оперативен 

план за изпълнение 2006-2015. 

Националната стратегия за интегрирано развитие на техническата 

инфраструктура в синтезиран вид проектира намеренията, целите и приоритетите на 

инвестиционната политика на правителството за периода 2006-2015 година. 

Основната цел е да се създаде дългосрочна рамка за интегрирано развитие на 

инфраструктурата. 

ОУП на община Бойница е съобразен със целите и приоритетите на стратегията при 

предвиждането на устройствените решения. 

 

 Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г. 

Програмата е изготвена от Министерството на околната среда и водите и 

представлява Програма за прилагане на европейската Директива за градски отпадъчни 

води (Директива 91/271/ЕИО и е и докладвана пред ЕК на 12 септември 2014 година. 

Обхванатият период е от началото на 2014 г. до края на 2023 г. 

Програмата съдържа:  

- За всички агломерации в България с 2000 или повече ЕЖ - причини за 

несъответствието им с изискванията на директивата; предвидени мерки с цел постигане 

на съответствие с член 3 (канализационни системи и  индивидуални/други подходящи 

системи); дати или очаквани дати на приключване на подготвителните мерки, на 
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започване и завършване на строителните работи за канализационна система или на друга 

подходяща система; прогнозни разходи за инвестицията; европейски фонд, по който се 

планира да се извърши инвестицията; друга полезна информация; 

- За всички ГПСОВ на агломерации с повече от 2000 ЕЖ – установени причини за 

несъответствие с директивата; необходими мерки за постигане на несъответствие; 

проектен капацитет; вид пречистване; очаквана дата за приключване на подготвителните 

мерки, на започване и завършване на строителните работи, за постигане на съотвествие; 

прогнозни инвестиции; европейски фонд, по който се планира да се извърши 

инвестицията; друга полезна информация; 

- Настоящ и очакван общ проектен капацитет по органично натоварване и 

инвестиционни разходи на национално равнище. 

В ОУП на община Бойница са предвидени мерки за изграждане на канализационни 

системи. 

 

 Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в 

Република България 

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди е разработен със 

съдействието и експертната помощ на всички компетентни държавни институции, както 

и заинтересованите страни – земеделски асоциации, индустрията и неправителствени 

организации. Инициирането, координацията и цялостния процес по разработване на 

плана, е осъществено от експерти от Българска агенция по безопасност на храните. 

В плана за действие са разписани целите, към които държавата ще се стреми през 

следващите години и мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които ще 

се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки. Чрез 

обобщаване и анализиране на информацията, относно употребата на продукти за 

растителна защита и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда, ще 

се проследи постигането на устойчива употреба на пестициди в страната през 

следващите години 

Ще се осигури недопускане замърсяването на почви, подземни води, замърсяване на 

хранителни продукти и създаване на здравен риск за населението в района и за 

потребителите на селскостопански продукти. 

ОУП на Община Бойница е съобразен с предвидените цели за устойчива употреба на 

пестициди в страната през следващите години. 

 

 Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 

за периода 2013 - 2020 г. 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 

периода 2013 - 2020 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на 

държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и 

продуктивни многофункционални гори и нарастваща конкурентоспособност на горския 

сектор като основа за по-добър жизнен стандарт, особено в планинските и селските 

райони. Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са регламентираните 

със Закона за горите три нива на горско планиране - национално, областно и местно, 

отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор, 

Стратегически план за развитие на горския сектор, областни планове за развитие на 

горските територии и горскостопански планове и програми. 

ОУП на Община Бойница е съобразен със стратегическите цели и приоритети в 

горския сектор при предложение на устройствените решения за да не се въздейства 

негативно на дългосрочното развитие на горския сектор в района.  
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 Актуализиран национален план за действие по управление на устойчивите 

органични замърсители (УОЗ) в Република България 2012 - 2020г. 

Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и 

околната среда от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка на 

състоянието, включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, 

управлението,мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите 

устойчиви органични замърсители - пестициди, които по същество са опасни отпадъци, 

са предмет на подробни анализи и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са 

пресечната точка на двата плана,които предвиждат идентични мерки за решаване на 

проблема и по-конкретно износ извън страната за окончателно обезвреждане. 

ОУП на Община Бойница е съобразен със стратегическата цел  на плана и предвижда 

мерки за недопускане на здравен риск за населението и екологичен риск за околната 

среда в района на общината.  

  

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз 

основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на 

Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход по 

отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при 

опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да се 

осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни 

технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници. В него е 

засегнат и въпросът за водноелектрическите централи, който е от съществено значение 

за страната и е засегнат в ПУРБ.  

В селата Бойница и Раброво са изградени и работят две Фотоволтаични електро 

централи за производство на енергия от възобновяеми източници в случая  слънчева 

светлина - „Фотоволтаична електрическа централа /ФВЕЦ/ Бойница‖ с мощност 3.6 мw с 

инвеститор „ПИ ЕН ПИ СОЛАР‖ ООД и „Фотоволтаична електрическа централа 

/ФВЕЦ/‖ в землището на с. Раброво с мощност  0.501 мw с инвеститор „ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ 2010‖. Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа на 

„ЧЕЗ Разпределение България‖ АД. 

 

 Стратегическия план за биоразнообразие 2011 – 2020 г. 

Мисията на Стратегическия план е ―да се предприемат ефективни и спешни мерки, за 

спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. 

устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни 

услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и 

допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. В него 

са възприети 3 основни цели: опазването на биоразнообразието, устойчивото използване 

на неговите компоненти, както и справедливо и равноправно поделяне на ползите от 

използването на генетичните ресурси. 

В изготвения Доклад за оценка на въздействие на ОУП на община Бойница върху 

предмета и целите на защитените зони, която се представя под формата на доклад 

(ДОСВ), отделно приложение към ДЕО съгл.чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС. Oпределена 

e степента на въздействие по установените критерии. Взети са предвид всички 

препоръки съгл. становището на РИОСВ Монтана относно схемата за провеждане на 

консултации и Заданието за ЕО на ОУП Бойница. Предложени са смекчаващи мерки за 

предотвратяване и намаляване на негативните въздействия върху предмета и целите на 

опазване на ЗЗ. 
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 Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, 

тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува 

значителен потенциал за одобряване на предотвратяването и управлението на 

отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на 

нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на 

отпадъците върху околната среда. 

ОУП на община Бойница е съобразен с поставените цели в НПУО. Община Бойница 

е изготвила Програма за управление на отпадъците с основна цел опазване на околната 

среда в района. 

 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020г. /проект/  

Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава поради 

изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на водите в 

страната. В тази връзка под координацията на МОСВ е разработен Проект на 

Национален план за управление на утайките до 2020 г. Планът предлага дългосрочен 

подход към управлението на този поток отпадъци в  България. В частност Планът 

прогнозира количествата утайки, които се очаква да бъдат генерирани в резултат на 

пречистването на отпадъчни води до 2020г., определя възможностите за 

оползотворяването им и поставя цел до 2020г. този поток отпадъци да бъде 100% 

оползотворен по екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира. 

При бъдеща реализация на ПСОВ за населените места и др.обекти в община Бойница 

ще се изготвят и Програми за управление на утайките от биологичното пречистване на 

отпадъчните води и ще се реализират възможностите за максималното им използване. 

 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на Р. България за периода 2009 – 2020 г.  

Цели на НПУО 2014-2020 г. и програми за тяхното постигане са изпълнение на 

целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

ОУП на община Бойница е съобразен с целите на НПУО. 

 

 Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на 

територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. 

Програмата е естествено и необходимо продължение на поредица от документи, 

разработвани през предходни години – законови уредби, нормативни актове, стратегии, 

програми. Потребността от периодично осъвременяване на оценката на природните 

разрушителни процеси на територията на страната, довеждащи и до бедствени и 

катастрофални състояния в редица райони, се мотивира от тяхната висока активност през 

последните години. Нови свлачища в нови райони или активизирането на потенциални и 

познати свлачища възникнаха на много места в страната. Тенденцията е броят им да 

расте. Необходимо е своевременното им отразяване на съществуващата карта на 

Свлачищата в България в М 1:500 000 и класифицирането им по приоритети за 

укрепване в табличен вид на списъците. 

При загуби, надхвърлящи един милиард лева за година от наводнения, ерозия, 

свлачища и др., е наложително да има съответна реакция за намаляване на такива тежки 

последствия. Програмата се мотивира от необходимостта да бъдат предприети мерки и 

действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на ерозионно-
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свлачищната опасност; ограничаване и бързо ликвидиране на последствията от тези 

процеси; защита и опазване на населението. 

 

 
Териториално разпределение на свлачищата (извадка от таблица на Националната 

програма за защита от бедствия)  

 

В ОУП на Община Бойница е направен анализ и оценка на места с потенциална 

възможност от възникване на свлачища и се прецизират мерки за предотвратяване или 

свеждане до минимум на ерозионно-свлачищната опасност в района на Община 

Бойница. 

 

 Трети национален план за действие по изменение на климата 

Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 

намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са 

съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с 

потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от 

предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на 

правно обвързващите за страната ни европейски цели. 

ОУП на община Бойница е съобразен с Третия  план за действие по изменение на 

климата и в ОУП и ЕО към него се предвиждат конкретни мерки за намаляване на 

емисиите парникови газове във всички сектори 

 

 Национален стратегически план за развитие на селските райони и Програмата 

за развитие на селските райони  

Националната програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 и 

2014-2020 години е една от осемте оперативни програми, които са разработени в 

страната ни, за усвояване на срeдства от ЕС за периода 2007-2020 г. Дава се възможност 

за финансиране на обекти, свързани с изграждане на В и К системи и съоръжения , малки 

предприятия и др. Програмата е взета предвид при изготвяне на ОУП на Община 

Бойница. 

 

 Национален стратегически план за рибарството и ОП „Рибарство”. 
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ОУП на община Бойница е съобразен с Национален стратегически план за 

рибарството и ОП „Рибарство‖ 

 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България за 

периода 2014 - 2030 г. 

Основна цел на Стратегията е развитието на България като регионална еко-

туристическа дестинация, поради кръстопътното и разположение между Европа и Азия. 

В Стратегията са обособени условно 12 екотуристически региона. 

Реализацията на Националната стратегия за екотуризъм предвижда екотуризмът да се 

„превърне в синоним на имиджа на България на вътрешния и външния пазар―. В раздел 

„Мисия на екотуризма в България и очаквани резултати― е поместено становище за 

предлаганите туристически продукти, основаващи се на „разнообразието, уникалността 

и автентичността на природните и културните богатства―, които „трябва да бъдат 

предназначени за посетители от България и чужбина, които се отнасят отговорно и 

загрижено към природата и подкрепят опазването на биологичното разнообразие и 

културното наследство―. 

Към настоящия момент екологично отговорният туризъм в България придобива 

облик не само на икономическа, но и на морална категория. Защото опирайки се на 

идеите за коеволюцията на природата и обществото и на идеите за устойчиво развитие 

на биосферата, той е насочен към преодоляване на негативните обществени стереотипи 

за потребителски тип мислене. В този аспект, екологично отговорният туризъм се явява 

ключов елемент и за обогатяване на екологичната култура, която от своя страна 

изгражда не само моралните устои на личността, но и субстанцията на бъдещата 

човешката еволюция. 

Целите и приоритетите в Стратегията са взети предвид при изготвяне на ОУП на 

Община Бойница в която има наличие на условия за развитие на туризма (наличие на 

културно историческото наследство, защитени зони, защитени територии, населени 

места, запазили местните обичаи). 

 

 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия – 2014-

2020 

ОУП на община Бойница е съобразен с Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средни предприятия – 2014-2020. Предвиждат се конкретни мерки за 

реализация на малки и средни предприятия, предимно за преработка на селскостопанска 

продукция : определят се терени, предлагат се мерки за получаване на биологично чисти 

продукти, получавани по безотпадъчни технологии, отговарящи на най-добрите налични 

практики.  

 

 Национална здравна стратегия за периода 2014-2022 г.  

ОУП на Община Бойница е съобразен с Национална здравна стратегия за периода 

2014-2022 г.  

 

 Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) Трети Национален План за 

действие по изменение на климата (Трети НПДИК),  

Поставените цели,задачи и преоритетите при изпълнението им са взети предвид при 

разработването на проекта на ОУП на Община Бойница и ЕО към него. 
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 Оперативни програми  

В ОУП на Община Бойница са взети предвид мерките oт Оперативните програми: 

Транспорт; Околна среда; Развитие на човешките ресурси; Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика; Административен капацитет; 

Регионално развитие; Техническа помощ. 

Съгласуване и обвързаност на ОУП на Община Бойница с:  

- Оперативна програма „Околна среда‖- 2014- 2020 г. 

- Оперативна програма „Транспорт‖ - 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ‖ - 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Иновации и конкорентноспособност‖- 2014- 2020  

- Оперативна програма „Региони в растеж‖- 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Добро управление‖- 2014- 2020 г.  

- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж‖- 

2014- 2020г.  

 

Б). Регионални планове, програми и стратегии. Регионални стратегически 

документи 

 

 Регионален план за развитие на Северозападен планов регион/СЗР за периода 

2014-2020 г. 

Регионалненият план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-

2020 г. е документ за стратегическо планиране, отчитащ специфичните характеристики и 

потенциала на района и спомагащ  за балансираното развитие на същия. Разработен е в 

съответствие с изискванията на националното законодателство за регионално развитие,  

Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането на Закона за 

регионалното развитие. Регионалният план  определя средносрочни цели и приоритети 

за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с 

предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите 

структуроопределящи политики. Съобразен е и с Националната програма за развитие: 

България 2020‖ и Националната програма за реформи на Република България (2011-

2015г.), които определят националните ангажименти за изпълнение на целите на 

Стратегията на ЕС „Европа 2020‖ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж‖. 

В РПР на СЗР икономическото, социалното и териториалното сближаване са 

разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната 

интегрирана концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е 

разгледана визията за бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, 

приоритети и специфични дейности, изброени са примерни допустими дейности за 

изпълнение на специфичните цели. В рамките на плана е представено индикативното 

разпределение на ресурсите по стратегически цели и приоритети. РПР на СЗР е 

ориентиран към изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020‖ с активното участие 

на регионите, и в същото време със засилен акцент за териториалното сътрудничество и 

подход, изискващ резултати и добавена стойност. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните цели и приоритетите за 

развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на района. На ниво 

ОПР е търсена връзката между регионалния план и местния стратегически контекст за 

развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре‖ и „отгоре-

надолу‖ по отношение на основните стратегически цели. 

В Регионалния план за развитие на Северозападен планов регион се отразяват 

пространствените перспективи на територията на общината на основата на 
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икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат възможностите за 

преодоляване на различията между градските и селските територии и се създадат 

предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който 

играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 

устойчивото развитие на общината, което е отразено в ОУП на Община Бойница. 

 

 План за управление на Речните Басейни в Дунавски район  
Tози план се разработва от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски 

район съгласно изискването на чл.155, ал.1, т.2 от Закона за водите и чл.13 на Рамковата 

директива за водите. 

Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз от 

23.10.2000 г., установява рамката на действията на Общността в областта на водите и 

въвежда нови перспективи за съвременната визия на политиката за водите за всички 

страни членки, като осигурява основата за траен диалог и за разработване на стратегия за 

интегриране в областта на управлението на водите.  

Основната цел на Рамковата Директива за Водите е предотвратяване на влошаване 

на статуса на всички води и постигане на добро състояние до 2015 въведение година, или 

най-късно към 2027 г.  

Директивата определя рамката за опазване и защита на всички води, като: насърчава 

устойчивото използване на водите, основаващо се на дългосрочна защита на водните 

ресурси; обединява управлението на повърхностните и подземните води; насърчава 

защитата и подобряването на водната среда чрез специални мерки за продължително 

намаляване на заустванията, емисиите и загубите на приоритетни вещества, както и 

спирането или постепенното прекратяване на заустванията, емисиите и загубите на 

приоритетни опасни вещества; гарантира продължително намаляване на замърсяването 

на подземните води и предотвратява тяхното по-нататъшно замърсяване; допринася за 

преодоляване ефектите от наводнения и засушавания. Ключова идея в директива за 

водите е концепцията за интеграция. Интегрираното управление на басейнов принцип е 

процес, който насърчава координираното развитие и управление на водните ресурси с 

цел максимално повишаване на произтичащото от тях икономическо и социално 

благосъстояние по равноправен начин, без компромиси и без ущърб на устойчивостта на 

жизнено важните екосистеми. Интеграцията трябва да се осъществява на няколко нива: 

на ниво речeн басейн мужду органите, директно участващи в управлението на водите и 

другите сектори - например между тези, които отговарят за съхранението и снабдяването 

с вода, управление на наводненията, пречистване на отпадъчните води, земеползването, 

селско стопанство, горска промишленост, управление на наводненията, промишленост и 

туризъм; национално ниво - например между законодателството в областта на водните 

ресурси и законодателството за защита на околната среда; европейско ниво - например 

между РДВ, Общата селскостопанска политика и Структурните фондове. Основният 

инструмент за управление на водите на басейново ниво и за реализация на целите на 

РДВ и на изискванията на Закона за водите е Плана за управление на речните басейни 

/ПУРБ/. 

Функциите на плана са: да служи като основен инструмент и документален 

механизъм за информацията събрана съгласно директивата, включително: - целите по 

околната среда за повърхностни и подземни води; - информация за качеството и 

количеството на водите; - информация за основното влияние на човешката дейност 

върху статуса на повърхностните и подземните водни тела; да обобщи и анализира 

наличната информация; да посочи актуалното състояние на водните тела; да разработи 

нови мониторингови системи за актуализация на данните и контрол; да координира 

програмите от мерки и други съответстващи програми за да се постигнат екологичните 
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цели; да очертае практическите възможности и подходи за ангажиране на различни нива 

в разработването на плана и информиране на широката общественост; обществено 

участие в планирането и включването на икономически подходи; да служи като основен 

механизъм за докладване на Комисията и на обществото. Основна цел на ПУРБ е 

оптимизиране управлението на водите чрез интегриран подход на басейново ниво, 

устойчиво ползване на водните ресурси и постигане добро състояние на всички води . 

 Дунавският район за басейново управление е част от международния речен басейн на 

река Дунав.  

Действащият към момента План за управление на речните басейни в Дунавски район 

е разработен в рамките на първия цикъл за управление на речни басейни съгласно РДВ, 

който продължава до 2015г. Следват още два цикъла, които ще бъдат финализирани 

съответно към 2021 г. и 2027 г.  

Изготвен е проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 

-2021 г., който ще влезе в действие през 2016 г. 

В ОУП на  на Община Бойница са взети предвид предвидените мерки за постигане на 

целите в ПУРБДР.  

 

 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на “В и К” ЕООД, гр. Видин (РГП за ВиК-Видин) - 2038 г. 

С РГП за ВиК-Видин се цели да бъде подпомогната дейността на МРРБ в процеса на 

разработване и прилагане на новата Стратегия за управление и развитие на 

водоснабдяването и канализацията в Република България, като част от вече утвърдената 

Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор в България (2012 г.). 

РГП е разработен  в съответствие с чл. 198в от Закона за водите. Съгласуван е с БДДР. 

РГП за ВиК-Видин е включен в проекта ―Регионални генерални планове за ВиК 

системите в Западния регион на България‖ по договор ХII РД 02-29-419/08.12.2011 , 

MIDP - МР - QCBS3, Проект ХII Р099859-Развитие на общинската инфраструктура, Заем 

ХII: 7834-BG от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). 2011-

2014г. , изготвен от Консорциум ―НРИСАД‖ ДЗЗД с водещ партньор НИРАСА/С 

(Дания) и партньори НИРАС България ЕООД, Рамбол А/С (Дания), Кооперация ―София 

Консултинг Груп‖ (България), ДХИ а. C. (Чехия) и Аквапартньор ЕООД (България) , 

Изпълнител по договор с предмет ―Изготвяне на Регионални генерални планове за ВиК 

системите в Западния регион на България‖. 

Регионалният  генерален  план за ВиК се явява първа стъпка за: 

- Идентифициране на нуждите и определяне на приоритетните инвестиции за 

рехабилитация на водоснабдителните мрежи и изграждането на нови канализационни 

мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води; 

-  Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в областта на 

околната среда; 

- Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените места; 

- Подпомагане на общините за подобряване и развитие на капацитета за планиране на 

инвестициите; 

Регионалният генерален план  осигурява  последващи действия свързани с: 

- Подготовката на предпроектни проучвания за индивидуални инвестиционни проекти; 

Съответствие с екологичното законодателство и свързаните европейски директиви в 

рамките на установените крайни срокове; 

- Ефективно използване на водните ресурси; 

- Съфинансиране от безвъзмездните фондове на ЕС (Кохезионен фонд); 

- Необходимия капацитет за подготовката на проекта на областно и местно ниво; 

- Планиране на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми; 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

37 

 

- Основа за водни проекти; 

Мерките, заложени в „мастър плановете― са насочени към разрешаване на 

инфраструктурните проблеми и са свързани с водоснабдяването, отвеждането и 

третирането на отпадъчните води. Те са водещи стратегически документи, който 

определят рамката за развитие на сектора в следващите 25 години. 

ОУП на Община Бойница е съобразен с Инвестиционните програми за развитие на 

Водния сектор на ВиК Видин в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект и 

предвидените мерки за снабдяване на населението и промишлеността с достатъчно вода 

с добри качества и осигуряване на високо качество на околна и жизнена среда за 

населението в района.  

 

 Областната стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г. 
Областната стратегия за развитие очертава рамката на Общинския план за развитие. 

ОСР на Област Видин за периода 2014-2020 г. се основава на приемствеността в 

стратегическото планиране, формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в 

синхрон с националните действия по приложението на стратегията „Европа 2020―.  

Към момента има действащи областна стратегия за развитие на област Видин, 

основополагащ  документ  на политиката за областно развитие и важен инструмент  при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано регионално развитие в 

територията. Областната стратегия за развитие е разработена в съответствие с целите и 

приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). 

В областната стратегия за развитие мерките за намаляване на замърсяването на 

водните обекти от непречистени отпадъчни води са въведени в приоритетите, свързани с 

опазването на околната среда или подобряването на живота за местното население. 

От особено значение за съвместното прилагане на ПУРБ и областните стратегии е 

изпълнението на индикаторите за наблюдение, заложени в последните, включващи 

изграждане на екологична и хидромелиоративна инфраструктура и мониторинг на 

компонентните на околната среда. 

В ОУП на Община Бойница, съвместим с ОПР, в устройствените решения са взети 

предвид поставените цели и приоритети за постигане на устойчиво развитие на 

общината и постигане на високо качество на околна среда и жизнена среда за 

населението в района. 

 

 Областен план за защита при бедствия на област Видин 
Цели на плана: 

1. Поддържане на постоянна готовност от органите за управление и силите за реагиране 

и създаване на условия за организирано нарастване на способността им за изпълнение на 

задачите по защитата при бедствия. 

2. Да представи обща структура на реакцията и реда за координация на дейностите с 

участващите областни и общински структури.  

Основни задачи:  

1. Анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях. 

2. Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

бедствията.  

3. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки.  

4. Осигуряване на средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите 

Провеждане на мероприятия осигуряващи поддържането на постоянна готовност за 

действия при бедствия.  

http://kj.government.bg/2013/Plan_Bedstvia_Kardzhali.pdf
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5. Създаване на условия за своевременно оповестяване, непрекъснато управление, 

организация и координация в дейността на звената, службите и оперативните структури 

от Единната спасителна система на областта.  

6. Определяне на състава, възможностите и задачите на силите на Единната спасителна 

система в областта и създаване на организация за всестранното им осигуряване. 

В ОУП на Община Бойница е направен анализ на възможните бедствия и 

прогнозните последици от тях и са предвидени мерки за свеждане до минимум 

негативните въздействия. Предложени са мерки за свеждане до минимум създаване на 

условия за значими негативни въздействия върху околната среда в района на общината и 

здравен риск за населението в района: 

- Анализ и оценка на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от 

тях със цел свеждане до минимум негативните въздействия върху околната среда и 

населението в района. 

- Редовно почистване на коритата и бреговете на водните тела в територията на 

общината (реки и дерета). 

- Недопускане на нерегламентирано струпване на битови отпадъци, строителни 

отпадъци, земни маси, торови маси  по бреговете на водните тела  

- Строг контрол за прилагане на ефективно управление на язовирите за 

недопускане на наводняване на прилежащи земи, унищожаване на селскостопанска 

продукция, В и К инсталации и съоръжения, ел.съоръжения и комуникации,улици в 

населените места, жилищни сгради, складови помещения,и др. 

- Мерки за изпълнение от общината за предотвратяване или намаляване на 

последиците от бедствията.  

 

В). Общински стратегии ,планове и  програми  

 

 Общински план за развитие на Община Бойница за периода 2014-2020 г. 

/ОПР/ 

Предходни програми и планове, третиращи екологичните проблеми в Община 

Бойница. Необходимите действия за подобряване състоянието на околната среда на 

територията на Община Бойница са обект на специализирани проучвания и планиране от 

2004 г. до сега.  

При изготвяне на ОУП на Община Бойница са взети предвид всички общински, 

регионални, национални и международни планове и програми като е постигната 

съотносимост на ОУП на общината с тях. 

Общинският план за развитие е разработен в синхрон с Националната стратегия за 

регионално развитие 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 

2013-2025 г., с приоритетите, целите и мерките заложени в Националната програма за 

развитите „България 2020― и тези, заложени в Регионалния план за развитие на 

съответния район за планиране 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие /ОСР/ на 

област Видин, в която попада общината. 

Целите и приоритетите на Общинския план за развитие за период 2014-2020 г. са 

обвързани с тези по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и 

Кохезионни фондове на ЕС, както и с подходящи мерки по програмите, финансирани от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 

Общинският план  за развитие формулира  визия и стратегически цели за развитие 

на общините. Въпреки различията в заложените приоритети и мерки, обусловени от 

местната специфика на природните дадености и икономическото развитие, като планът 

обръща  специално внимание на опазването на околната среда и биологичното 
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разнообразие, опазването на водния ресурс и намаляване замърсяването на водните тела 

в общината чрез изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения, 

както и премахването на незаконните сметища в близост до населените места и 

бреговете на реките. 

Действията на общината в тази връзка и настоящото състояние и проблеми са 

разписани по-подробно в плана за управление на околната среда, съвместно с общинския 

план за развитие. 

ОУП на община Бойница е съвместим с ОПР и в устройствените решения са взети 

предвид поставените цели и приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община 

Бойница и постигане на високо качество на околна среда и жизнена среда за населението 

в района. 

 

Г). Съгласуваност на ОУП с други Европейски стратегически документи и планове 

за действие. 

 

 Европейска стратегия за устойчиво развитие „Европа 2020”  

Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава рамката 

на развитието му до 2020 е стратегията „Европа 2020‖. На базата на него всички държави 

- членки на ЕС и техните райони работят за очертаване политиките си за развитие, като 

част от общ механизъм за обединяване на целите им с целите на европейско ниво. 

Основната задача пред страните членки на ЕС е да се преодолеят съществуващите 

проблеми, породени от сериозната криза и да се провокира нов икономически растеж, 

който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Стратегията ясно 

подчертава значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и 

преодоляването на социалните неравенства, като фактори за постигането на балансирано 

европейско развитие.   

Стратегията „Европа 2020― за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

адресира очакваните резултати на развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, 

иновациите, образованието, борбата с глобалните заплахи от климатични промени и 

енергийна зависимост, бедността. 

В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните 

количествени индикатори за постигането им: 

1. Трудова заетост; 

2. НИРД и иновации; 

3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %); 

4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите училище и 

увеличаване на завършилите висше образование); 

5. Бедност и социално изключване. 

В съответствие със Стратегическите насоки за развитие на общината и в областта на 

Кохезионната политика на Общността, е необходимо да се осигури взаимна 

допълняемост и съгласуваност между дейностите, които ще са обект на финансиране от 

Структурните фондове (а именно Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд (КФ)) от една страна, и ЕЗФРСР и 

Европейския фонд за рибарство (ЕФР), от друга. За целта на национално ниво са 

възприети ръководни принципи, които очертават демаркационната линия между 

помощта за развитие на общините, помощта за развитие на селските райони, мерките за 

развитие на ―Рибарство и аквакултури‖ и дейностите, финансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
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Възможности за реализиране на приоритетни  планове и инвестиционни намерения, 

когато са залегнали в приоритетите за финансиране чрез кандидатстване по съответните 

Оперативни програми.  

 

ІІ. Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуалноразвитие без 

прилагането на програмата  

 

ІІ.1 Текущо състояние на околната среда  

 

ІІ.1.1 Атмосферен въздух и климат 

Община Бойница се характеризира с нисък потенциал на атмосферно замърсяване 

– климатичните условия не благоприятстват задържане и натрупване на замърсители в 

приземния въздушен слой. Отоплителните инсталации са основен източинк на 

замърсяване на въздуха през зимния сезон.  

 

ІІ.1.1.1 Климатична характеристика 
Територията на община Бойница попада в Дунавска хълмиста равнина, която е 

открита на север и североизток. Това допринася за безпрепятственото нахлуване на 

студени континентални въздушни маси. Според климатичното райониране на Република 

България територията на общината спада към европейската континенталната климатична 

област с подобласти на Дунавската хълмиста равнина.  

В климатично отношение районът на общината попада в умерено-

континенталната климатична област с ясно очертани четири годишни времена. Лятото е 

топло, зимата мека, хладни и дъждовни са пролетта и есента.  

За формирането на климата на общината съществено влияние оказва 

преобладаващия северозападен пренос на силно трансформирани океански въздушни 

маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от север-североизток континентални 

въздушни маси и проникващите от юг топли тропични въздушни маси. 

Средногодишната температура е 11.9°С, средноянуарската е - 5°С, а средноюлската – 

37°С. През зимата често явление са приземните термични инверсии, свързани с ниски 

минимални температури и мъгливо време, а през лятото – значителни засушавания. 

Средногодишните валежи – 30-35 л.кв.м. са около средните за страната. Поради активен 

пренос на влажен и неустойчив въздух, а също и допълнителна термична конвекция през 

втората половина на май и през юни, се развива мощна гръмотевично-дъждовна 

облачност със силни валежи и дори градушки. Снежната покривка се задържа средно 

около 135 дни. Преобладават северните и северозападните ветрове с най-големи прояви 

през студеното полугодие. 

Данните за климатичните характеристики са от станцията в гр. Грамада. 

Температурен режим, инверсии. Температурният режим на въздуха се формира 

под влияние на основните климатообразуващи фактори – слънчева радиация, 

атмосферна циркулация и подзостилаща повърхност, характеризираща се с формата и 

изложението на терена, надморската височина и други. Температурните характеристики 

определят района като относително студен за съответната географска ширина през 

зимата. Най-студени са месеци е януари и февруари със средна минимална температура -

5,4°С (Грамада) на въздуха, като абсолютните минимални стойности са -23,8°С 

(Грамада). При изключителни студени зими, които не са рядкост за района 

температурите достигат до-ниски стойности. Най-топло е през месец юли и за въздуха е 

регистрирана средна максимална температура от +34,6°С (Грамада), като абсолютната 

максимална температура за района е през месец август с +42,4°С (Грамада). Средна 
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температура на въздуха през месеците юли и август не спада по 21°С средно за 

последните 5 г. Средната годишна температура на въздуха е +11,2°С.  

 

Средна денонощна температура по месеци и годишно: 

  ГО

Д. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

въздух - 

Грамада 

10,7 -1,9 0,2 3,8 11,0 16,2 19,8 21,8 21,6 17,4 11,4 5,9 0,7 

почви при 

дъбочина 10 

см - Кнежа 

12,6 1,1 2,0 5,2 11,9 17,4 21,2 23,7 24,3 20,2 13,5 7,7 3,1 

почви при 

дъбочина 10 

см Враца 

12,7 0,0 0,8 4,9 12,7 18,7 22,8 25,0 25,0 20,5 13,2 7,0 1,9 

 

Есенният сезон се характеризира с устойчиво задържане на средната дневна 

температура над +5°С, което продължава до към средата на месец ноември - начало 20 

март и край 20 ноември (Грамада).  

Последната пролетна слана е около 7 април (Видин), при по-късни застудявания не 

се изключват даже и през първата деседневка на месец май. Първите есенни слани 

настъпват средно около 19 октомври, а най-ранните около 18 септември. Средната 

продължителност на свободното от слана време е 194 дни.  

Ветрови режим. Ветровият режим се формира под влиянието на особеностите на 

атмосферната циркулация над различните форми на релефа. Районът се характеризира 

като ветровит. 

 

Средна скорост на вятъра м/сек по месеци и годишно: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 2,3 3,0 2,9 2,7 2,9 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,8 2,1 2,4 

Честота на преобладаващия вятър по посока (%) и тихо (%) по месеци и годишно : 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада- 

NW 

29,7 24,5 25,4 25,3 24,9 35,8 34,4 39,8 41,4 35,8 23,0 22,4 24,0 

Грамада- 

ТИХО 

 

41,1 39,3 35,8 34,6 34,4 34,6 39,9 42,9 46,0 49,1 48,4 43,5 42,6 

Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад и запад. Силата на вятъра се 

колебае в широки граници. През летния период понякога се разразяват силни 

гръмотевични бури, придрижени с поройни валежи и с градушки. При тихо време 

честотата на вятъра има средногодишната стойност 41,1-53,6 %. 
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Честота на силните ветрове по посока (%): 

СТАНЦИЯ 
N NE E SE S SW W NW 

Грамада 0,0 2,0 4,4 0,0 2,4 14,8 66,0 10,4 

Брой дни със силен вятър ( V >=14 м/сек): 

МЕСЕЦИ ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 8,6 0,8 1,1 0,9 0,9 0,9 0,5 0,7 0,7 0,9 0,5 0,5 0,2 

 

За справка е дадена сборна годишна Роза на вятъра за станции от Дунавски район 

(Разработена от ПОВВИК АД). 

 

 

Влажност на въздуха. Влажността на въздуха се явява една от основните 

характеристики на режима на атмосферното овлажнение и има голямо значение за много 

отрасли на народното стопанство, курортологията, туризма и др. Влажността на въздуха 

зависи от особеностите на атмосферната циркулация, физикогеографските особености на 

мястото, състоянието на почвата и наличието на източници на изпарение. Влиянието на 

географската ширина, което при разглеждане от континентален и глобален мащаб играе 

решаваща роля за големината на влажността, при сравнително малката територия на 

България е твърде слабо изразено в някои месеци. Средната относителна влажност за 

района на Община Бойница е малко под-ниска от тази за страната. 
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Средна месечна и годишна относителна влажност (%): 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 73 81 80 76 68 68 65 62 61 66 75 84 86 

Абсолютна минимална относителна влажност (%): 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 12 24 20 13 12 19 23 21 16 16 19 15 21 

Максимумът на относителната влажност е през декември-януари (81-84 %), а 

минимумът през август 59-61 %. Дни с относителна влажност под 30 % не се 

наблюдават. Средната годишна относителна влажност е около 71 %.  

Мъгли. Като метеорологично явление мъглата е един от елементите, обуславящи 

климата на дадено място. Мъглата е явление, което пречи на нормалната човешка 

дейност, понякога силно я затормозява, парализира транспорта и благоприятствува за 

повишаване на концентрациите на различни замърсители във въздуха. Според 

общоприетото международно определение мъглата е състояние на въздуха в приземния 

слой, при което хоризонталната видимост е по-малка от един километър. Намалената 

видимост може да се предизвика както от продукти на кондензацията (водни капки или 

ледени кристали), така и от запрашване и задимяване на въздуха от твърди частици 

(прах, дим от горски пожари, дим в градски условия и др.). В първия случай има 

обикновена или чиста мъгла, а във втория суха. Когато се говори за мъгла, се разбира 

първият тип — влажна или ледена. Едно от необходимите условия за образуване на 

мъгла е приземният въздух да достигне до определено насищане с водна пара и да има 

условия за по-нататъшна продължителна кондензация. Има следните видове мъгли: 

влажна мъгла — с относителна влажност, по-голяма от 75 %; мокра мъгла — с 

относителна влажност, по-голяма от 95%; ледена мъгла — с кондензационни продукти 

от ледени кристалчета. В Община Бойница мъглите се образуват предимно през 

студената част на годината. Максимумът им е през декември – 10 дни, минимума е през 

месец август – 0,1 дни средно месечно и съвпадат с относителната влажност. 

Максималният брой на дни с мъгла е през есенно-зимното полугодие с по 6-9 дни, а 

минимален брой на дните е през пролетно-лятното палугодие – до 1 ден, а максимален 

брой на дни с мъгла (за периода на изследванията) е между 74 и 107 дни годишно или 

средно годишно с мъгли е 42,1-52,6 дни, което е по-голям от средното за страната. Най-

често мъглите са с продължителност един ден. Много рядко мъглата продължава 

няколко денонощия. Мъглите започват обикновенно в период от 21,0 ч до 7,0 ч. През 

месец декември е най-големия процент на дни с мъгла. 

 

Брой дни с мъгла по месеци, полугодия и  годишно: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XІI ІV-

ІX 

Х-

ІІІ 

Грамада 42,1 6,9 5,6 4,2 1,3 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 3,

9 

9,1 9,6 2,8 39,

3 

Максимален брой на дни с мъгла: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI ХІІ ІV-

ІХ 

X-

ІII 

Грамада 74 18 17 10 5 3 1 2 1 4 14 19 24 8 71 
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Облачност. Облачността е един от главните елементи на климата. Степента на 

покритостта на небето с облаци се оценява при метеорологичните наблюдения у нас 

визуално по десетобалната скала. Пълното отсъствие на облаци се означава с 0. 

Облачност 10 бала показва, че цялото небе е покрито с облаци. Основни статистически 

характеристики на облачността са средната месечна облачност и повторяемостта на 

дните (или броя на дните) и на случаите по срокове с различно количество облачност по 

месеци и годишно. 

 

Средна месечна и годишна обща облачност в бала: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 5,7 7,3 6,9 6,5 5,9 5,7 5,1 3,7 3,3 3,7 5,4 7,4 7,3 

Месечен и годишен брой на мрачните дни по общо облачност: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 105 15,4 13,1 11,9 8,5 5,9 3,3 1,9 2,2 2,7 7,9 16,1 16,3 

 

За района на Община Бойница, съгласно данните за облачността от станцията е 

около средната за страната, а по брой мрачни дни е малко над средната. 

Средногодишната облачност е 5,4 бала, като с максимум през декември и януари – 7,3 и 

минимум през август – 3,1 бала.  

 

Снежна покривка. Снежната покривка има голямо значение като климатичен 

фактор. Тя предпазва почвата от измръзване, способствува за нормалното презимуване 

на зимните култури. Запасът влага в снежната покривка, характерът на натрупването й 

през зимата и топенето й през пролетта определят в значителна степен пролетния отток, 

а следователно режима на реките и другите водоеми. Значителна роля, нерядко 

отрицателна, играе снежната покривка при експлоатацията на пътищата. Данни за 

плътността на снежната покривка се използуват и в строителството при определяне 

натоварването на различни съоръжения.  

Снежната покривка се характеризира със следните показатели: дата на образуване и 

изчезване на снежната покривка, продължителност на устойчивото й задържане, средна 

и максимална височина, среден брой на дни със снежна покривка. На задържането и 

натрупването на снежната покривка влияят много фактори: географско разположение на 

мястото, теренна форма, изложение.  

Използвани са данни от станцията в Белоградчик. 

 

Средна десетдневна височена на снежната покривка (см): 

 
ХII I ІІ ІІI 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Белоградчик - 6 5 6 12 12 10 10 9 - - - 

Брой на дни със снежна покривка по десетдневия: 

 
ХII I ІІ ІІI 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Белоградчик - 4 5 5 5 6 5 5 3 - - - 
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Месечен брой на дни с висичина на снежната покривка: 

 
над 10 см над 20 см над 50 см 

 ХІІ 
I IІ ІІІ 

ХІІ 
I IІ ІІІ 

ХІІ 
I IІ ІІІ 

Белоградчик 6 11 9 4 - 7 6 - - - - - 

За Община Бойница е висок периода през който няма замръзвания е между 190-213 

дни. Това способства за развитието на ранно и късно полско зеленчукопроизводство. 

Продължителните силни ветрове през зимата отвяват снежната покривка и причиняват 

измръзвания на есенниците, снегонавявания по пътищата и обледяване на 

далекопроводите и трайните насаждения. 

Валежи. Най-важните характеристики са валежните количества, максимален 

денонощен валеж и валежни и безвалежни периоди. Данните са за станция Грамада. 

 

Средна месечна сума на валежите (мм): 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XІI 

Грамада 38 36 40 54 69 71 51 39 40 51 58 47 

Средна  сезонна и годишна сума на валежите (мм): 

 
зима пролет лято есен годишна 

Грамада 121 163 160 149 594 

Среден месечен и годишен максимален денонощен валеж(мм): 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 39 11 11 15 19 20 24 22 16 18 19 17 12 

Максимален денонощен валеж (количиство – мм) и година: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 85,0 40,

0 

29,5 47,2 85,0 52,8 56,0 76,0 36,6 47,4 56,3 38,2 27,0 

година 1942 194

9 

198

4 

194

4 

1942 197

4 

194

2 

197

0 

1951 1960 193

1 

196

0 

1952 

Средна продължителност (дни) на максималниябезвалежен период: 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X X

I 

XІI 

Грамада 9 9 11 9 7 7 10 11 11 13 11 10 

Средна месечна и годишна продължителност на валежи в часове: 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грамада 609 73 75 78 54 49 26 16 16 28 49 78 65 

Разпределението на валежите през годината е равномерно, като в ниската част на 

областта са около 550-600 мм/м
2
, а в по-високите райони достигат до 750 мм/м

2
. Валежи 

от дъжд, са под средните за страната – 650 мм. В района има много ясно изразена 

сезонност на валежите през периода април - юни. Наред с познаването режима на 
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валежите в България, характеризиран: чрез количеството и тяхното разпределение по 

сезони, месеци или по-малки интервали от време, при решаването на редица теоретични 

и приложни задачи, свързани с хидротехническото строителство и други дейности 

(напояване, отводняване, дренаж, канализация и др.), е необходимо да се познават 

характерните особености на валежите в зависимост от времетраенето им. По количество 

валежите се степенуват като слаби, силни, много силни или проливни, а по 

продължителност са краткотрайни и продължителни. Особен интерес за практиката 

представляват интензивните (силните) непродължителни дъждове (краткотрайни), 

наречени още проливни или поройни. Те се отличават от изобилните дъждове, при които 

падат големи денонощни количества валеж, и от продължителните валежи, които 

обхващат по-голяма част от денонощието или повече от едно денонощие. Основните 

параметри, които характеризират интензивните дъждове, са валежно количество, 

продължителност на валенето (времетраене) и интензитет на дъжда, който се определя от 

количеството валеж за единица време.  

 

Валежно количество (мм и %) на дъждовете с различно времетраене (април-

октомври): 

Грамада 
Времетраене в минути 

 
5 10 15 20 25 30 45 50 60 >60 

мм 2,7 5,0 7,0 9,2 11,1 12,2 15,0 18,0 19,4 33,0 

% 8,3 15,3 21,2 28,0 33,7 37,1 45,6 54,5 58,9 100 

Интензитет( mm/min r l/s.ha) на дъждовете с различно времетраене (април-

октомври): 

Грамада 
Времетраене в минути 

 
5 10 15 20 25 30 45 50 60 >60 

mm/min 0,547 0,505 0,467 0,462 0,444 0,408 0,376 0,359 0,323 0,366 

 l/(s.ha) 91,0 84,2 77,9 77,1 74,0 68,0 62,6 59,9 53,9 61,0 

 

Слънчево греене, слънчева радиация. Слънчевата радиация е основен 

климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия почти за всички 

природни процеси, развиващи се върху земната повърхност в атмосферата и 

хидросферата. Това определя необходимостта от информация за много отрасли на 

икономиката, като строителството, селското стопанство, здравеопазването, 

промишлеността и др. Слънчевата радиация е от съществено значение и за 

хелиоенергетиката, придобиваща голяма актуалност през последните години. 

Използуването на слънчевата радиация придобива все по-важно значение за стопанската 

дейност на човека. Слънчевата радиация представлява лъчистата енергия от Слънцето, 

преминаваща през атмосферата и падаща върху земната повърхност. Лъчистата енергия, 

идваща непосредствено от слънчевия диск и от около слънчевата зона с радиус 5° и 

падаща върху земната повърхност под формата на успореден сноп лъчи, се нарича пряка 

слънчева радиация. Онази част от слънчевата радиация, която пада върху земната 

повърхност от всички точки на небесния свод (без слънчевия диск и около слънчевата 

зона с радиус 5°) след разсейването от молекулите на атмосферните газове, водните 

капки или ледените кристали на облаците и твърдите частици, издигнати в атмосферата, 
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се нарича разсеяна слънчева радиация. Общият приход на пряка и разсеяна слънчева 

радиация върху хоризонтална по върхност се нарича сумарна слънчева радиация. 

Слънчевото греене средно годишно за района е относително високо между 2005-2178 

часа, т.е между 44-49 % от светлата част на денонощието за годината. В долната таблица 

е показано месечното разпределение на часовете слънчево греене, като са взети данни за 

най- близките станции – Лом и Кнежа.  

 

Продължителност на слънчевото греене в часове по месеци и годишно : 

 ГОД. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Лом 2005 64 76 115 177 224 258 308 293 223 147 68 52 

Кнежа 2178 70 91 132 194 204 282 320 308 234 166 82 59 

Относителна продължителност на слънчевото греене в проценти по месеци и 

годишно : 

Лом 44 22 26 31 44 50 56 66 68 59 43 23 18 

Кнежа 49 24 31 36 48 53 61 69 72 62 48 28 21 

Брой дне без слънчево греене по месеци и годишно : 

Лом 106 18 13 12 7 5 2 1 1 3 8 16 20 

Кнежа 78 15 9 9 4 2 1 1 1 2 6 12 16 

Конкретните данни за слънчевата радиация са от ст. Лом и ст. Кнежа и показват 

максимум през юни и минимум през декември. 

 

ІІ.1.1.2 Атмосферен въздух. 

Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на територията 

на общината не е установено системно наблюдение на качеството на атмосферния 

въздух. В Община Бойница няма пунктове на Националната мрежа за контрол на 

качеството на въздуха. Държавната политика по опазване на околната среда във 

Видинска и Монтанска области се провежда от РИОСВ - Монтана. От началото на 2009 

г. инспекцията поддържа във Видин една автоматична измервателна станция, измерваща 

фини прахови частици (ФПЧ10) и общ суспендиран прах, както и един стационарен пункт 

в Монтана. Резултатите от целогодишния контрол от инспекцията показват ниски 

стойности на наблюдаваните замърсители: прахови частици, серен диоксид, азотен 

диоксид, въглероден оксид, оловни аерозоли и др. 

Анализът на данните от бюлетините на Изпълнителната агенция за околна среда 

/ИАОС/ към МОСВ са публикувани резултати от екологичния мониторинг, които 

сравнени с пределно-допустимите средноденонощни концентрации показват, че 

концентрациите на контролираните замърсители са в обичайните им стойности за сезона. 

Тези резултати могат да бъдат използвани като ориентир за качеството на въздуха в 

Община Бойница, която граничи с Община Видин и на около 120 км от гр. Монтана. 

Като цяло информацията за качеството на атмосферния въздух в общината е непълна. 

Запрашеност на атмосферния въздух би могла да се наблюдава, в резултат от нивото на 

благоустроеност на съответното населено място и видът на използваните горива за 

отопление. Рядко възможни са епизодични превишавания на ПДК за ФПЧ с денонощен 
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или сезонен характер, въздушен пренос на замърсители от съседни общини и региони 

или трансграничен пренос. 

Пункт „РИОСВ – Монтана‖ е разположен в центъра на гр. Монтана, попадащ в 

областта на Западна Дунавска равнина и Предбалканската област. Територията се 

характеризира с равнинно-хълмист релеф. Разположен е на 160 м над морското равнище. 

На юг са разположени предпланините на Стара планина, на север Дунавската равнина. 

На запад от града се намира Веренишкото бърдо (652 м), а на изток „Пъстрина‖ (564 м). 

Непосредствено на юг от града е изграден яз. Огоста, влияещ върху микроклиматичната 

характеристика на града. 

Автоматична измервателна станция (АИС) „Видин‖ е въведена в редовна 

експлоатация от началото на 2009 г. До края на 2008 г., е функционирал един 

стационарен пункт за имисионен контрол с ръчно пробонабиране  – пункт ―Училище 

Любен Каравелов‖. 

В АИС „Видин‖ се контролират следните показатели – ФПЧ10 и серен диоксид, 

както и стандартният набор от метеорологични параметри (СНМП): скорост и посока на 

вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева 

радиация/греене. Пробонабирането за ФПЧ10 е 24 часа.  

 

Средномесечни концентрации на ФПЧ10 в пунктове “РИОСВ – Монтана”  и АИС 

Видин през 2015 г., μg/m3 /Източник: РИОСВ – Монтана/ 
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Разпределение на превишенията на среднодневната норма за ФПЧ10 в пунктове 

“РИОСВ – Монтана” и АИС Видин в периода 2011-2015 г., μg/m
3
 /Източник: РИОСВ – 

Монтана/ 

 

Високите нива и наднормените стойности на ФПЧ10, регистрирани в пунктове 

„РИОСВ – Монтана‖ и АИС „Видин‖ се дължат на масовото използване на твърди 

горива в битовия сектор, автомобилния транспорт и неорганизирани емисии от него, 

както и на сухо и ветровито време в началото на разглеждания период.  

За района е характерна ниската самопречиствателна способност на атмосферата, 

което води до задържане на високи нива на замърсителите за продължителен период от 

време. 

Анализът на резултатите показва, че битовото отопление е определящ фактор за 

замърсяването на атмосферния въздух. 

През летния сезон се наблюдава намаляване на наднормените стойности за 

ФПЧ10, поради преустановяване използването на твърди горива за отопление в битовия 

сектор.  

Източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община 

Бойница биха могли да бъдат транспортните средства и отоплителните инсталации. 

Допълнително негативно влияние оказва лошата улична и пътна настилка. Основен 

източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните стопанства, а в някои 

случай и битово-фекалните води при липса на канализация и не изградени или 

неподдържани септични ями.  

 

Емисии от транспорта 

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, ФПЧ10, 

оловни аерозоли, въглеродни оксиди и въглероден диоксид, като е източник на емисии 

от подвижни източници. Основен източник на емисии от подвижни източници са 

отработените газове от моторни превозни средства. На  територията на общината  няма 

организиран градски обществен транспорт. Пътищата в общината са със сравнително 

ниска интензивност на движение на МПС.  
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Емисии от битови източници 

Основната част от жилищата се отопляват с твърди горива. Прекомерното използване на 

твърди горива за  отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване 

на въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия. 

Горенето за битово отопление е източник на организирани емисии от неподвижни 

източници. Главен източник на организирани емисии от горивни процеси са 

отоплителните инсталации на територията на общината. Макар, че имат сезонен 

характер, техният дял в замърсяването е най-значителен. Най-сериозни източници 

представляват отоплителните инсталации на по-големите обществени и частни обекти. 

Това са инсталациите, обслужващи административните сгради и училищата. 

Перманентен източник на вредни емисии в атмосферата, със сезонен характер, остават 

отоплителните инсталации на частните обекти.  

 

Неорганизирани емисии от депа и кариери 

 Кариерите за открит добив на скална маса, при нормална експлоатация, са 

неподвижни източници на неорганизирано запрашаване. Характерно за работата на 

обектите е неравномерното, сезонно натоварване на производствените мощности, което 

рефлектира и в непостоянност на праховите емисии в районите. Неорганизирано 

замърсяване с прах в населените места. Няма информация за дяловото участие на този 

тип замърсяване през годината, но предвид малката площ на кариерите в община 

Бойница и обстоятелството, че не се експлоатират, може да се предположи много малка 

тежест на този тип замърсяване през летния сезон и сухите дни.  
 

Емисии от промишлеността 

 Всичките предприятия на територията на община Бойница спадат към 

категорията на микро предприятията. В отрасловата характеристика на икономиката на 

община Бойница отсъстват дейности, свързани с развитие на промишлеността. В 

общината, към момента, няма нито едно промишлено предприятие Поради тази 

причнина, емисиите от промишлеността не са от значение за качеството на атмосферния 

въздух на територията на общината.  

 

ІІ.1.1.3 Химикали  

 На територията на Община Бойница няма предприятия и/или съоръжения 

попадащи в обхвата на Раздел І към глава седма от ЗООС. 

 

ІІ.1.2 Води  

Наличните водни ресурси са формирани от повърхностни и подземни води. Река 

Дунав е естествената ни граница с Република Румъния.  

ІІ.1.2.1 Повърхностни води  

Основните елементи на контрола и управлението на повърхностните води се 

градят на база определяне състоянието им, чрез провеждане на мониторинг и определяне 

на „натиска‖ (замърсяване или изтощаване) върху водите.  

Негативен „натиск‖ върху водната екосистема оказват точковите и дифузни 

замърсители: 

- Непречистени или частично пречистени отпадъчни води от населените 

места и промишлени обекти, директно зауствани във водните тела или в 

попивни ями. 
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- Неконтролируемо натрупване на отпадъци в нерегламентирани депа или в 

коритата на дерета и реки и др.  

- Неконтролирано управление на торови маси и др. биомаси маси , както и 

нерегламентирано торене на земеделски площи и др. 

Направен е подробен анализ и оценка на съществуващия „натиск‖ върху водната 

екосистема,  проблеми и недостaтъци на ВиК системите и съоръженията, което е база за 

извършване на прогноза на въздействията върху отделните компоненти и фактори на 

околната среда във връзка с приетите устройствени решения в ОУП на Община Бойница 

и предложението на мерки за свеждане до минимум на негативния натиск върху 

околната среда и предотвратяване на здравен риск за населението в общината.  

Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за 

протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното 

управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, 

повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води.  

Негативното въздействие върху качеството на водите е резултат от 

антропогенното въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им 

отток, заустване на  

отпадъчни води от точкови и дифузионни източници и др.  

Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите 

оказват някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с това 

валежи и седименти във водосборните области, повишаване на температурата, както и 

влиянието й върху протичащите в тях химични, биохимични и сорбционни процеси и 

други. 

 

ІІ.1.2.1.1 Състояние на повърхностните води 

В раздела е представена обща информация за екологичното и химично състояние 

на повърхностните води (анализ и характеристика на водното тяло: тип, пунктове за 

мониторинг, оценка на екологичния статус и др.) на територията на Община Бойница. 

Направена е инвентаризация, анализ и оценка на резултати от редица проучвания за 

състоянието на повърхностните води в района и антропогенния натиск върху тях, 

наличието на източници на замърсяване, точковите източници на замърсяване и др.  

Повърхностни води. Обща информация. Оценка на текущото състояние. 

Максимумът на речният отток е през пролетта, а минимумът е в края на лятото и 

началото на есента - август - септември. Речният отток има колебания.  

Наличните водни ресурси са формирани от повърхностни и подземни води.  

Територията на Община Бойница е разположена в Дунавският район за басейново 

управление на водите на територията на Р България, разположен изцяло в Екорегион 12. 

 

Местоположение на Дунавски район на Басейново управление 
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 Съгласно ПУРБ 2016-2021 (проект)  Дунавският район за басейново управление е 

с площ 47230 км
2
 или 42,5% от територията на България. Площта на отделните поречия е 

както следва: 

Поречия - обща площ /km
2
/: Ерма и Нишава - 1159km

2
;  Огоста и реки Западно от Огоста 

- 8193 km
2
 (в т.ч.Реки Западно от Огоста - 3910,6 km

2
) , Искър - 8607 km

2
, Вит - 3228 km

2
; 

Осъм - 2838 km
2
, Янтра - 7862 km

2
, Русенски Лом - 2985km

2
, Дунавски Добруджански 

реки - 8027 km
2
, Дунав - 4 331 km

2
, Общо - 47 230 km

2 

 
Водосборна площ на основните поречия в Дунавски район за басейново управление 

 

Реките преминаващи през територията на Община Бойница са в едно поречие: 

 Поречие реки Западно от Огоста:  
 Тук се включват поречията на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, 

Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и техните притоци. 
   

 

Поречия на реките Западно от Огоста 
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Характерни особености на водосборния район на реките Западно от река Огоста.  

В Северозападната част на България между Западна Стара планина, р. Тимок, р. 

Дунав и р. Огоста събират своя отток и заустват в р. Дунав т.н. Поречие реки Западно от 

Огоста реките по ред на вливане в Дунав: Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, 

Скомля, Лом, Цибрица. Те водят началото си от главното старопланинско било с 

изключение на Цибрица и Скомля, които извират от предпланините на Стара планина. 

Общата площ на поречията е 4 865 km
2
. Общият годишен отток е 504,10

6
m

3
. Тези 

поречия принадлежат към Дунавски район за басейново управление. На територията на 

поречията са разположени областите Видин и Монтана.  

 

Схема на поречията, разположени западно от р. Огоста 

 Поречията на реките западно от Огоста са залесени предимно от нискостеблени гори 

и по-малко бук. Процентно залесеността е около 25% от цялата площ. Буковите гори се 

простират като един непрекъснат висок пояс по билото на Западна Стара планина. 

Пълноводието е през месеците март-май, маловодието – август-октомври. 

 

 В територията на Община Бойница са разположени изцяло или частично 

водосборите на р. Тополовец и притоците й р. Полянска и р. Рабровска. 

 Река ТОПОЛОВЕЦ извира под името Мостище на 1,75 км североизточно от 

височината Връшка чука, Западен Предбалкан. Долното й течение във Видинската 

низина е коригирано. Дължина й е 67,6 км, а водосборната площ 582,8 км
2
.  

 
Водни тела категория “река” на територията на Община Бойница* 

 

*Данни ПУРБДР 2016-2022 – проект 
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Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на 

река  Тополовец за втория цикъл на ПУРБ 

 

№ Река Местност 

Площ на 

водосборната 

област, km
2
 

Средна 

н. в., m 

Разстояние от 

устието, km  

година на 

откриване  

година на 

закриване 

12700 Тополовец с. Акациево 305,0 250,0 16,00 24 - 

 Тополовец устие 582,8 - 0,0 - - 

12850  Войнишка с. Търняне 269,0 260,0 5,00 45 - 

13450 Вещицка с. Вещица 87,9 560,0 9,60 46 - 

 Видбол устие 329,8 - 0,0 - - 

 Арчар устие 365,4 - 0,0 - - 

 Скомля устие 162,8 - 0,0 - - 

14450 Стакевска река с. Фалковец 325,0 680,0 1,00 59 - 

14620  Лом (Бърза 

река) 
с. ГорниЛом 19,3 1411,0 87,20 49 - 

14850  Лом с. Трайково 1087,0 - 12,20 58 87 

15850  Цибрица с. Игнатово 845,0 - 5,15 14 - 

Основни хидрографски характеристики на оттока на реките в поречия Западно от Огоста 

в т.ч. и реките в Община Бойница 

 
Вътрешногодишно разпределение на оттока на реките Западно от р. Огоста, в т.ч. реките 

на територията на Община Бойница 
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 Река Тополовец не е определена, като район със значителен потенциален риск от 

наводнения по чл. 146г от ЗВ в Дунавски район за управление на водите.  

 

  
 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в поречие на 

реките западно от Огоста* 

 

*Данни ПУРН в Дунавски РБУ - проект 

 

Водоснабдяването за питейно-битови нужди в разглежданото поречие се 

осъществява от: подземни води от терасите на разглежданите реки; каптажи на изворни 

води; водохващания в горното течение на реките. Водоснабдяването се извършва от 4 

експоатационни дружества: „ВиК― ЕООД - Видин, оператор на В и К системите и 

съоръженията за водоснабдяване на Община Бойница; „ВиК― ЕООД - Монтана, „ВиК― 

ЕООД – Берковица и „ВиК― ЕООД - Враца.  

Основни водоснабдителни групи по поречия 

поречие водоснабдителна група водоизточник 

Арчар Бяла каптаж 

Лом Репляна водохващания 

Тополовец Каниц каптажи 

Водоснабдяването за промишлени нужди в разглежданото поречие се 

осъществява от питейни води.  

Напояване. При разглеждането на потреблението за напояване са оформени две 

групи обработваеми площи: 

 В първа група са обединени площи, подходящи за напояване с води от р. Дунав. В 

тази група не са включени землища от Община Бойница. 

 Във втора група са включени всички площи, представляващи интерес в 

мелиоративно отношение и с възможности да се напояват с оттока на вътрешните 

реки - притоци на р. Дунав. Те са разположени между подходящите за напояване 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/PURN/Pril_1_Karta_DRBU.pdf
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площи с Дунавски води и подножието на Старопланинските склонове. В тази 

група са включениза напояване землищата на Община Бойница. 

Управлението на напояването на двете групи се осъществява от „Напоителни 

системи‖ ЕАД клон Видин и Монтана. За Община Бойница напояването се осъществява 

от „Напоителни системи‖ ЕАД клон Видин. 

Възможните за напояване площи не са компактни. Поради сложните релефни 

очертания и форми те са обособени в отделни напоителни системи. Повечето са напълно 

самостоятелни, без изградени хидравлични връзки между тях.  

Изградени са и други малки напоителни полета, с водоизточници малки язовири, 

между които не съществуват връзка. Това са самостоятелни малки напоявани масиви, 

собственост на бившите ТКЗС-та, с неизяснено в момента техническо състояние на 

напоителната инфраструктура.  

 

Основни напоителни системи в поречията западно от р. Огоста 

поречие 
напоителна 

система 

площи с годна 

инфраструктура 

поляти  

площи за 

1998г. 

реалис- 

тичен 

оптимис- 

тичен 

макси- 

мален 

  dka dka dka dka dka 

Видбол 

Арчар 
Рабиша 19660 560 1310 3010 3010 

Лом Дреновец 6770 190 450 1040 1040 

Степента на оползотворяване на разполагаемия хидроенергиен потенциал и в момента е 

много ниска.  

Хидроенергетика. За добив на енергия в района са изградени 4 малки ВЕЦ. 

Построени са 4 ВЕЦ на р. Лом: на течащи води – ВЕЦ „Фалковец‖, „Горни Лом‖ и 

„Миджур‖ и на дневен изравнител ВЕЦ „Китка‖. Всички са извън Община Бойница. 

Антропогенното въздействие върху речните течения е в резултат на използването 

на водите за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, напояване, 

енергопроизводство, рекреация. Обезпечаването на напоителните площи става както от 

директни водовземания, така и от малки язовири.  

Поради климатичните условия и залесеността на територията, както и в резултат 

на дългогодишната експлоатация на съоръженията, няма критични състояния на речните 

екосистеми под водовземанията. Използването на водите за водоснабдяване не променя 

съществено количеството на водния ресурс (висока степен на възвратни води), но 

променя качеството на речната вода.  

            

Характерни особености на реките: 

Обща информация за екологичното и химично състояние на повърхностните води  

Кратка информация за пунктовете за наблюдение на повърхностните води. 

Мониторингът на повърхностните води е част от националната система за мониторинг на 

околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен мониторинг. 

Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят 

необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния 

басейн или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят 

състоянието на водните тела в риск и да оценят промените, които са настъпили в 

резултат от прилагането на програмата от мерки. Екологичното и химичното състояние 
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на повърхностните води се определя на базата на получените данни от програмите за 

мониторинг. Мрежите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води и 

измерваните показатели в тях са регламентирани със Заповед на министъра на околната 

среда и водите. Мониторинговите програми, които през 2014 г. са изпълнявани съгласно 

Заповед №РД-182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Показателите, 

които се наблюдават по Заповедта са разделени в три основни групи : – основни 

физикохимични, приоритетни вещества и специфични замърсители, като честотата им на 

мониторинг е от 4 до 12 пъти в годината:  

- Основни физикохимични показатели - температура, pH, неразтворени вещества, 

електропроводимост, биогенни елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, 

наситеност с кислород, перманганатна окисляемост, БПК5, ХПК, желязо/Fe, манган/Mn, 

сулфати/SO4, хлориди/Cl и др.;  

- Приоритетни вещества - силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се 

вещества.  

- Специфични замърсители - органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, 

феноли и други специфични вещества. 
 

Основните индикатори, които се прилагат за оценка на химичното състояние на 

повърхностните води на национално и европейско ниво са средногодишните концентрации 

на следните основни показатели – разтворен кислород (DO), БПК5 (BOD5), амониев (NH4- N) 

и нитратен (NO3- N) азот, фосфати (PO4- P).  

Оценката на качеството на повърхностните води по основните физикохимични 

показатели е направена на базата на средни годишни стойности. Резултатите са 

категоризирани в 4 категории: 

 

категория  Ел. проводимост, μS/cm  N-NH4, mg/l  N-NO3, mg/l  БПК5  

I  <700  <0.1  < 0.7  <2  

II  700÷800  0.1÷0.4  0.7÷2.0  2÷4  

III  800 ÷1000  0.4÷0.6  2.0÷4  4÷8  

IV  >1000  >0.6  >4  >8  

 

Съгласно Заповедта на територията на БДУВДР - Плевен се наблюдават 164 

повърхностни водни тела, от които 40 са категория езера /язовири/ и 124 – категория 

реки, разположени в поречията на реките Огоста, Западно от Огоста, Искър, Вит, Осъм, 

Янтра, Русенски Лом и Дунавските Добруджански реки. Мониторинговите пунктове за 

контрол на физикохимическите показатели за контролен мониторинг, за оперативен 

мониторинг и 6 пункта на река Дунав в изпълнение на програмата TNMN 

/Транснационална мониторингова мрежа/. В програмата за хидробиологичен мониторинг 

са включени 134 пункта за анализ по два или три елемента за качество. Състоянието 

/статуса/ на ПВТ се определят по три елементи за качество: биологични, физикохимични 

и хидроморфологични. В рамките на 6 години, т.е. един цикъл на План за управление на 

речните басейни /ПУРБ/ се прави оценка на състоянието на всяко повърхностно водно 

тяло. На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, протичащите реки по 

утвърден график, периодично се извършва мониторинг.  

Контролът на качествата на повърхностните води за 2014 г. е осъществен на 

определените пунктове от НСМОС, съгласно Заповед РД - 182/26.02.2013 г. на МОСВ. 
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Биомониторинг - Биологичният мониторинг е екологичен критерий за оценка 

качеството на водите, който се използва с приоритет в редица развити европейски 

страни. Водещи при оценката на състоянието на водите са биологичните елементи за 

качество (БЕК), тъй като те най-силно се повлияват от различните видове антропогенен 

натиск върху водните екосистеми. РДВ изисква да се използват оценките на състоянието 

по всички БЕК - когато водните тела се наблюдават чрез контролен мониторинг и най-

чувствителния към съответния вид натиск елемент за качество - когато водните тела се 

наблюдават чрез оперативен мониторинг. При оценката на общото състояние РДВ 

използва правилото, че общото състояние на екосистемата се определя от елемента, 

който е в най-лошо състояние. В част от водните тела, на база експертна оценка е дадена 

по-голяма тежест на най-представителния за съответния тип и категория водно тяло 

БЕК.  

 През последните няколко години, хидробиологичният мониторинг (ХБМ) се 

наложи като неотменима част от НАСЕМ, тъй като се оказа, че получаваната 

информация от физикохимичните анализи не е достатъчна за пълна оценка на 

въздействието на неблагоприятните фактори върху водните екосистеми. Данните от 

биомониторинга отразяват интегрираното въздействие на замърсителите върху водните 

течения за по - дълъг период от време (обикновено около 1 година), като по този начин 

се отчитат обикновено скритите за физикохимичните изследвания залпови замърсявания. 

Оценката на речните типове е извършена на базата на еднократни пробовземания през 

оптималния сезон (лято – есен) по методика утвърдена с Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. 

за характеризиране на повърхностните води. Оценката е представена в 5 класа (много 

добро, добро, умерено, лошо, много лошо състояние) със съответен цвят, съгласно 

изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите от 11.4.2011 г. Оценката е 

направена на базата на данни за 2014 г. за главните речни поречия в България, като е 

направена съпоставка с предходната година. Състоянието на реките се подобрява. 

Количественото състояние на повърхностните води  е индикатор за 

количествено състояние на повърхностните води е регистрирания (нарушен) отток и се 

прави на база на регистрирания (нарушен) отток при хидрометричните станции от 

опорната хидроложка мрежа към НИМХ. 

 

Основната цел на Плана за управление на речни басейни на Дунавски район 

ПУРБДР е достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите в 

Дунавския район за басейново управление до 2015 г. Специфичната екологична цел за 

повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 е „Предотвратяване влошаването на 

екологичния потенциал и постигане на добър до 2021 г. Предотвратяване влошаването 

на химичното състояние и постигане на добро до 2027 г.―. За водното тяло е въведено 

изключение съгласно чл.4 на РДВ 2000/60 на ЕС за постигане на екологичните цели (2015 

г.), поради значително антропогенно въздействие, т.е. по-малко строги цели за опазване 

на околната среда. (Целите за опазване на околната среда могат да бъдат по-малко 

строги за конкретни водни тела, когато при анализа на техните характеристики и 

прегледа на антропогенното въздействието върху състоянието им, се установи че: са 

засегнати значително от човешката дейност; естествените условия не позволяват 

своевременно подобряване и е невъзможно или икономически необосновано постигането 

на добро състояние. За тези водни тела се поставят по-малко строги целите за опазване 

на околната среда). 

 В ЕО се предлагат мерки за достигане на основната цел. Включване на 

населението в канализационна система и ПСОВ, отговарящи на съвременните 

изисквания. 
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 Необходимо е да се провежда строг контрол и ефективно управление за 

предотвратяване и бързо отстраняване на аварийни ситуации на изпускане в атмосферата 

и водите на вредни вещества над определените изисквания, съгласно действащото 

екологично законодателство в страната, хармонизирано в голяма степен с европейското, 

като се предотврати здравния риск за населението. 

   

Река Дунав и целият Дунавски район за басейново управление на водите у нас 

са определени като чувствителна зона, чиято специфична екологична цел е за намаляване 

и/или предотвратяване на по-нататъшно замърсяване с биогенни елементи на 

повърхностните води в тази зона до 2015 г., съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на 

МОСВ, затова и изискванията към ползвателите на водните обекти са по-строги. В сила е 

първият План за управление на целия международен Дунавски басейн, както и План за 

управление на Дунавския район за басейново управление в Р. България. В този План, 

реката е категоризирана като река с име Дунав RWB01 и код BG1DU000R001. Определена 

е като силно модифицирано водно тяло с умерен екологичен потенциал и лошо химично 

състояние. Изготвена е и се прилага Програма от мерки за достигане на добро химично 

състояние и добър екологичен потенциал в рамките на следващите планови периоди до 

2021 г. и 2027 г. Тези изисквания ще са приложими по отношение на екологичните 

задължения при реализацията на настоящият ОУП. За реката се изпълнява контролен 

физико-химичен мониторинг и оперативен мониторинг по специална Програма за 

националния мониторинг по основни физико-химични показатели, по приоритетни и 

специфични замърсители и по хидроморфологични елементи за качество, съгласно 

програмата на МКОРД, която е включена към НСМОС изпълнявана от ИАОС и 

Регионални лаборатории. Изпълнява се и контролен и оперативен хидробиологичен 

мониторинг по същата програма. За изпълнение на мониторинговата програма за река 

Дунав, както и за мониторинга върху състоянието на р. Огоста, е в сила Заповед № РД-

182/26.02.2013 г. на МОСВ.  

При анализ на показателите БПК5 и разтворен кислород в пунктовете, 

контролирани от НСМОС на територията на Видинска област, за последните години се 

наблюдава трайна тенденция към подобряване на качествата на повърхностните води. 

Лабораторен контрол на водите на р. Дунав е извършван на всеки два месеца. 

Изследваните показатели са в рамките на пределно допустимите концентрации и водите на 

реката отговарят на проектната си категория по всички изследвани показатели. Налице е 

трайна тенденция на подобряване на качеството на повърхностните води в региона по 

показателите БПК5 и Разтворен кислород. 

Във връзка с прилагането на Директива 91/676/, транспонирана в Р. България с 

Наредба 2/2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

със Заповед РД-635/13.08.2013 г. на министъра на ОСВ се изпълнява и програма за 

мониторинг на нитрати в повърхностните и подземни води. 

Актуализирана е и програмата за контролен мониторинг на повърхностни води 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ - Монтана, 

данните и резултатите от проведения през 2014 г. контролен мониторинг на обектите, 

формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични 

замърсители и заустващи във водни обекти са въведени в Информационната система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите. 

По отношение на компонент ―води‖ околната среда в териториалния обхват на 

РИОСВ - Монтана е в добро екологично състояние. Относно качествения състав на 

водоприемниците, намиращи се на територията, се забелязва тенденция към задържане и 

подобряване на състоянието им.  
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Замърсяването на повърхностните води е по-широко разпространено в 

земеделските и градски райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни 

елементи (азот и фосфор), някои тежки метали, органични замърсители и продукти от 

тяхното разграждане, но в района на община Бойница поради липса на промишлени 

предприятия замърсители може да се очаква само замърсяване с биогенни елементи при 

недобър контрол и управление на селскостопанските дейности. 

Дунавски район за басейново управление - състояние на повърхностни водни тела 

категория „реки“: 

Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води 

Опазването, рационалното използване и управлението на водните ресурси е от 

първостепенна важност за устойчивото развитие, както за региона, така и за цялата 

страна. Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на 

човешката дейност върху естествената водна среда. 

Основните източници на замърсявания на водите са земеделието, 

промишлеността, транспорта и населените места, като голяма част от тези замърсявания 

постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. Замърсителите, предимно от 

органичен произход, се разграждат под въздействието на естествени самопречистващи 

процеси до определена степен, но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени 

от естествените процеси, което налага тяхното отстраняване или намаляване до 

допустими за околната среда граници. Източниците на замърсяване се делят на: 

- Точкови източници на замърсяване - това са заустването на градските 

канализации на населени места с над 2000 еквивалентни жители (е.ж.), заустващи без 

необходимо пречистване; зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни 

води; зауствания на промишлени отпадъчни води от индустриални обекти. В Община 

Бойница няма такива населени места и няма промишлени емитери на значимо 

замърсяване на повърхностните води.  

- Дифузни източници на замърсяване - населени места без ПСОВ и без 

канализация, промишлени зони без канализация, сметища без изолация. При дифузно 

внесените вещества от значение са биогенните вещества, пестицидите (препарати за 

растителна защита) и тежките метали. Проблемите, произлизащи от дифузното 

натоварване на повърхностните води с азот се влияе основно от притока от подземните 

води (разтворените вещества), а с фосфор се предизвиква основно от ерозията (внесените 

количества твърди частици). В Община Бойница, населените места нямат изградени 

канализационни системи и ПСОВ, като от населението се използват изгребни ями или 

стари септични ями, което води до замърсяване на почвите, подземните и 

повърхностните води в района.  

- Хидроморфологични изменения - водочерпенето от повърхностните води, 

регулиране на оттока. Това са проблеми възникнали в следствие изграждане на 

хидроенергийни съоръжения (ВЕЦ, МВЕЦ), изграждане на язовири, диги за защита от 

наводнения, бентове и преливници. Въздействия, свързани с хидроморфологични 

промени значително се отразяват върху водните организми. Особено силно е 

въздействието на напречни строителни съоръжения, тъй като се прекъсва проходимостта 

за онези водни организми, които не са в състояние да преодолеят тези прегради. В 

Община Бойница няма такива съоръжения. 

- Морфологични изменения - прекъсването на естествената дължина на реките, 

физически изменения на коритото, развитие на инфраструктурата (пътища, мостове), 

инженерни дейности, земекопни работи са важни и съществени въздействия, които 

влияят върху натоварването с вредни и биогенни вещества. Често те отнемат на водните 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

61 

 

организми тяхната жизнената среда и достъпа до хранителни вещества, а с това и 

възможността им за оцеляване. В ОУП на Община Бойница не са предвидени ИП за 

изграждане със значимо негативно въздействие върху компонент „води‖. 

Експертите от направление „Опазване на водите‖ към РИОСВ – Монтана 

осъществяват контрол върху обектите, които формират отпадъчни води и заустват в 

повърхностни водни обекти с цел опазване и подобряване състоянието на водните 

ресурси в териториалния обхват на инспекцията. Въведена е Информационна система за 

разрешителни и мониторинг при управление на водите ИСРМУВ, на основание чл. 171, 

ал. 1 от Закона за водите, раздел IV от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите 

(ДВ. бр. 34/29.04.2011 г.) и във връзка със Заповед № РД -821/30.10.2012 г. на Министъра 

на околната среда и водите.  

 

Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ 

Едни от основните замърсители на водоприемниците на територията на РИОСВ – 

Монтана са непречистените отпадъчни води от населените места. Районът се 

характеризира с директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците, предвид 

факта липсата на ПСОВ, както в крайдунавските градове, така и в по-малките населени 

места.  

 

Обобщение:  

Състоянието на повърхностните води на територията на Община Бойница е добро. 

През 2015 г., в сравнение с предходните години, в резултат на завишения контрол, както 

и на изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване 

на отпадъчни води и комплексни разрешителни, се наблюдава подобряване на 

емисионното състояние на водите на съответните водоприемници. 

Основен проблем за опазването на водите остава ниската степен на изграденост 

на канализацията на населените места и ПСОВ. Не са констатирани нарушения на 

индивидуалните емисионни ограничения по зададените показатели, заложени в 

издадените им разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. 

Базирайки се на данните, представени в секторният анализ на компонент води, може да 

се направи извода, че основен замърсител на водите в общината са непречистените 

битови отпадъчни води. Основен потребител на вода в Община Бойница е населението и 

в по-малка част обществените консуматори. В общината няма потенциално повлияни 

участъци от дифузно замърсяване със селскостопански източници.  

 

ІІ.1.2.1.2 ВиК мрежи и тяхното състояние 

По отношение на водоснабдяването, с ОУП на Община Бойница се изследват и 

определят: 

 източници – капацитет и състояние на водоснабдителната мрежа; 

 магистрални водопроводи - капацитет и състояние, възможност за поемане на 

допълнително натоварване, нови трасета; 

 резервоари - оценка за достатъчност на изградения обем на резервоарите; 

 изследване на необходимостта и определяне на места за съоръжения в някои 

населени места в общината; 

 правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни 

устройствени планове за реконструкция на разпределителните мрежи в 

населените места чрез подмяна на съществуващите тръби. 
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По степен на изграденост на канализационната мрежа в населените места и 

пречиствателните станции за отпадъчни води има значително изоставане, спрямо 

развитието на водоснабдителните системи. По отношение канализационните мрежи, с 

ОУП се изследва и определят: 

 начин на отвеждане на отпадъчните води от населените места и 

 отразяване на места отредени за локални пречиствателни съоръжения; 

 главни колектори - капацитет, възможности за поемане на допълнителни 

натоварвания при необходимост от провеждане на водни количества по-големи от 

тези в момента, необходимост от нови; 

 правилата за прилагане на плана да изискват от последващите подробни 

устройствени планове  за изработване на схеми за канализация на населените 

места. 

На следващ етап ще се реализира основното застрояване на територията, при 

спазване на градоустройствените показатели за общите и подробни устройствени 

планови/ОУП и ПУП/, както и инвестиционните обекти. 

Важно е да се отбележи, че предвидените с ОУП промяна предназначението на 

територии и на поземлени имоти с цел застрояване ще се извърши на следващ етап, въз 

основа на влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/. Чл 9 от ЗУТ (2). 

 

 ВиК мрежи  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По – голямата част от съществуващите външни водопроводи в община Бойница 

са реконструирани /подменени/ с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/ с 

диаметри ф90 – ф160мм, които са корозионноустойчиви и с дълъг експлоатационен срок.  

Нереконструираните външни водопроводи в Общината са: 

 водопроводите от каптажи „Раброво― до черпателен резервоар на ПС 

„Раброво―; 

 водопровод от Водна кула „Раброво― до с. Канец.  

От нереконструираната външна водопроводна мрежа, приоритетни за 

реконструкция /подмяна/, поради най-висока аварийност са следните участъци: 

 Външен водопровод от Водна кула „Раброво― до с.Канец – 1,7км ф125мм 

АЦ тръби. 
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Вътрешната водопроводна мрежа в населените места от община Бойница е 

изпълнена с: 

- азбестоциментови /АЦ/ тръби – 11,8км /25%/; 

- полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/-35,7км /75%/. 

В с. Бойница и с. Раброво вътрешната водопроводна мрежа е реконструирана 

/подменена/ на 100% с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE/. С HDPE тръби 

са подменени и сградните водопроводни отклонения – до тротоарен спирателен кран. 

Подменени са и всички спирателни арматури по водопроводната мрежа, монтирани са 

нови пожарни хидранти. В с. Шишенци е подменена около 1/3 от вътрешната 

водопроводна мрежа. 

 В останалите населени места от община Бойница, вътрешните водопроводни 

мрежи са изпълнени изцяло с азбестоциментови /АЦ/ тръби. Сградните водопроводни 

отклонения са изпълнени със стоманени поцинковани тръби и фитинги. Уличните 

водопроводи, изпълнени с АЦ тръби и сградните водопроводни отклонения, изпълнени 

със стоманени поцинковани тръби, във всички населени места от Общината, са 

изграждани преди 40 – 60 години. Същите са силно амортизирани, с висока аварийност. 

Това предопределя високи загуби на вода, високи експлоатационни разходи за ел. 

енергия и отстраняване на аварии, чести нарушения във водоподаването на 

потребителите, и периодични нарушения в качеството на питейната вода, поради 

замърсяване в резултат на аварии.  

Нереконструираните улични водопроводни мрежи не отговарят на действащите 

нормативи за противопожарна безопасност. По мрежите няма достатъчно спирателни 

кранове и пожарни хидранти. Голяма част от съществуващите такива са повредени и 

негодни за експлоатация. 

По данни на „ВиК – Видин‖ ЕООД, средната честота на аварийност на 

вътрешните водопроводни мрежи в населените места от община Бойница е 2,2 бр.аварии 

/ км водопр. мрежа / година. 

От нереконструираната вътрешна водопроводна мрежа, приоритетни за 

реконструкция /подмяна/, поради най-висока аварийност и значимост за 

водоснабдяването са водопроводните мрежи на следните населени места: 

 Вътрешна водопроводна мрежа с. Периловец – аварийност –  

4,8 бр.аварии / км водопр. мрежа / година – 2,6км ф80 – ф150мм АЦ тръби. 

 

 Водоснабдяване 
Основен проблем във водоснабдяването на всички населени места в община 

Бойница, е прогресивната амортизация на уличните водопроводни мрежи и сградните 

водопроводни отклонения, която обуславя високи нива на загубите на вода – средно за 

Общината около 62%. Това от една страна води до високи експлоатационни разходи за 

отстраняване на аварии, висока себестойност на питейната вода, поради големите 

разходи за ел. енергия и влошаване качеството на услугата „доставяне на вода за питейно 

– битови нужди на населението‖, поради честите прекъсвания във водоподаването за 

отстраняване на аварии. 

Информация за подадената, полезноизползваната /инкасираната/ вода и загубите 

на вода в населените места от община Бойница за 2014 г.: 

 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

Подадена 

вода, 

хил.м3/год. 

Инкасирана 

вода, 

хил.м3/год. 

Загуба на 

вода, % 

Бойница 32,8 12,0  63,3 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

64 

 

Раброво 35,9 13,9 61,3 

Канец 0,6 0,2 62,3 

Шишенци 1,3 0,5 65,4 

Бориловец 1,5 0,8 49,1 

Периловец 1,6 0,7 59,6 

Шипикова махала 0 0 0 

Градсковски 

колиби 

0 0 0 

 

Селата Шипикова махала и Градсковски колиби не са водоснабдени. Същите са с 

по–малко от 25 жители и са със затихващи функции. 

 

Водоизточници в община Бойница: 

 

№   Наименование Вид Местоположение Дебит  No и дата на Срок Наличие  

по       л/с разрешителното до на 

ред         за водоползване   учредена 

              СОЗ 

1 ПС "Раброво" 

Каптирани 

извори - 4бр. с.Раброво 
5 

11510704/10.10.2011 10.10.2021 Не 

          11510702/10.10.2011 10.10.2021   

          10510703/10.10.2011 10.10.2021   

          10510705/10.10.2011 10.10.2021   

2 

ПС 

"Шишенци"  

Дренажи - 

2бр. с.Шишенци 
1,8 

0234/19.04.2001 19.4.2026 Не 

3 

ПС 

"Периловец"  

Каптиран 

извор - 1бр. с.Периловец 
1,5 

11510349/15.06.2009 15.6.2012 Не 

4 

ПС 

"Бориловец"  

Каптиран 

извор - 1бр. с.Бориловец 
1,2 

100928/25.04.2005 25.4.2010 Не 

 

Водоизточниците в Община Бойница са с устойчиви характеристики и достатъчен 

дебит за задоволяване на нуждите на водоснабдяваните населени места. В община 

Бойница няма населени места със постоянен или периодичен /сезонен/ режим ана 

водоснабдяване.  

Дългогодишният мониторинг на водоизточниците не регистрира отклонения в 

качествата на питейната вода по физикохимични и радиологични показателии. 

Констатират се епизодични отклонения в качествата на питейната вода при 

консуматорите – по микробиологични показатели, които се дължат основно на проблеми 

при обеззаразяването на водата и на вторично замърсяване, причинено от аварии по 

вътрешните водопроводни мрежи. 

Най – голямото населено място в Общината – с. Бойница се водоснабдява от 

водоизточник – ПС „Вила пчела― /4 бр. тръбни кладенци/, който се намира в землището 

на с.Бела Рада, Община Видин. Този водоизточник освен с.Бойница водоснабдява още 9 

населени места извън Община Бойница - гр.Кула и 8 села. 
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 Канализация и пречистване на отпадъчните води 

В населените места от община Бойница няма съществуващи канализационни 

мрежи и Пречиствателни станции за отпадъчни води. Единственото изключение е един 

канализационен клон за битови отпадъчни води в с.Бойница, с дължина около 0,5 км и 

диаметър ф300 мм. Този клон събира битовите отпадъчни води от два жилищни блока и 

училището, отвежда ги до съществуващо, старо пречиствателно съоръжение /септична 

яма/, след което ги зауства в дере. 

 

ІІ.1.2.1.3 Напоителни системи 

 В недалечно минало общината се е характеризирала с добре развито селско 

стопанство с висок дял на поливни площи. В момента поливните площи са сведени до 

минимум.  

 

Обобщение:  

За доразвитие на водопроводната мрежа е необходимо да се изследва 

необходимостта от реконстукция или цялостна подмяна на вътрешната водопроводна 

мрежа в населените места, включително водопроводните отклонения и външните 

водопроводи. Община Бойница не разполага с налични проекти в областта на 

водоснабдяването, за които е необходимо финансиране. 

 За развитие на канализационната система ще е необходимо осигуряване на всички 

сгради с канализация, реконструкция на съществуващата система, както и евентуално 

изграждане на ЛПСОВ в някои села. Община Бойница не разполага с налични проекти в 

областта на канализацията и пречистването на отпадъчните води, за които е необходимо 

финансиране. 

 

ІІ.1.2.2 Подземни води  

Най-благоприятни условия за събиране на грунтови води съществуват в 

алувиалните наслаги на речните тераси и наносните конуси. 

 

Хидроложки условия. От хидрогеоложките фактори отношение към 

строителството тук имат плитко залягащите грунтови води и наличието на няколко 

водоносни напорни хоризонта, като в това отношение районът е по-беден на подпочвени 

води. В Старокватернерните отложения нивата на подпочвените води са установени на 

дълбочина от 5 до 8 метра, а в сарматските наслаги - на 15-20 метра. Водите са 

хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви, с относително ниска минерализация и не са 

агресивни спрямо бетона.  

Територията на Община Бойница като цяло предлага благоприятни 

хидрогеоложки условия за строителство, поради дълбоко залягане на статичните нива на 

подпочвените води. 

 

ІІ.1.2.2.1 Състояние на подземните води 

В територията на общината са налични добри запаси от подпочвени води, които 

са с дълбоко залягане на статичните нива. 

В Старокватернерните отложения нивата на подпочвените води са установени на 

дълбочина от 5 до 8 метра, а в сарматските наслаги - на 15-20 метра. Водите са 

хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви.  
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Подземните водни тела, идентифицирани в ПУРБ в ДРБУ 2010-2015 г., са със 

следното състояние: 

- „Порови води в Кватернера – Арчар-Орсойска низина‖ с код BG1G0000Qa1003. 

Подземното водно тяло е в добро химично и лошо количествено състояние. 

Екологичната цел за водното тяло е: „Постигане на добро състояние на подземните 

води―; 

- „Карстови и Порови води в Кватернера – р. Лом‖ с код BG1G0000Qa1013. 

Подземното водно тяло е в добро количествено и лошо химично състояние. 

Екологичната цел за водното тяло е: „Постигане на добро състояние на подземните 

води―; 

- „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия‖ с код BG1G00000N2034. 

Подземното водно тяло е в добро количествено и лошо химично състояние. 

Екологичната цел за водното тяло е: „Постигане на добро състояние на подземните 

води―; 

- „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия‖ с код BG1G000N1bp036. 

Подземното водно тяло е в добро количествено и лошо химично състояние. 

Екологичната цел за водното тяло е: „Постигане на добро състояние на подземните 

води―. 

Подземните водни тела са определени, като зони за защита на подземните води за 

питейно-битово водоснабдяване с код на зоните BG1DGW00000N2034, 

BG1DGW0000TJK044, които са оценени в добро състояние и BG1DGW0000Qa1003, 

BG1DGW0000Qa1013 и BG1DGW000N1bp036, оценени в лошо съсътояние. За зоните за 

защита за питейните води, екологичната цел е: „Намаляване на необходимостта от 

пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на проектното 

количество във водовземните съоръжения до 2015 г.― 

 

ІІ.1.2.2.1.1 Извори 

Под влияние на силната денудация и напредналата карстификация в района има 

два обособени карстови басейна – Белоградчишки и Салашки. Формиращите се води са 

движат на север, след като по система от разломи излизат като преливни извори.  

ІІ.1.2.2.1.2 Сондажни и шахтови кладенци 

 Основен захранващ сондаж в общината е Канец, който е каптиран и включени 

към водопреносната мрежа. 

 

ІІ.1.2.2.1.3 Термоминерални води 

 На територията на общината няма термоминерални води. 

 

ІІ.1.3 Почви и земни недра 

В геоложко отношение теренът на общината принадлежи към Дунавска хълмиста 

равнина и е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и долнокредни 

плиткоморски утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици, мергели, 

песъчливи варовици и др. В местата по долините на реките преобладават неозойски 

наслаги и алувиални отложения.  

Почвите в региона са излужени черноземи смолници, алувиално-ливадни по 

течението на реките. 
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Стратиграфия. Територията на Община Бойница е разположена на границата на 

две големи геоморфоложки зони - западната част на Мизийската плоча и 

Предбалканската геоморфоложка зона, съгласно разположението на големите 

морфотектонски области в България. Тук влиза ниската и заравнена област — най-

голямата равнина в Балканския полуостров, — която от север и от запад се огражда с 

Южните Карпати, а от юг—с предпланините на Стара планина. Това е обширната 

равнина на долния Дунав от Железните врата надолу. Мизийската плоча всъщност е 

само западната част от една по-голяма единица от земната кора, която се нарича 

Понтийска плоча и която се разстила далеч към изток и стига чак до областта на Рион 

между Големия и Малкия Кавказ. Дълбоката основа на Мизийската плоча е изградена от 

силно нагънати палеозойски серии, сред които са вложени и стари магмени скали. В 

обсега на самата плоча тази основа почти не се разкрива, но съществуването се явавя от 

разкритията на палеозоя. Още преди началото на мезозоя Мизийската плоча вече е 

достигнала висока степен на консолидация. През това време около плочата се разиграват 

важни тектонски събития и по ръбове се оформят дълбоки ориентирани басейни, които 

са изпълнени с води. В техните дъна се натрупват мощни утайки. Откъм средата на 

кредата тези басейни започват да се нагъват. Мизийската плоча остава почти 

неподвижна, тъй като всички структури по периферията й са полегнали към плочата. 

През мезозоя – горната креда „апт‖ всички земи на Северна България се поддават на 

негативното движение и така водите на морето завладяват и започва отлагането на 

пясъчници, а в по-северна част — на варовито-мергелната седиментация. През неозоя – 

миоцена - сармат за разглежданата територия е представлявала суша и през същия 

период се издигат планиските вериги на Алпите, като геоложкото развитие на Стара 

планина е свързано с формираната през еоцена Старопланинска геосинклинала. Като 

част от Балканидите тя е била подложена на Алпийското нагъване, започнало през 

триаса и завършило през палеогена. През неотектонския етап Главната Старопланинска 

верига е подложена на интензивни тектонски издигания. Поради тектонския натиск, 

който е идвал от юг, гънките на планината са наклонени и полегнали на север. В 

западната и средната част на Стара планина преобладават антиклиналите (най-близката е 

Берковската). Вътрешността на антиклиналите е изградена от магмени и метеморфни 

скали, а периферията им - от мезозойски и терциерни седиментни скали (предимно 

варовици и пясъчници). Липсата на изцяло завършени циркуси и наличието на само едно 

високопланинско езеро с глациален произход е категорично доказателство за това. През 

неогена Стара планина се издига на етапи и е подложена на ерозионно-денудационна 

обработка. През кватернера се формира съвременната долинна мрежа с надзаливни 

речни тераси в главните долини. Литологията също оказва голямо влияние върху 

формирането на съвременния релеф. Широко разпространени са разнообразните 

повърхностни и подземни карстови форми понори, ували, въртопи, карови полета, 

пещери и др. Карстовите процеси са развити в различни части на Стара планина, но 

особено изразителни са формите във Врачанска планина и долината на река Нишава. 

 

Полезни изкопаеми. В Община Бойница не са разкрити полезни изкопаеми. 

Преди повече от 20 години в района на с. Градсковски колиби са извършени сондажи, 

които в последствие са запечатани и информация за открити находища не са оповестени. 

 

Инженерно-геоложки условия. Територията на Община Бойница е разположена в 

Мизийския регион. Тук преобладават площите, заети ст льосови отложения, при които 

може да настъпи пропадане в активната зона от товара на фундаментите или друг 

външен товар. Неогенските седименти са с ниски якости, висока водопопиваемост и 

ниска товароносимост. 
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Територията на Община Бойница попада съгласно сеизмичното райниране на 

страната в две сеизмични зони от VІ и от VІІ степен (по дванадесет степенната скала на 

Меркали), която не се счита за особено опасна.  

 

ІІ.1.3.1 Класификация на почвите 

Разнообразието на основните скали в този район е голямо. Формацията на 

гранитите, представени от старопланинските калциево-алкални интрузии – гранити, 

гранодиорити и диорит е представена във високата част на стопанството. Върху тези 

скали са се обособили кафявите горски, а по-ниските им части – сивите горски почви. 

Различните видове варовити скали също са най-широко застъпени. В северната и 

североизточната част на стопанството, те са представени от сармански варовици. Върху 

тях са се формирали тъмносиви и сиви горски почви. Льосът е застъпен в равнинната 

североизточна част на стопанството с развити върху него тъмносиви почви. 

Еруптивните скали са вертикално или косо напукани и обикновено са дълбоко 

изветрели.  

От седиментните скали здрави и неизветрели са варовиците, които са образували 

скални венци. 

Червените триаски пясъчници и конгломерати около Белоградчик са силно и 

своеобразно изветрели, вследствие на което са се формирали прочутите фигури на 

Белоградчишките скали. 

Преобладаващи за територията на общината са черноземните, тъмни и светло 

сивите горски и алувиални почви. Силно излужените черноземи са основен почвен тип с 

мощност на хумусния хоризонт 65-80 см. и съдържание на хумус 3 -3,9%, средно 

запасени с азот и фосфор.  

Алувиалните почви са разположени главно по поречията на реките. 

Преобладаващи строителни почви са праховопесъчливите делувиални глини, 

чиято товароносимост е малка. Поради различна мощност на тези глини, налага се при 

строителството да се извършват предварителни геоложки проучвания на строителните 

площадки. Когато има увеличено съдържание на глинестата компонента в почвите се 

получава задръжка на повърхностните води след дъжд и снеготопене довеждаща до 

сезонни заблатявания. 

 

ІІ.1.3.2 Земеползване 

Икономическият облик на общината се определя основно от земеделието и 

горското стопанство. Земеделският фонд е 126,987 хил. дка, а горският фонд – 29,984 

хил. дка. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват 

развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, овцевъдство, 

птицевъдство и говедовъдство. Над половината от обработваемата земя е заета от 

зърнени култури, предимно пшеница и царевица. Утвърденото зърнопроизводство е 

напълно адаптирано към природно климатичните и почвени условия, характерни за 

общината, които са благоприятни за получаване на сравнително добри добиви.  

 

ІІ.1.3.3 Състояние на почвите  

Потенциалът на земите в този агроекологичин район е подходящ за земеделие и 

ги причислява към групата „добри земи―, които обхващат черноземните, тъмнисивите 

горски почви. В групата на „средни земи―. попадат светлосивите горски почви, а в 

групата „лоши земи― се обхващат алувиалните почви. Оценките на земите в този 
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агроекологичен район варират в сравнително тесен интервал, което говори за 

относителна хомогенност на екологичните условия. 

Почвената ерозия е един от най-важните фактори, влияещи върху почвеното 

плодородие.  

 

ІІ.1.3.3.1 Замърсени почви 

Замърсени почви с тежки метали и нефтопродукти.  

Към настоящият момент в Община Бойница няма производства, които да 

замърсяват почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен, никел, кадмий, хром) или 

нефтопродукти, поради което не са правени проучвания на почвите в района за такъв тип 

замърсяване. 

Замърсени почви с нитрати, пестициди.  

Подобряване качествата на почвите налага използването на естествени и 

изкуствени торове. С възстановяване на частната собственост върху земята, практиката 

за  наторяване на почвите премина през различни фази: от безконтролно предозиране с 

изкуствена тор, към наторяване предимно с естествена тор и в умерена степен с 

изкуствени. Почвите в района не са замърсени с пестициди, не са вкислени или засолени, 

а също не са и силно повлияни от ерозионни процеси. Няма конкретни анализи на 

почвени проби от района за замърсяване с нитрати и пестициди. 

 

ІІ.1.3.3.2 Рекултивирани терени 

Всяка територия, която е вече урбанизирана е с нарушени функции спрямо 

първоначалния си вид. Някои територии са по-силно нарушени в зависимост от 

човешката намеса и липсата на мерки за намаляване на вредните влияния от различни 

фактори – икономика, в.т.ч транспорт, обитаване и природни бедствия. Ако с 

природните стихии човечеството е затруднено да се бори, то може да ограничи вредите 

от своята дейност. Общината разполага със значителни ресурси за развитие на селското 

стопанство. Тук нарушенията са главно в почвите. Наклонът на терените, обемът и 

интензивността на валежите, в съчетание с почвените условия са част от факторите, 

които определят интензивността на ерозията. Естествената ерозия се ускорява под 

влияние на човешката дейност. Важен факт е, че скоростта на ерозия е различна при 

различните типове растителна покривка. Незасетите обработваеми земи са подложени на 

около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси в сравнение с почви под горска 

покривка. Широколистните гори със своите водозадържащи функции имат значителна 

роля за предотвратяване на ерозионните процеси. За ограничаване на ерозионния процес 

способства и ниската степен на обработване на селскостопанските земи.  

Нарушаването на териториите става чрез няколко компонента: 

-Замърсяване на почвата с нитрати, пестициди. Подобряване качествата на 

почвите налага използването на естествени и изкуствени торове. Няма конкретни 

анализи на почвени проби от района за замърсяване с нитрати и пестициди; 

-Замърсяване на почвата с с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен, никел, 

кадмий, хром) или нефтопродукти. Към настоящият момент в Община Бойница няма 

производства, които да замърсяват почвите; 

-Замърсяване с отпадъчните води, които се изливат в преминаващите през 

населените места реки. Това причинява допълнителна ерозия на почвата. На територията 

на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Химическите  

качества  на речните води при преминаването им през общината са много добри; 
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-Ерозия на почвите. Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката 

дейност. За ограничаване на ерозионния процес способства и ниската степен на 

обработване на селскостопанските земи; 

-Физически нарушени почви. Находищата на строителни материали /кариери/ и 

тяхното експлоатиране е съпроводено с теренни нарушения. Такива територии в 

общината има: 

 

ІІ.1.4 Ландшафт  

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, 

География на България, 1997 г.), изготвена на база класифицирането на природно-

териториалните комплекси в България, ландшафтната система включва 4 класа 

(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) и 

техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. В разглеждания Дунавски район се 

срещат ландшафти от класовете равнинни, котловинни и планински ландшафти.  

 Другият тип класификация на ландшафтите е по характеристиките на ландшафта 

с неговите физически, културни и естетико-емоционални измерения, които участват в 

оформянето на ресурсния потенциал на територията, като допринасят за качеството на 

жизнената среда и за инвестиционната привлекателност. 

Взаимодействието между природогеографските условия и дадености - климат, 

релеф, вода, почви, растителност в тяхното естествено развитие, в съчетание с човешката 

дейност, са формирали части от територията със специфичен ландшафтен облик и 

различни по големина пространствени измерения. Елементите, които конкретно са ги 

обусловили на територия на Димово, са: земеделските земи (обработени, пасища и 

ливади); горите и ветрозащитните пояси; малкото на брой дерета; скални образувания-

пещери; населените места, производствените центрове и другите урбанизирани 

територии; транспортната и енергопреносната мрежа. Човешката намеса е изменила 

облика на природната среда в слаба степен на територията. По предварителна преценка 

комбинацията от естествени и създадени условия на територията на общината позволява 

идентифицирането на следните видове и разновидости ландшафти: 

 

Селищни ландшафти. Селищната мрежа е добре развита, обусловена от вековни 

традиции. Населените места основно са разположени на равнинен терен или затворени 

долини. Те са с парцелна структура, с голям по площ стопански двор (в повечето 

случаи), с изграден център в редки случаи с характерен архитектурно-градоустройствен 

образ. Въпреки разнообразния селищен ландшафт на селата, той е благоприятно повлиян 

от дворищното озеленяване.  

 

Селскостопански ландшафти. Селскостопанските земи са една от основните 

части от територията на общината. Като ландшафт са носители на специфика, която ги 

отличава от всички останали селскостопански територии в страната. Макар и в не голям 

мащаб поземлените участъци, с наситените си цветове през всички сезони формират 

неповторим пейзаж, за което в много голяма степен допринасят горските полезащитни 

пояси. В процеса на възстановяване на поземлената собственост и свързаното с него 

„прекрояване‖ на поземлената структура, характерният пейзаж на селскостопанските 

земи е с изключително висока устойчивост. 

 

Горски ландшафти с неговите разновидности са тясно свързани с 

предназначението на горите, които са широколистни в по-голямата си част. Като 

защитни гори и зелени зони се приемат териториите за снегозадържене и срещу вятъра. 
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Разнообразието им по хабитуси, колорити и възрастови различия е добра предпоставка 

за формиране на ландшафт, но се нуждаят от сериозно поддържане и дообогатяване на 

растителния им състав с нови декоративни дървесни и храстови видове с характерен 

силует и колорит. Дърводобивните гори са с относително малък дял от горския фонд на 

общинската територия, но изискват по-сериозни грижи за възстановяването им. 

 

Транспортен ландшафти. В общината транспортните ландшафти, които са 

свързани в мрежа и „прорязват‖ останалите ландшафти, се формират от 

републиканските, общинските и останалите местни пътища. Те имат две измерения – 

„вписване‖ в ландшафтите, през които преминават, и собствени технически, 

функционални характеристики. По отношение на първото измерение трябва да се 

отбележи, че транспортната инфраструктура е проведена съобразно природните 

дадености и нарушаването на ландшафтната цялост на територията е незначително. По 

отношение на второто картината е различна в различните части на територията и 

различните пътища. От гледна точка на техническо състояние и поддръжка като правило 

те се влошават с намаляването на класа на пътищата. Благоприятен фактор е широко 

приложеното крайпътно озеленяване. По отношение на крайпътното „обзавеждане‖ 

обаче има още много да се желае. 

 

Защитени ландшафти. Те са представени от защитените територии и защитените 

зони.  

Територията на общината предлага завидно ландшафтно разнообразие, като 

много от представените видове и разновидности се отличават с подчертана 

индивидуалност. Преобладаващата част от ландшафтите притежават добра устойчивост. 

Антропогенната намеса не е довела до неблагоприятни последствия върху тях. 

Нарушените ландшафти са ограничено представени при кариерите. 

 

Селищни и крайселищни паркове. В населените места от общината няма 

изградени зелени площи, с изключение на парка в центъра на с. Бойница и някои малки 

градинки. През  2009 г. е изпълнен проект „Възстановяване на парк - градина с. Бойница 

и превръщането му в любимо място за отдих‖. Зелените площи в населените места са 

концентрирани в дворните парцели на живущите, а така също в залесените дървесни 

видове по продължение на уличните платна. Дървесните видове в парка и градинките на 

с. Бойница, и тези на тротоарите се подържат от общината. Необходимостта от 

увеличаване на уличните дървета се мотивира и от наблюденията, че над зелените 

насаждения, имащи по-прохладна повърхност, се образуват въздушни течения, утаяващи 

приземните въздушни замърсители. Едновременно с това, насажденията повишават и 

относителната влажност на въздуха с 15-30%, което го прави по-пригоден за дишане, а 

увеличената влажност се възприема като понижение на въздушната температура. Не е за 

пренебрегване и продуцираните от растенията фитонциди, притежаващи силно 

бактерицидно действие. С увеличаване възрастта на декоративните дървета, някои от тях 

се налага да бъдат отсичани /предимно липи/, тъй като кореновите им системи 

разрушават огради, подпорни стени, тротоари, части от улични платна. Този факт 

поставя много основателно въпроса за сериозен подход при определяне на дървестните 

видове и местата, където е най-удачно те да бъдат засадени. 
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ІІ.1.5 Биологично разнообразие – растителност, животински свят, защитени зони и 

защитени територии  

Като цяло Община Бойница се характеризира с относително съхранена природа. 

Качеството на биогеоценозите е добро, особено във всички части. Екосистемите са 

запазили своя почти естествен облик и специфични екологични характеристики. На най-

високо антропогенно натоварване са подложени екосистемите, разположени в 

непосредствена близост до населените места в общината, в резултат от извършването на 

незаконна сеч и друга нерегламентирана дейност.  

 

ІІ.15.1 Растителност  

Преглед на флористичните проучвания в района на Община Бойница. 

Районът на общината във флористично отношение е слабо проучен. Данни за 

флората се съдържат в публикациите на Ганчев & Кочев (1963), Велчев и др. (1965), 

Цонев 2015а; Цонев 2015б. При изготвянето на настоящия доклад са проверени 

находищата на всички защитени и консервационно значими видове, посочвани за 

флористични райони Дунавска равнина и западен Предбалкан. Справки са направени и с 

хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Също 

така при изготвянето на списъка с висшите растения (без мъховете) са ползвани и 

данните от Балканската Фитоценотична база данни за сухи тревни съобщества (Vassilev 

et al. 2012) и Балканската фитоценотична база данни. 

При определенянето на консервационните видове са направени справки с 

референтната литература: Червения списък на висшите растения в България (Petrova & 

Vladimirov 2009), списъците на балканските (Petrova & Vladimirov 2010) и българските 

ендемити (Petrova 2006), Закона за биологичното разнообразие (2007), Червената книга 

на Р България (Пеев 2012), CITES (Secretariat 2010), Директива 92/43/ EEC (1992) и 

Бернската конвенция (1979). За инвазивни са възприети видовете включени в списъка на 

Петрова и др. (2012). 

 

Анализ на флористичното разнообразие 

 Във флористично отношение районът попада в границите на  флористични 

райони Дунавска равнина и западен Предбалкан според флористичното райониране на 

страната (Йорданов 1966).  

 Флората на Община Бойница е представена от 1109 вида висши растения (без 

мъховете). Те се отнасят към 105 семейства. Най-богатоте на видове семейства са: 

Asteraceae (139), Fabaceae (106), Poaceae (100), Lamiacaea (71), Cariophyllacea (56), 

Brassicaceae (54), Boraginaceae (42), Rosaceae (41), Cyperaceae (39), Apiaceae (36), 

Scrophullariaceae (32), Ranunculuaceae (29). Видовете се отнасят към 446 рода. 

Значителното флористично разнообразие е резултат от комплексното действие на 

няколко фактори: 

- Разнообразните на абиотичнитни условия на средата – почвени, орографски и др.);  

- Значителното разнообразие на типове растителност; 

- Продължителното антропогенно влияние, което е довело до широко разпространие 

на рудерални и антропофитни видове. 

 В района на Община Бойница, във флората преобладават евро-азиатските, евро-

медитеранските и субмедитеранските флорни елементи, а от жизнените форми 

хемикриотофитите, следвани от терофитите.   

 По поречията на реките, както и в силно рудерализираните територии около 

населените места, нерегламентираните сметища и др., се срещат и някои антропофити и 

инвазивни видове, като Amorpha fruticosa, Bidens frondosus, Robinia pseudoacacia и др. 
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Разпространението на тези видове до голяма степен е свързано с човешката дейност и е 

сериозна заплаха за естсествената флора и растителност в общината. 

 

Анализ на консервационния статус на флората 

 Една от най-важните характеристики на една флора е богатсвото й на защитени и 

консервационни видове. За територията на Община Бойница е установено следното: 

 Двадесет и четири вида са включени в Закона за опазване на биологичното 

разнообразие (2007): приложение 3 – Nuphar lutea, Anacamptis pyramidalis, Festuca 

vaginata, Anemone sylvestris, Orchis laxiflora, Goniolimon tataricum, Limonium latifolium; 

приложение 4 – Bupleurum commutatum, Asparagus officinalis, A. tenuifolium, Dryopteris 

filix-mas, Echinops banaticus, E. sphaerocephalos,  E. ritro,  Erythronium dens-canis, Scila 

bifolia, O. morio, O. coriophora, O. laxiflora, Stipa capillata, Primula veris, Salix caprea, 

Goniolimon tataricum, Limonium latifolium, Crocus biflorus, Gladiolus imbricatus.  

 В рамките на приложение II на CITES (2010) попадат 3 вида: Ocrhis morio, O. 

coriophora и O. laxiflora. Под защита на Бернската конвенция (1979) е 1 вид - Armoracia 

macrocarpa. 

 В Червения списък на висшите растения (Petrova & Vladimirov 2009) са включени 

11 вида: с категория застрашен (Endangered) – Nymphoides peltata, Nuphar lutea, 

Anacamptis pyramidalis, Orchis laxiflora, Goniolimon tataricum, Limonium latifolium, 

Armoracia macrocarpa, Festuca vaginata; с категория слабо засегнати (Least Concern) – 

Tragopogon balcanicum; с категория почти застрашени (Near Threatened) – Lemna gibba 

и Anemone sylvestris.  

 Също така 2 вида са включени в Червена книга на Република България (Цонев 

2015а; Цонев 2015б). 

 Установени са 6 балкански ендемита (Petrova & Vladimirov 2010) –, Achillea 

clypeolata, Dianthus moesiacus, Scabiosa triniifolia, Pastinaca hirsuta, Armeria rumelica, 

Sesleria latifolia.  

 

Синтаксономично разнообразие в района на община Бойница. 

 На територията на общината липсват целенасочени изследвания свръзани с 

проучване на съществуващото синтаксономично разнообразие.  

 Според Геоботаничното райониране на България (Бондев 1997), общината попада 

във Видински райони на Дунавския хълмисто-равнинен окръг на Илирийската 

провинция на Европейската широколистна горска област. В границите на този район в 

растителната покривка се срещат остатъчни гори от цер, благун, космат дъб, виргилиев 

дъб и много рядко мизийски бук. Също така има деградили ценози с доминиране на 

келяв габър, както и ксеротермни тревни формации на садина, белизма, луковична 

ливадина и др. Големи територии заемат и селскотопанските земи, развили се на места 

на изсечени гори. 

 Поради незначителната разлика в надморската височина на територията на 

общината е установен само пояса  на ксеротермните дъбови гори (до 600-700 m н.в.) 

според поясното разделяне на растителната покривка в страната (Бондев 1997). 

 Според Бондев (1991) на територията на общината се срещат няколко растителни 

картируеми единици: 

 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.), габърово-

горунови гори (Querceto-Carpineta betuli); 

 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. frainetto Ten.) и  келяв габър 

(Carpinus orientalis Mill.) на места възникнали вторично; 

 Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. frainetto Ten.); 
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 Смесени гори от горун (Quercus dalechampii Ten.) и келяв габър (Carpinus 

orientalis Mill.) на места възникнали вторично; 

 Гори от маклен (Acereta monspessulani), примесени предимно с мъждрян (Fraxinus 

ornus L.) или с келяв габър на места възникнали вторично; 

 Смесени гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) с обикновен габър 

(Carpinus betulus L.) или цер (Q. cerris L.) на места с горун; 

 Смесени гори от горун (Q. dalechampii Ten.), цер (Q. cerris L.) и благун (Q. 

frainetto Ten.); 

 Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби (Saliceta albae, Saliceta fragilis) и 

тополи (Populeta nigrae, P.albae) на места с хигрофитни треви; 

 Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis); 

 Смесени гори от горун (Quercus dalechampii Ten.) и воден габър (Ostrya 

carpinifolia Scop.) на места с планински ясен, мъждрян, габър и др.; 

 Изкуствени насаждения от акация (салкъм) (Robinia pseudoacacia  L.); 

 Ксеротермни тревни формации с преобладание на белизма (Dichantieta ischaemii), 

луковична ливадина (Poaeta bulbosae) и ефемери (Ephemereta); 

 Мезоксеротермни тревни формации с луковична ливадина (Poaeta bulbosae), 

пасищен райграс (Lolium perrene L.) и други главно по селските мери; 

 Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor Mill.), 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.) , дръжкоцветен дъб и др.; 

 Селскостопански площи на мястото на гори от горун (Quercus dalechampii Ten.); 

 Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Q.cerris) и благун (Q. 

frainetto); 

 За съжаление, картата на растителността по Бондев (1991) е с много дребен мащаб 

и границите между отделните картируеми единици не винаги са много ясни.  

 Данни за съществуващото синтаксономично разнообразие се съдържат в работите 

на Ганчев & Кочев (1963), Велчев и др. (1965), Meshinev et al. (2005). 

 Ганчев & Кочев (1963) проучват разпространението на Psilurus incurvus в 

северозападна България, в района на с. Арчар. Формацията на вида заема около 800 дка и 

е представена от 2 асоциации  - Psilurus incurvus – Didomodon acutus и Psilurus incurvus + 

Poa bulbosa. Направен е подробен анализ на фитоценозите, като е анализарана е тяхната 

структура, произход и съвременно състояние. При асоциация Psilurus incurvus – 

Didomodon acutus имаме отворена хоризонтална структура с общо проективно покритие 

на растителността 40-50%, като се формират два етажа – тревен, доминиран от  Psilurus 

incurvus и мъхов с оновен ценообразувател Didomodon acutus. За асоциация Psilurus 

incurvus + Poa bulbosa е характерна също отворена хоризонтална структура, но с 2 

субдоминанта - Psilurus incurvus и Poa bulbosa. Също така Psilurus incurvus е и 

субдоминант в асоциация Chrysopogon gryllus - Psilurus incurvus.  В района на изследване 

Psilurus incurvus формира групоровкa и с Achillea depressa и е постоянен елемент в 

съобществата на Dichantium ischaemum, Chrysopogon gryllus, Cynodon dactylon. 

 При изследването на Велчев и др. (1965) се анализира разнообразието на 

съобществата на Acer monspessulanum в северозападна България, като една много малка 

част от общината (района на с. Орешец) попада в обсега на това проучване. В границите 

на общината е установена асоциация Acer monspessulanum – Carex brevicollis. В състава 

на тази асоциация доминантен вид е Acer monspessulanum, а понякога, като субдоминант 

се появява Carpinus orientalis и Carex brevicollis.  

 Най-съвременното изследване е свързано с работата по проект „Инвентаризация 

на тревните съобщества в България 2002-2004 (PINMATRA/2001/020)‖, 

систематизираните резултати, от който са публикувани от Meshinev et al. (2005). В 
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границите на общината с ограничено разпространение са установени следните 

категории: Mesobromion, Convolvulo-Agropyrion, Rich of ruderal species xerothermic 

grasslands, Digressive succession of abandoned agricultural lands. Анализите на данните по 

категории са направени за територията на цялата страна и не могат да бъдат 

репрезентативни за малки територии, каквато е тази на общината. 

 

Лечебни растения 

Видовият състав и екологична характеристика на лечебните растения на 

територията на община Бойница са представени в следващата таблица: 

 

Азмацуг (Див керевиз) - Anthriscus cerefolium (L.) - сем. Apiaceae - широко разпространен по територята на цялата община, 
вкл. и регулацията на населените места, най - често като плевел край огради, пътища и по рядко в обработваемите площи. 
Ресурсите му са използваеми. 

Блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) - среща се рядко. 

Блян черен (Hyoscvamvs niqer L.) - сем. Solanaceae - разпространено в цялата община, предимно по буренясалите места. 
Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Божур червен (Paeonla pereqrina Mill.) - сем. Paeoniaceae - разпространен в разсветлените гори в дъбовия пояс, по 
каменистите и тревисти варовити терени. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Бреза обикновена (Betula pendula Poth. (В. verrucosa Ehrn.) -ceм.Betulaceae - разпространена на територията на отделни 
малки групи или самостоятелни дървета. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Бръшлян ( Hedera helix L.) - сем. Araliaceae - спорадично разпространен по край влажни места в горитстите места. В 
отделни населени места се отглежда като декоративно растение. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Бряст полски ( Ulnrius minor Mill.) - сем. Ulmaceae - разпространен покрай реките и слоговете на нивите в цялата община. 
Ресурсите му са ограничени. 

Бутрак ( Bidens tripatita L. - сем. Asteraceae - разпространен в цялата община покрай нивите, доловете и поляните. 
Ресурсите му са използваеми. 

Бучиниш, петнист / Цволика/ - Conium maculatum L. - сем. Apiaceae – разпространен широко на територията на общината, 
вкл. и в регулацията на населените места, най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. 
Ресурсите му са максимално използваеми. 

Бъз нисък / Sambucus edulus L7 - сем. - Capifoliaceae - широко разпространен на територията на цялата община, вкл. в 
регулацията на населените места, най често като бурен или плевел край огради, пътища и необработваеми площи. 
Ресурсите му са максимално използваеми. 

Бъз черен /Sambucus nigra L. / - сем. - Caprifoliaceae - широко разпространен по цялата територия на общината, покрай 
реките и сенчестите места, вкл. в регулацията на населените места. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Великденче / Veronica officinalis L. / - сем. - Scrophulariaceae - разпространено в гористите местности. Ресурсите му са 
ограничено използваеми. 

Ветрогон полски / Ervnqium campestre / - сем. - Apiaceae - разпространен по територията на цялата община. Ресурсите му 
са ограничено използваеми. 

Вратига, паничка / Tanacetum vulgare / - сем. - Liliaceae - разпространена по цялата територия на общината. Ресурсите му 
са ограничено използваеми. 

Вълча ябълка обикновена /Aristolochia clematitis L.I - сем. Aristoloehiaceae - широко разпространена по цялата територия 
на общината, най -често като плевел в нивите, зеленчуковите градини и лозята. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Върба бяла / Salix alba L. / - сем. - Salicaeae - разпространена по цялата територия на общината покрай реките и 
мочурливите места. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Горицвет пролетен / Adonis vernalis L.I - сем. Ranunculaceae - расте по сухи каменисти, най-често варовити терени .  

Глог червен / Crataegus monogyna Jacq / - сем. - Rosaceae - разпространен по територията на цялата община. Ресурсите 
му са използваеми. 

Глог черен /Crataegus pentagyna W. et. K. ex Willd. / - сем. - Rosaceae - разпространен по цялата територия на общината. 
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Ресурсите му са максимално използваеми. 

Глухарче обикновено /Taraxacum offieinale / - сем. - Asteaceae - широко разпространено по територията на цялата община, 
вкл. и в населените места, най - често като бурен или плевел край огради, пътища, ливади, лозя и градини. Ресурсите му са 
максимално използваеми. 

Гръмотрън бодлив /Ononis spinosa L. / - сем. - Fabaceae - разпространен по цялата територия на общината преди всичко 
по изоставените угари, поляни и сл0гове. Ресурсите му са използваеми. 

Детелина ливадна /Ttrifolium pratense L. / - сем. - Fabaceae - разпространена по територията на цялата община. Ресурсите 
са използваеми. 

Детелина плевелна /Trifolium aarvense / - сем. - Fabaceae - широко разпространена на територията на общината, най- 
често като плевел в нивите. Ресурсите й са използваеми. 

Дзука сиво-зелена / Guncus inflexus L. / - сем. - Guncaeae - среща се на територията на общината най-вече по влажните 
места - край реките, чешмите, канавки, вади вкл. и в регулацията на населените места. Ресурсите са използваеми. 

Дива тиква / Bryonia alba L. / - сем. - Cucurbitaceae - среща се на териториятфа общината, най-вече по влажните места - 
извори, водоеми, в запустели дворове и ниви. Ресурсите са ограничени. 

Дрян обикновен /Cornus mas L. / - сем. - Cornaceae - разпространен на територията на цялата община, в гористите 
местности и населените места. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Дяволска уста / Leonurus cardiaca L. / - сем. - Lamiaceae - разпространена по територията на цялата община, преди всичко 
около и в населените места по изоставени торища и запустели угари. Ресурсите са ограничени. 

Елша черна / Alnus qlutinosa (L.) Gaertn / - сем. -Betulecaea разпространена по поречията на реките. Ресурсите са 
ограничени. 

Еньовче същинско / Galium verum L. / - сем. - Rubiaceae - разпространено по ливадите и пасищата, горските поляни и 
пътищата. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Живовлек голям / Plantaqo major L. / - сем. - Plantaginaceae - разпространен на територията на цялата община, в ливадите, 
по сухите тревисти и песъчливи места, край пътищата. Ресурсите са използваеми. 

Живовлек ланцетовиден / Plantaqo lanceolata / - сем. - Plantagiaceae - разпространен на територията на цялата община по 
влажните тревисти и песъчливи места. Ресурсите са използваеми. 

Зайча сянка лечебна / Asparagus officinalis L. / - сем. - Liliaceae - разпространен по ливадите и падищата и горите в цялата 
община. Ресурсите са ограничени . 

Звъника лечебна ( жълт кантарион) / Hypericum pedforosemum L.I - сем. - Hypericaceae - разпространена по цялата 
територия на общината. Среща се по сухи тревисти места, както и из неорани ниви. Ресурсите му са максимално 
използваеми. 

Здравец горски /Geranium sylvaticum L.I - сем. Geraniaceae - среща се рядко , на по-висока надморска височина. 

Здравец обикновен /Geranium macro L7 - сем. Geraniaceae - разпространен по влажни, сенчести и каменливи места. 

Змиярник /Arum maculatum L. / сем. Araceae - среща се из влажни и сенчести гористи места. Ресурсите са ограничени. 

Змийско мляко / Chelidonium maius L.I - сем. Papaveaceae - разпространен на територията на общината , преди всичко 
около и в населените места, покрай дворовете, градините и сметищата. 

Иглика лечебна / Primula veris L.( officinalis (L.) Hill)/ - сем. - Primulaceae - разпространена на територия на общината по 
сенчестите и влажни места в гористите местности. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Кадънка (полски мак) / Papaver rhoeas L. / - сем. - Papaveraceae - разпространена на територията на общината, най-често 
около пътищата, нивите, ж.п. линията, нивите и изоставените угари. Ресурсите са ограничено използваеми. 

Камшик / Aqrimonia eupatoria L./ - сем. Rosaceae - разпространен из храсталаци и ливади. 

Киселей / Rumex acetosa L./ сем. - Polygonaceae - разпространен на територията на общината около реките, по 
влажните места из ливадите и водоемите. Ресурсите са ограничени. 

Комунига / Melilotus officinalis / - сем. Fabaceae - разпространена по тревисти места, край пътища, из посеви като плевел 
или бурен. 

Конски кестен / Aesculus hippocastanum L./ - сем. - Hippocastanaceae - среща се на територията като декоративно дърво . 
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Коприва обикновена / Urtika dioica / - сем. Urticaceae - разпространена на територията на общината по влажни и богати на 
органични вещества почви. Ресурсите са използваеми . 

Копър обикновен / Anethum graveolens /- сем. Apiaceae - Култивиран вид. Ресурсите му са използваеми. 

Кукуряк миризлив / Helleborus odorus ./ - сем. Ranunculaceae - среща се спорадично на територията на общината по 
северните склонове и гористите местности. 

Кучешко грозде черно /Solanum nigrum L. / - сем. Solanaceae- разпространено на територията на цялата община като 
плевел по нивите. Ресурсите му са използваеми. 

Къпина полска / Rubus caesius L. / - сем. Rosaceae - разпространена на цялата територия на общината около нивите, 
лозята, около реките, просеките, оградите и дворовете. Ресурсите са използваеми. 

Лазаркиня (Asperulfl odorata L. ) - среша се рядко из сенчестите гори на буковия и буково-габъровия пояс. Ресурсите са 
ограничени. Билка под специален режим на ползване. 

Лайка ( Matricaria chamomilla ) - разпространена като плевел, по тревисти и буренливи места на територията на цялата 
община. 

Леска обикновена / Corvlus avellana L./ - сем. Betaceae - разпространена на територията на общината из широколистните 
гори (като подлес) , както и из сечищата. 

Липа дребнолистна /Tilia cordara Mill./ ( Т. papvifoliaEhrh) L. Betulaceae - разпространена из гори, храсталаци и каменливи 
склонове. 

Липа едролистна /Tilia platvpyllos / (Т. grandifolia Neilr.) L. Tiliaceae - разпространена на територията на общината из гори, 
долове, храсталаци и каменливи склонове. 

Люляк / Svrinqa vulgaris L. / сем. Oleaceae - среща се по сухи каменливи и скалисти места, предимно из варовитите терени 
на територията на общината , както и около ж.п. линиите и пътищата . 

Магарешки бодил късодръжков / Carduus acantoides L. / Asteaceae - разпространен из буренливите места в цялата 
община . 

Маточина / Melisa officinalis /- сем. Lamiaceae - расте из редките гори, покрай градините, оградите и дворовете. 

Мащерка /Thymus vulgaris / - сем. Lamiaceae - разпространена по тревисти, каменливи и скалисти места, край пътища, из 
ливади и горски полянки в цялата община. Ресурсите са максимално използваеми. 

Мента водна / Mentha aguatica L. / Lamiaceae - разпространена покрай реките, по влажните и мочурливи места на 
територията на общната . 

Мента обикновена ( джоджен) / Mehtha sapicata L./ Lamiaceae - среща се край реките и по влажните места. 

Метличина синя /Centaura cvanus/ - сем. Asteraceae - често срещан вид из посеви, по тревисти места и край пътища. 

Мехунка / Physalis alkekengi L./ Solanaceae - разпространена из сенчестите храсталаци и гори, край синори и лозя. 

Минзухар пролетен / Crocus chrysanthus Herb. / Iridaceae - на територията на общината се среща из ливадите, поляните, 
пасищата и храсталаците. 

Минзухар есенен / Croeus pallasii Bieb / Iridaceae - разпространен по поляните и ливадите . 

Момина сълза / Convallaria majalis L./ Liliaceae - расте в храсталаците и горите, главно в широколистните . 

Мъртва коприва червена / Lamium purpureum L. / - сем. Lamiaceae - среща се по тревисти и буренясали места. Ресурсите 
са неограничени. 

Овчарска торбичка обикновена /Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. / Brassicaceae - среща се край пътищата, из 
запустелите места, пасищата и ливадите. Ресурсите са неограничени. 

Омайниче / Geum urbanum L./ сем. Rosaceae - расте из храсталаците и широколистните гори, а също по буренливите места 
край пътищата и оградите. 

Орех / Juqlans regia L.I сем. Juglandaceae - разпространен рядко из по- влажните и по-топли места в долния горски пояс 
като диворастящ. Отглежда се и като културно растение. 

Папур теснолистен /Typha angustifolia L. / Typhaceae - среща се покрай реките и около язовирите на територията на 
общината . 
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Пелин горчив / Artemisia absinthium L./ Asteraceae - расте край оградите и пътищата, из храсталаците и каменливите места 

Пелин обикновен / Artemisia vulgaris L.I Asteraceae - среща се по тревисти и каменливи места. 

Повет обикновен /Clematis vitalba L. / Ranunculaceae - разпространен из горите и храсталаците. Ресурсите са 
неограничени. 

Поветица обикновена /Convolvulus arvensis L.I - сем. Convolvulaceae - разпространена като плевел по обработваемите 
земи, а също и като бурен край пътищата, из дворовете, по тревистите и каменливите места . 

Подбел / Tussilaqo farfara L.I Asteraceae - среща се по влажните места и песъчливо-глинестите брегове на реките . 

Равнец бял (хилядолистен) /Achillea millefolium gr. / Asteraceae - разпространен из храсталаци, ливади и тревисти места, по 
изоставени ниви и край селища и пътища. 

Ралица обикновена / Consolida regalis / - сем. Ranunculaceae - разпространена из посевите, стърнищата и тревистите 
места. 

Ранилист / Betonica officinalis / - сем. Lamiaceae - среща се рядко из храсталаците и по тревистите места. Ресурсите са 
ограничени . 

Репей / Arcticum lappa / - сем. Asteraceae - расте из храсталаците и горите, също по буренливите места около и в селищата. 

Росопас / Fumaria officinalis / сем. Papaveraceae - разпространено по тревисти места, като плевел из посевите и бурен край 
селищата. 

Сапуниче лечебно / Saponaria off. L.I сем. Caryophyllaceae - расте по влажните места, край потоци, реки и храсталаци. 

Синап черен / Brassica nigra (L.) Koch. / сем. Brassicaceaea - разпространен из орници, ниви, край селища и тревисти места 
. 

Синя жлъчка / Cichorium inthvbus / - сем. Asteraceae - расте из ливадите и пустошите, край пътищата, в обработваемите 
земи и стърнищата. 

Слез / Malva silvestris L.I сем. Malvaceae - расте по тревистите места, в изкопи и край пътищата. Ресурсите са неограничени 
. 

Смрадлика / Cotinus coggygria Scop. / сем.Anacardiaceae разпространена по сухите каменливи места, храсталаците и 
светлите дъбови гори. Ресурсите са използваеми. 

Татул / Datura stramonium L. / сем. Solanaceae - разпространен по тревистите и буренливи места. Ресурсите са 
неограничени. 

Теменуга миризлива / Viola odorata L./ сем. Violaceae - расте из храсталаците и горите. 

Теснолист живовлек / Plantago lanceolata L.I сем. Plantaginaceae - разпространен по сухите тревисти и песъчливи места. 
Ресурсите са използваеми. 

Трънка / Prunus spinosa L. / сем. Rosaceae - среща се на територията на общината по сухите каменливи места, край 
пътищата и синорите. 

Хвощ полски / Equisetum arvense L.I сем. Eguisetaceae - разпространен по влажните места, край реките, а също и като 
плевел. Ресурсите са неограничени. 

Шипка / Rosa canina / сем. Rosaceae - разпространена из храсталици, гори, по поляни, каменливи места и склонове. 
Ресурсите са използваеми. 

Ягода горска / Fragaria veasca L.I - сем. Rosaceae - разпространена из гори, храсталаци и поляни. 

 

На този етап, не се налага регламентирането на територии извън защитените, 

които изискват устойчиво ползване на лечебните растения в тях.  

 

Вековни дървета 

 Съгласно Регистъра на вековните дървета в България (източник ИАОС), на 

територията на Община Бойница няма вековни дървета. 

 

 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

79 

 

ІІ.1.5.2 Животински свят  

Разнообразието на животинския свят в даден географски регион зависи от 

съчетанието на редица природни фактори, като географско положение, релеф, 

климатични особености, наличие на естествени природни дадености (скален състав, 

почвена покривка, водни тела и влажни зони). Съществена част от факторите на 

обкръжаващата околна среда са повлияни благотворно или не от антропогенни 

въздействия. Антропогенната дейност може да разруши дадени местообитания на 

определени видове и същевременно да създаде местообитания за други.   

Според зоогеографските районирания на България територията на общината се 

отнася към Севернобългарския район с подрайони Дунавски и предбалкан. (Груев, 1988). 

Дунавския фаунистичен подрайон обхваща Дунавската равнина /без Лудогорието и 

Добруджа/. Широкоразпространени са видовете от умерената зона на Палеарктика. 

Районът се характеризира с умереноконтинентален климат. Разнообразният релеф и 

своеобразните флора и растителност в планинските части от своя страна са предпоставка 

за многообразен и характерен животински свят. 

Голямото разнообразие на фауната от различни таксономични групи е обусловено 

от местоположение на Община Бойница до р. Дунав на север и нейните притоци и 

Западна Стара планина на югозапад, както и от разнообразния релеф, оформящ различни 

местообитания и микроклимат. Наличието на влажни зони, които са най-продуктивните 

на биомаса зони определят разнообразието на водни организми и свързаните по висши 

представители фауната, които ги ползват за храна.  

Разнообразието на ихтиофауната представлява съществена част от 

биоразнообразие на региона, като най-значими в природозащитно и икономическо 

отношение са есетрови видове риби. Те представляват един съществен икономически 

ресурс, който обаче е застрашен изградените по р. Дунав язовири на Железни врата 

(Румъния) и от търговията с черен хайвер. 

В района на Община Бойница могат да бъдат намерени 12 вида земноводни. 

Влечугите са по–слабо представени (14 вида), поради закономерното намаляване на 

видовете в посока север. 

 От земноводните, интерес представлява Добруджанският тритон, който е 

сравнително рядък вид. Вида е уязвим от антропогенни въздействия (пресушаване на 

водоеми). Останалите видове са широко разпространени в България и няма пряка 

заплаха за числеността и плътността на  популациите им. 

 Влечугите са представени от значителен брой видове, предвид климатичните 

условия на региона, но са с ниска численост и плътност в общината, с изключение на 

водните змии. И двата вида водни змии са добре представени, поради наличието на 

подходящи местообитания. Човешката дейност влияе негативно върху тези видове, чрез 

пресушаването на заблатени участъци около р. Дунав. В страната и двата вида са със 

стабилна и висока численост и не са заплашени от изчезване. От видовете влечуги с най-

висок природозащитен статус „застрашен―, съгласно Червената книга на Р България има 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

При останалите видове влечуги по–важните популации, които са с по–висока 

численост и плътност и могат да бъдат застрашени от евентуална човешката дейност, в 

по–голяма степен, се намират извън пределите на Община Бойница. 

Орнитофуната на района е представена от над 220 вида птици, като част от тях се 

срещнат само по време на миграция или зимуване. Наличието на влажни зони определя 

присъствието на голям брой водолюбиви птици, които представляват значителна част от 

срещащите се видове, въпреки, че част от тях не гнездят в рамките на общината. В 

района има значително количество гори, като местообитание на горските видове птици. 

Добре са представени птиците на откритите местообитания.   
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Бозайната фауна на района е представена от 50 вида, от които 29 вида дребни 

бозайници, 12 вида прилепи и 12 вида едри бозайници. От голямо значение е наличието 

на гори и пещери в района, където намират убежище различните видове прилепи, които 

са с най-висок природозащитен статус от всички бозайници, обитаващи региона, с 

изключение на видрата, която е обитател на влажните зони.    

 

По важни видове безгръбначни животни, срещащи се на територията на Община 

Бойница и техния природозащитен и законов статус: 

 

 

По важни видове от ихтиофауната, срещаща се на територията на Община 

Бойница и техния природозащитен и законов статус: 

СЕМЕЙСТВО ВИД 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 

Червен списък на   
Червена 
книга на 

България  

Приложения към  

IUCN ЕС (27) 
Бернска 

к-я 

Директива  

92/43/ЕЕС 
ЗБР 

   INVERTEBRATA (БЕЗГРЪБНАЧНИ) 

LEPIDOPTERA (ПЕПЕРУДИ) 

Nymphalidae Apatura metis Freyer, 1829  LC  II   

Lycaenidae Scolitantides orion (Pallas, 1771)  NT     

Papilionidae 
Zerynthia polyxena  (Denis et 
Schiffermüller, 1775) 

LC LC  II IV  

ODONATA (ВОДНИ КОНЧЕТА) 

Odonata 

 

Cordulegaster insignis Schneider, 
1845 Малко ивичесто водно конче 

LC EN CR    

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) LC NT   II 2 

COLEOPHERA (ТВЪРДОКРИЛИ) 

Cerambycidae 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 

Обикновен сечко 
VU NT  II II; IV 2 

Cerambycidae 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) VU LC  II II; IV 2; 3 

Morimus funereus Mulsant, 1862 VU     2 

Carabidae 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 

Бръмбар рогач 
 NT   II 2; 3 

BIVALVIA (МИДИ)  

Unionidae 
Unio crassus Philipsson, 1788 

Овална речна мида 
EN VU   II 2;3 

GASTROPODA (КОРЕМОНОГИ) 

Neritidae 
Theodoxus  transversalis (Pfeiffer, 
1828) 

EN EN   II 2 

РАЗРЕД ВИД 
ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 

Червен списък на   Червена Приложения към  
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Видов състав и природозащитен и законов статус на земноводните (Amphibia) и 

влечугите (Reptilia), срещащи се на територията на Община Бойница: 

IUCN ЕС (27) 

книга на 
България  Бернска 

к-я 

Директива  

92/43/ЕЕС 
ЗБР 

КЛАС    PISCES   (РИБИ) 

Cypriniformes 
Шараноподобни 

Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

Европейска горчивка 
LC LC  III II 2 

Cypriniformes 

СЕМЕЙСТВО ВИД 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 

Червен списък на   
Червена 

книга на 

България  

Приложения към  

IUCN ЕС (27) 
Бернска к-

я 

Директива  

92/43/ЕЕС 
ЗБР 

КЛАС    AMPHIBIA   (ЗЕМНОВОДНИ) 

Bombinatoridae 

Кръглоезични 

Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 
Червенокоремна бумка 

LC LC  II II; IV 2 

Bombina variegata (Linnaeus, 1758) 

Жълтокоремна бумка 
LC LC  II II; IV 2 

Pelobatidae 

Чесновници 

 

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) 

Обикновена чесновница 
LC LC  III II; IV  

Pelobates syriacus Boettger, 1889 

Сирийска (балканска) чесновница 
LC NT  III II; IV  

Bufonidae Крастави 

жаби 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  

Кафява (голяма) крастава жаба 
LC LC  III IV  

Bufo viridis (Laurenti, 1768)  

Зелена крастава жаба 
LC LC  II   

Hylidae 

Дървесници 

Hyla arborea (Linnaues, 1758) 
Дървесница LC LC  II IV  

Ranidae  

Водни жаби 

 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaues, 

1758)  Зелена водна жаба 
LC LC  III   

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Голяма водна жаба 
LC LC  III   

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 Горска 

дългокрака жаба 
LC LC  II IV  

КЛАС   REPTILIA    (ВЛЕЧУГИ) 

Emydidae  

Водни костенурки 

Emys orbicularis (Linnaues, 1758) 
Обикновена блатна костенурка LR/NT VU  II II; IV 2; 3 

Testudinidae  

Сухоземни 

костенурки 

Testudo   hermanni Gmelin, 1789 

Шипоопашата костенурка NT NT EN II II; IV 2; 3 

Scincidae Сцинкове  
Ablepharus kitaibelii Bibron et Bory, 
1833 Късокрак гущер 

LC LC  III IV 3 

Anguidae Слепоци 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 

Европейски слепок 
 LC  III   

Lacertidae  
Darevskia praticola (Eversmann, 1834)  

Горски гущер 
NT NT  III   
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Видов състав и природозащитен и законов статус на Птиците (Aves), срещащи се 

на територията на Община Бойница: 

Същински гущери 

 

Lacerta viridis (Laurenti, 1768)  

Зелен гущер 
LC LC  II IV 3 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Стенен гущер 
LC LC  II IV 3 

Podarcis tauricus (Pallas, 1814) 

Кримски гущер 
LC LC  II IV 3 

Colubridae 

Смоков 

 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 

Медянка 
LC LC  II IV 3 

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789) - 
Голям стрелец 

LC LC  III IV 3 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
Обикновена (жълтоуха) водна змия 

LR/LC LC  III   

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - Сива 
Водна змия 

LC LC  III IV 3 

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 

Смок мишкар 
LC LC  II IV 3 

Viperidae 

Отровници 

Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) 
Пепелянка 

LC LC  II IV 3 

СЕМЕЙСТВО ВИД 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 

Червен списък на   
Червена 
книга на 

България 

Приложения към  

IUCN ЕС (27) 
Бернска 

к-я 

Директива  

2009/147/ЕО 
ЗБР 

КЛАС    AVES   (ПТИЦИ) 

CICONIIFORMES  (ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ) 

Ciconiidae 
Щъркелови 

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)  

Бял щъркел 
LC LC VU II I 2; 3 

СОКОЛОПОДОБНИ  (FALCONIFORMES) 

Accipitridae 
Ястребови 

Accipiter brevipes (Severtsov, 1850) 
Късопръст ястреб 

LC LC VU II I 2; 3 

Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 
Голям ястреб 

LC LC EN II  3 

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 
Малък ястреб 

LC LC EN II  3 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 
Обикновен мишелов 

LC LC  II  3 

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 
Северен мишелов 

LC EN  II  3 

Circaetus gallicus Gmelin, 1788 

Орел змияр 
LC LC VU II I 2; 3 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 
Тръстиков блатар 

LC LC EN II I 3 
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Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 
Полски блатар 

LC LC CR II I 2; 3 

Circus pygargus Linnaeus, 1758 
Ливаден блатар  

LC LC VU II I 2; 3 

Pernis apivorus Linnaeus, 1758   

Осояд 
LC LC VU II I 2; 3 

Falconidae 
Соколови 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758  

Сокол орко  
LC LC VU II  3 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 
Черношипа ветрушка, керкенез 

LC LC  II  3 

КОКОШОПОДОБНИ (GALLIFORMES) 

Phasianidae 
Фазанови 

Coturnix coturniх Linnaeus, 1758 
Пъдпъдък 

 LC   II  

Perdix perdix Linnaeus, 1758  

Яребица 
LC LC   IIA; IIIA  

ЖЕРАВОПОДОБНИ  (GRUIFORMES) 

Rallidae 
Дърдавцови  

 

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 
Зеленоножка 

LC LC   IIB 3 

Fulica atra (Linnaeus, 1758) 

Лиска 
LС LC   IIA 3 

Porzana parva (Scopoli, 1769) - 
Средна пъструшка 

LC LC EN II I 2; 3 

Burhinidae 

Туриликови 

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 
1758) Турилик  LC LC VU II I 2; 3 

CHARADRIIFORMES (ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ) 

Charadriidae 
Дъждосвирцови 

Charadrius dubius Scopoli, 1786  
Речен дъждосвирец 

LC LC VU II  3 

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)  
Обикновена калугерица 

LC VU LC III IIB 3 

Scolopacidae 
Бекасови 

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)  
Късокрил кюкавец 

LC NT LC II  3 

Gallinago gallinago Linnaeus, 1758 
Средна бекасина 

LC LC CR III IIA; IIIB  

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) 
Горски бекас  

LC LC EN III IIA; IIIB  

COLUMBIFORMES (ГЪЛЪБОПОДОБНИ) 

Columbidae 
Гълъбови 

 

Columba oenas Linnaeus, 1758 

Гълъб хралупар 
LC LC EN III IIB 3 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 
Гривяк 

LC LC  III IIA; IIIA  

Streptopelia decaocto Frivaldszky 
1838 Гугутка 

LC LC  III IIB  

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 
Гургулица 

LC NT  III IIB  

CUCULIFORMES (КУКУВИЦОПОДОБНИ) 

Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 LC LC  III  3 
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Кукувицови Обикновена кукувица 

STRIGIFORMES (СОВОПОДОБНИ) 

 

Asio otus (Linnaeus, 1758)  

Горска ушата сова 
LC LC  II  3 

Athene noctua (Scopoli, 1769) 
Домашна кукумявка 

LC LC  II  3 

Bubo bubo Linnaeus, 1758  

Бухал 
LC LC EN II I 2; 3 

Otus scops (Linnaeus, 1758)  

Чухал 
LC LC  II  3 

 
Strix aluco Linnaeus, 1758  Горска 
Улулица 

LC LC  II  3 

CAPRIMULGIFORMES (КОЗОДОЕПОДОБНИ) 

Caprimulgidae 
Козодоеви 

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 
1758  Козодой LC LC  II I 2; 3 

APODIFORMES (БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ) 

Apodidae 
Бързолетови 

Apus apus Linnaeus, 1758 

Черен бързолет 
LC LC  III  3 

Apus pallidus Shelley, 1870 

Блед бързолет 
LC LC  II  3 

CORACIIFORMES (СИНЯВИЦОПОДОБНИ) 

Alcedinidae 
Земеродни 
рибарчета 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)  
Земеродно рибарче 

LC VU  II I 2; 3 

Coraciidae 
Синявицови 

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – 
Синявица 

NT LC VU II I 2; 3 

Meropidae 
Пчелоядови 

Merops apiaster Linnaeus, 1758 - 
Обикновен пчелояд 

LC LC  II   

Upupidae 
Папунякови 

Upupa epops (Linnaeus, 1758) - 
Папуняк 

LC LC  II  3 

PICIFORMES (КЪЛВАЧОПОДОБНИ) 

Picidae 
Кълвачови 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

Черен кълвач 
LC LC VU II  2; 3 

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 
Голям пъстър кълвач 

LC LC  II  3 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 
1758) Среден пъстър кълвач 

LC LC  II I 2; 3 

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 
Малък пъстър кълвач 

LC LC  II  3 

Dendrocopos syriacus (Hemprich et 
Ehrenberg, 1833)  

Сирийски пъстър кълвач 

LC LC  II I 2; 3 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Въртошийка 

LC LC  II  3 

Picus canus Gmelin, 1788  LC LC EN II I 2; 3 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8
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Сив кълвач 

Picus viridis Linnaeus, 1758  

Зелен кълвач 
LC LC  II  3 

PASSERIFORMES (ВРАБЧОПОДОБНИ) 

Alaudidae 
Чучулигови 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 - 
Полска чучулига 

LC LC  III IIB 3 

Galerida cristata (Linnaeus, 1758)- 
Качулата чучулига 

LC LC  III  3 

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 
Горска чучулига 

LC LC  III I 2; 3 

Hirundinidae 
Лястовицови 

Cecropis  daurica [Syn.: Hirundo 
daurica] (Laxmann, 1769) - 
Червенокръста лястовица 

LC LC  II  3 

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 
Градска лястовица 

LC LC  II  3 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
Селска лястовица 

LC LC  II  3 

Motacillidae 

Стърчиопашков
и 

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 
Полска бъбрица 

LC LC  II I 2; 3 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 
Ливадна бъбрица 

LC VU  II  3 

Anthus trivialis Linnaeus, 1758 Горска 
бъбрица 

LC LC  II  3 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 

Бяла стърчиопашка 
LC LC  II  3 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 
Планинска стърчиопашка 

LC LC  II  3 

Motacilla flava Linnaeus, 1758 

 Жълта стърчиопашка 
LC LC  II  3 

Turdidae 

Дроздови 

Turdus merula Linnaeus, 1758 

 Кос 
LC LC  III IIB 3 

Turdus philomelos Brehm, 1831 

 Поен дрозд 
LC LC  III IIB 3 

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

 Хвойнов дрозд 
LC VU  III IIB 3 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 
Имелов дрозд 

LC LC  III IIB 3 

Sylviidae 
Коприварчета 

Acrocephalus arundinaceus 
(Linnaeus, 1758)  

Тръстиково шаварче 

LC LC  II  3 

 Acrocephalus palustris (Bechstein, 
1798) Мочурно шаварче 

LC LC  II  3 

 Acrocephalus schoenobaenus 
(Linnaeus, 1758)  

Крайбрежно шаварче 

LC LC  II  3 

 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 
1804) Блатно шаварче 

LC LC  II   

 Hippolais icterina (Vieillot, 1817) LC LC  II   
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Градински присмехулник 

 Iduna pallida (Hemprich et Ehrenberg, 
1833) [Syn.: Hippolais pallida] 

Малък маслинов присмехулник 

LC LC  II   

 Locustella fluviatilis (Wolf, 1810)  

Речен цвъркач 
LC VU VU II   

 Locustella luscinioides (Savi, 1824)  
Тръстиков цвъркач 

LC LC  II   

 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 
Елов певец 

LC LC  II   

 Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 
1793 Буков певец 

LC LC  II   

 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 
1758) Северен певец  

LC LC  II   

 Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758  
Голямо черноглаво коприварче 

LC LC  II   

 Sylvia communis Latham, 1787  
Голямо белогушо коприварче 

LC LC  II   

 Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)  
Малко белогушо коприварче 

LC LC  II   

 Sylvia nisoria (Bechstein, 1792)  
Ястребогушо коприварче 

LC LC  II I 2; 3 

Troglodytidae 
Орехчета 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 
1758) Орехче LC LC  II   

Muscicapidae 
Мухоловкови 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  
Червеногръдка 

LC LC  II   

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) 
Беловрата мухоловка LC LC CR II I  

Ficedula semitorquata (Homeyer, 
1885)  Полубеловрата мухоловка 

NT LC VU II I 2; 3 

Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) 
Южен славей 

LC LC  II   

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 
Синьогушка 

LC LC  II I  

Muscicapa striata (Pallas, 1764) 

Сива мухоловка 
LC LC  II   

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)  
Сиво каменарче 

LC LC  II   

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) Домашна червеноноопашка 

LC LC VU II   

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 
1758) Градинска червеноопашка 

LC LC  II   

Saxicola rubetra Linnaeus, 1758  
Ръждивогушо ливадарче 

LC LC  II   

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 
Черногушо ливадарче 

LC LC  II   

Paridae 
Синигерови 

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  
[Syn.: Parus caeruleus]  

Син синигер 

LC LC  II   

Parus major Linnaeus, 1758  LC LC  II   
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Голям синигер 

Periparus ater (Linnaeus, 1758) [Syn.: 
Parus ater]  

Черен синигер 

LC LC  II   

Poecile palustris (Linnaeus, 1758)  
[Syn.: Parus palustris]  

Лъскавоглав синигер 

LC LC  II   

Aegithalidae 
Дългопашати 
синигери 

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)- 
Дългоопашат синигер 

LC LC     

Remizidae 

Торбогнезди 
синигери 

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) 
Торбогнезд синигер  

LC LC VU    

Panuridae 

Мустакати 
синигери 

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 
Мустакат синигер  

LC LC EN   3 

Sittidae 
Зидаркови 

Sitta europaea Linnaeus, 1758  

Горска зидарка 
LC LC    3 

Certhiidae 
Дърволазкови 

Certhia brachydactyla Brehm, 1820 
Градинска дърволазка 

LC LC    3 

Certhia familiaris Linnaeus, 1758 
Горска дърволазка 

LC LC    3 

Laniidae 
Сврачкови 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 
Червеногърба сврачка 

LC LC  II I 2; 3 

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Сива 
сврачка 

LC VU CR II  3 

Lanius minor Gmelin, 1788 
Черночела сврачка 

LC LC  II I 2; 3 

Corvidae 

Вранови 

Corvus corax Linnaeus, 1758 

Гарван 
LC LC NT III  3 

Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 

Сива врана 
LC LC   IIB  

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 
Полска врана 

LC LC   IIB  

Corvus monedula Linnaeus, 1758 
Чавка 

LC LC   IIB  

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)  
Сойка 

LC LC   IIB  

Pica pica (Linnaeus, 1758)  

Сврака 
LC LC   IIB  

Sturnidae 
Скорецови 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
Обикновен скорец 

LC LC   IIB  

Oriolidae 
Авлигови 

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)  

Авлига 
LC LC  II  3 

Passeridae 
Врабчови 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 
Домашно врабче 

LC LC     

Passer hispaniolensis (Temminck 
1820) Испанско врабче 

LC LC  III   
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Видов състав и природозащитен и законов статус на бозайниците (Mammalia), 

срещащи се на територията на Община Бойница: 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) 
Полско врабче 

LC LC  III   

Fringillidae 
Чинкови 

Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) 
[Syn.: Acanthis flammea)  

Брезова скатия 

LC LC  II  3 

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 
[Syn.: Acanthis cannabina] 
Обикновено конопарче  

LC LC  II  3 

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 
Щиглец 

LC LC  II  3 

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) [Syn.:  
Carduelis chloris] Зеленика 

LC LC  II  3 

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 
Елшова скатия 

LC LC VU II  3 

Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758) Черешарка 

LC LC  II  3 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
Обикновена чинка 

LC LC  III  3 

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 
Планинска чинка 

LC VU  III  3 

Emberizidae 
Овесаркови 

Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) 
[Syn.: Miliaria calandra] 

Сива овесарка 

LC LC  III  3 

Emberiza cia (Linnaeus, 1766) 
Сивоглава овесарка 

LC LC LC II  3 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 
Зеленогуша овесарка 

LC LC  II  3 

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 
Жълта овесарка 

LC LC  II  3 

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 
Градинска овесарка 

LC LC  III I 2; 3 

Emberiza melanocephala Scopoli, 
1769 Черноглава овесарка 

LC LC  II  3 

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 
1758) Тръстикова овесарка 

LC LC  II  3 

СЕМЕЙСТВО ВИД 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН И ЗАКОНОВ СТАТУС 

Червен 
списък 

на  
IUCN  

Червен 
списък 
на ЕС  

Червена 
книга на 

България  

Приложения към  

Бернска 
к-я 

Директива  

92/43/ЕЕС 
ЗБР 

КЛАС    MAMMALIA   (БОЗАЙНИЦИ) 

ARTIODACTYLA (ЧИФТОКОПИТНИ) 

Cervidae 

Плътнороги 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 
Сърна 

LC LC  III   

Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 LC LC     

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Свине Дива свиня 

CHIROPTERA (ПРИЛЕПИ) 

Rhinolophidae  

Подковоносови  

 

Rhinolophus blasii Peters, 1866 
Средиземноморски подковонос 

LC DD VU II II; IV 2; 3 

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 
Южен подковонос 

NT VU VU II II; IV 2; 3 

Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774) Голям подковонос 

LC NT NT II II; IV 2; 3 

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 
Подковонос на Мехели 

VU VU VU II II; IV 2; 3 

Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817) 
Дългокрил прилеп 

NE NT  II II; IV 2; 3 

Myotis blythii Tomes, 1857  

Остроух нощник 
LC NT NT II II; IV 2; 3 

Myotis capaccinii Bonaparte, 1837 
Дългопръст нощник 

VU VU VU II II; IV 2; 3 

Myotis emarginatus Geoffroy, 1806 
Трицветен нощник 

LC LC VU II II; IV 2; 3 

Myotis myotis Borkhausen, 1797  

Голям нощник 
LC LC  II II; IV 2; 3 

ERINACEOMORPHA  (ТАРАЛЕЖОПОДОБНИ) 

Erinaceidae 

Таралежови 

Erinaceus roumanicus Barrett-
Hamilton, 1900 Северен белогръд 
таралеж 

LC LC LC    

SORICOMORPHA  (ЗЕМЕРОВКОПОДОБНИ) 

Talpidae 
Къртицови 

Talpa europaea Linnaeus, 1758 
Европейска къртица 

LC LC LC    

Soricidae 

Земеровки 

Sorex araneus Linnaeus, 1758 
Обикновена  кафявозъбка 

LC  LC III   

Sorex minutus Linnaeus, 1758  

Малка кафявозъбка 
LC  LC III   

Neomys fodiens Pennant, 1771 

Голяма водна земеровка 
LC  LC III   

Neomys anomalus Cabrera, 1907 

Малка водна земеровка 
LC  LC III   

Crocidura leucodon (Hermann, 1780) 
Белокоремна белозъбка 

LC  LC III   

Crocidura suaveolens Pallas, 1811 
Малка белозъбка 

LC  LC III   

LAGOMORPHA (ЗАЙЦЕПОДОБНИ) 

Leporidae 

Зайци 

Lepus europaeus Pallas, 1778  

Див заек 
LC LC NT III   

RODENTIA (ГРИЗАЧИ) 

Cricetidae 
Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) 

Воден плъх 
LC      

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Peters
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_Daniel_von_Schreber
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/19745981/synonym/19750748
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D1%8A%D1%80_%D0%A2%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/Erinaceomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Edwin_Hamilton_Barrett-Hamilton
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Edwin_Hamilton_Barrett-Hamilton
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Soricomorpha&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Lagomorpha
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://bg.wikipedia.org/wiki/Rodentia


Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

90 

 

Хомяци Microtus arvalis (Pallas, 1778) 

Обикновена полевка 
LC      

Gliridae 

Сънливци  

 

Dryomys nitedula (Pallas, 1778) 
Горският сънливец 

LC LC NT III IV 2 

Glis glis (Linnaeus, 1766) 

Обикновен сънливец 
LC LC LC III   

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 
1758) Лешников сънливец 

LC LC NT III IV 2; 3 

Sciuridae 
Катерици 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 
Обикновена катерица 

LC LC NT III   

Spermophilus citellus (Linnaeus, 
1766) Лалугер VU VU VU  II; IV 2 

Muridae 

Мишки 
 

Rattus rattus Linnaeus, 1758  

Черен плъх 
LC LC     

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

Сив плъх 
LC      

Micromys minutus (Pallas, 1771) 
Оризищна мишка 

LC  NT    

Mus musculus Linnaeus, 1758 

Домашна мишка 
LC      

Mus spicilegus Petényi, 1882 

Степна домашна мишка 
LC  LC    

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 

Полска мишка 
LC  LC    

Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 

Жълтогърлата горска мишка 
LC  LC    

Apodemus sylvaticus (Linnaeus,1758) 

Обикновена горска мишка 
LC  LC    

 
Spalax leucodon Nordmann, 1840 

Сляпокуче 
DD LC LC    

CARNIVORA (ХИЩНИЦИ) 

Must elidae 

Порови 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Видра 
NT NT VU II II; IV 2; 3 

Martes foina (Erxleben, 1777) 

Белка 
LC LC  III   

Meles meles Linnaeus, 1758  

Язовец 
LC LC  III   

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) 

Невестулка 
LC LC  III   

Mustela putorius Linnaeus, 1758 
Черен пор 

LC   III   

Vormela peregusna (Güldenstädt, 
1770) Пъстър пор 

VU   II II; IV  

Canidae Canis aureus Linnaeus, 1758  LC LC     

http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://species.wikimedia.org/wiki/Lutra_lutra
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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ІІ.1.5.3 Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”  

На територията на Община Бойница попада части от следните защитени зони: 

 

- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Шишенци‖ (BG0000523) с обща площ 5 728,5 дка. Приета е с Решение № 122/02.03.2007 

г. на МС; 

- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

„Раброво― (BG0000339) с обща площ 9 108,2 дка. Приета е с Решение № 122/02.03.2007 

г. на МС. 

 

Защитена зона „Шишенци” (BG0000523). 

Цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона; 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения, за тези местообитания, видов състав, характерни 

видове и условия на средата; 

Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване: 

Природни местообитания: 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

91W0 Мизийски букови гори 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

 

Бозайници: 

Lutra lutra Видра 

Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк 

Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп 

Кучета Чакал 

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

Лисица 
LC LC     

http://bg.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Myotis blythii Остроух нощник 

Myotis capaccinii Дългопръст нощник 

Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос 

Rhinolophus еuryale Южен подковонос 

Rhinolophus mehelyi Подковонос на Мехели 

Spermophilus citellus Лалугер 

Vormela peregusna Пъстър пор 

 

Земноводни и влечуги: 

Bombina bombina Червенокоремна бумка 

Bombina variegatа Жълтокоремна бумка 

Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

 

Риби: 

Rhodeus sericeus amarus Европейска горчивка 

 

Безгръбначни: 

Unio crassus Бисерна мида 

Cerambyx cerdo Обикновен сечко 

Lucanus cervus Бръмбар рогач 

Morimus funereus Буков сечко 

*Rosalia alpine Алпийска розалиа 

Theodoxus transversalis Ивичест теодоксус 

 

Защитена зона „Раброво“ (BG0000339). 

Цели на опазване: 

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона; 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения, за тези местообитания, видов състав, характерни 

видове и условия на средата; 

Възстановяване, при необходимост, на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване: 

Природни местообитания: 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedionalbi 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс 

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

8310 Неблагоустроени пещери 
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9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

91W0 Мизийски букови гори 

 

Бозайници: 

Lutra lutra Видра 

Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк 

Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп 

Myotis capaccinii Дългопръст нощник 

Myotis blythii Остроух нощник 

Myotis emarginatus Трицветен нощник 

Myotis myotis Голям нощник 

Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос 

Rhinolophus еuryale Южен подковонос 

Rhinolophus ferrumequinum Голям подковонос 

Vormela peregusna Пъстър пор 

 

Земноводни и влечуги: 

Bombina variegate Жълтокоремна бумка 

Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

Triturus cristatus Гребенест тритон 

 

Безгръбначни: 

Unio crassus Бисерна мида 

Cerambyx cerdo Обикновен сечко 

Lucanus cervus Бръмбар рогач 

Morimus funereus Буков сечко 

*Rosalia alpine Алпийска розалиа 

Theodoxus transversalis Ивичест теодоксус 

 

ІІ.1.5.4 Защитени територии  

Към настоящия момент България има развита мрежа от защитени територии в 

европейски план, включваща 973 защитени територии с обща площ 583 876,3 хa, което 

представлява около 5,3% от територията и акваторията на страната. За сравнение, 

глобалната система от защитени територии покрива 5% от земната повърхност. 

Характерно за системата от защитени територии е, че значителна площ и висок 

относителен дял имат резерватите и националните паркове – защитени територии с по-

голям обхват и по-строг режим на опазване и управление, който напълно изключва (в 

резерватите) или силно ограничава (в националните паркове) антропогенното 

въздействие.  

На територията на Община Бойница няма защитени територии, обявени по реда 

на Закона за защитените територии. 
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ІІ.1.6 Недвижимо културно-историческо наследство  

Районът на Бойница традиционно остава встрани от историческите процеси 

протичащи на Балканския полуостров. Това се обуславя от различни природо-георгафски 

и исторически фактори. В епохата на античността тук няма важни политически центрове 

на траките. Друга особеност е, че районът не попада в обхвата на гръцката колонизация. 

Едва през римската епоха /от ІІ век пр.Хр. до ІV век/ тук започват по-динамични 

процеси, свързани с изграждането на крепостта „Пецино кале‖, като градски център в с. 

Бойница. Той се оформя предимно във връзка с близостта на римския лимес – границата 

на римската империя по р. Дунав в един период от няколко века. В Ранното 

средновековие районът е заселен от славянски групи, но що се отнася до Първото 

българско царство регионът не представлява значителен интерес.  

 На територията на община Бойница статут на недвижими културни ценности 

притежават следните обекти: 

І.  Църкви 

1. Църква „Св. Тройца‖, с. Бойница, изградена през 1871 г. върху основите на по-

стара черква, в добро архитектурно състояние,  художествен вид; 

2. Църква „Св. Св. Петър и Павел‖, с. Бориловец, изградена през 1898 г. в лошо 

архитектурно състояние,  художествен вид; 

Църкви, които нямат  статут на недвижими културни ценности: 

1. Църква „Св. Николай‖, с. Шишенци,  изградена през 1906 г. в добро 

архитектурно състояние,  художествен вид; 

2. Църква „Св. Архангел Михаил‖, с Градсковски колиби,  изградена през 1906 г., 

по настоящем се извършва реставрация,  художествен вид; 

3. Църква „Възнесение Господне‖, с. Раброво, изградена през 1935 г. в добро 

архитектурно състояние,  художествен вид. 

Като цяло, състоянието на църквите е незадоволително – всички те нямат видими 

конструктивни проблеми, но се нуждаят от спешни ремонти, поради паднали мазилки, 

изветряли свързващи разтвори, течащи покриви, овехтяване на дървени конструктивни и 

интериорни елемнти и др. 

Къщи от архитектурно-строителен вид 

1. Къща на Игнат Ников Първолов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен вид; 

2. Къща на Виден Александров Лападатов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен 

вид; 

3. Къща на Марин Йонов Чокълтов, с. Раброво, архитектурно-стройтелен вид; 

4. Къща – оброчен камък при „Циганския кладенец‖, с. Раброво, архитектурно-

стройтелен вид. 

Военни паметници 

1. Паметник на Пуйо Войвода и загиналите през войните, с. Бойница, Обелиск с 

височина 3 метра от бял врачански камък и черен гранит. Увековечава Пуйковата 

размирица и загиналите през войните 1985 – 1945 година от община Бойница; 

2. Военен паметник, с. Раброво, височина на паметника 2.50 м и ширина 0.45 / 

0.35 м, изграден от камък – мек варовик. Увековечава загиналите в Първата 

световна и  Балканската  война; 

3. Военен паметник в двора на църквата, с. Бориловец, височина на паметника 

2.00 м. и широчина 0.40 / 0.40 м., изграден от дялан камък. Увековечава героите 

от войните; 

4. Паметна плоча върху сградата на читалището, с. Раброво, мраморна плоча с 

размер 1.00 / 1.00 м. с  изписани имена на загиналите във Втората световна война  

от с. Раброво и с. Каниц. 
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5. В с. Бойница е поставена каменна морена на мястото, където е избухнала 

Пуйковата размирица. 

Изградените на територията на общината паметници и паметни плочи на 

изтъкнати личности от общината се поддържат в добър вид, редовно се поднасят цветя и 

се извършват ритуални чествания на съответните национален и официални празници, 

както и на общински мероприятия.  

Недвижими археологически обекти: 

1. Местност „Мирковец‖ в с. Бойница – селище от Античността; 

2. Местност „Сулиша‖ в с. Шишенци – селище от Втората Българска държава; 

3. Местност „Четате‖ в с. Периловец – селище от Античността; 

4. Местност „Радунци‖ в с. Каниц – селище от Средновековието; 

 5. Местност „Пецино кале― в с. Бойница – селище от Римската епоха; 

 6. Местност „Свърлика― в с. Бойница – крепост от Античността; 

 7. Местност „Жикиното― в с. Шишенци – селище от Ранната бронзова епоха. 

Археологическите обекти са изцяло запуснати, като за никои отдавна не са 

полагани специални грижи. Дейности по реставрация и консервация не са извършвани в 

територията.  

Археологически проучвания и консервация и реставрация. 

 За да се осигурят достатъчно привлекателни дестинации за туризъм, както и по 

принцип да се увеличи потенциала на региона в сферата на културното наследство, 

следва да се стимулират дейностите свързани с археологически разкопки, консервация и 

реставрация на недвижими и движими паметници.  

Музейна мрежа и състояние на археологическите проучвания.  

Поради историческите особености на региона, Бойница разполага с по-

ограничено културно наследство в сравнение с други общини. Това обяснява защо 

музейната мрежа тук е в известна степен по-малко развита, отколкото в други региони. 

Това се дължи и на факта, че от Освобождението на България през 1878 г. досега тук се 

провеждат по-малко на брой и по-незначителни по обхват археологически проучвания.  

Към настоящия момент в Бойница не функционира Исторически музей. 

Като основни проблеми пред културното наследство в общината могат да бъдат 

посочени:  

 Информация. Разпределението на отговорностите на администрацията във връзка 

с културното наследство създава редица проблеми по отношение на информацията за 

него. Информацията за отделните археологически обекти  се съдържа в „Археологическа 

карта на България‖ която обаче е с режим на ползване – „за служебно ползване‖ и не се 

разпространява свободно. Гражданите и различните организации на практика нямат 

свободен достъп до тази информация, нито до информацията съдържаща се в регистъра 

на Националния музеен фонд, воден от Националния център за музеи, галерии и 

изобразителни изкуства (НЦМГИИ), който съдържа информация за всички движими 

паметници на културата. Проблемът с липсата на информация има и други измерения  - 

за редица обекти няма публикации с научен характер, а обектите, за които има 

туристическа информация от какъвто и да е вид са около 5-10% от всички обекти. На 

туристическите карти много от обектите не са отбелязани, няма ги и в различните 

туристически материали, които се изработват. Туроператорите и сродните им също не 

разполагат с подобна информация. 

 Социализация. Проблемите, свързани със социализацията на културното 

наследство в Бойница са сходни с проблемите в останалата част на страната, но са 

подчертано по-остри като се има предвид и общата изостаналост на региона по 

икономически показатели. На първо място това е почти пълната липса на достъпност за 

недвижимите паметници на културата и липсата на прилежаща инфраструктура, която 
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би позволила паметниците да бъдат социализирани и включени в туристически 

дейности. Лошата социализация се поражда от различни фактори, вкл. липсата на 

конкретни дейности по социализацията на паметниците като консервация и реставрация, 

липсата на мащабни археологически проучвания и реставрационни дейности, липсата на 

информация, липсата на проекти по международни програми, насочени към тези 

проблеми и др. 

 Човешки фактор. В региона е кадровият потенциал от специалисти е по-нисък 

особено що се отнася до археолози, музейни работници, специалисти по консервация и 

реставрация, специалисти по културен туризъм. Наличните кадри в голямата си част са в 

пенсионна възраст. Основно кадровият потенциал е концентриран във Видин.   

Потенциал на културното наследство  
Традиционно в нашата страна културното наследство, а и културата в по-широк 

план, са схващани като част от непроизводствения сектор. Същевременно в периода от 

1944 до 1989 г. се практикуваше една тотална система на субсидиране, в която 

културното наследство и свързаните с него хора и организации на практика бяха 

извадени от  обхвата на реалните икономически процеси и бяха превърнати в субсидиран 

сегмент, от който не се очаква да произвежда обществен ефект различен от 

образователен и възпитателен.  

Основният икономически потенциал на културното наследство се свързва със 

сферата на туризма, а така също и с определени поддържащи го отрасли като 

извършването на строителни работи, изработването и търговията със сувенири, 

отпечатването и разпространението на туристически материали и др. На второ място 

движимото културно наследство в близките няколко години -  движимите паметници на 

културата собственост на физически и юридически лица -  ще се оформят като част от 

търговията с дефинираните от ЕС „културни ценности‖. 

Връзка с туризма 

Различни експертни оценки правени от Министерството на културата 

предвиждат, че около 20-25% от туризма у нас ще се свързва с културното наследство на 

страната. Това е значителен потенциал, който в момента не се използва. Той е особено 

значим за Бойница, която не обхваща значими морски или планински курорти и трябва 

да компенсира тази даденост. Алтернативният подход е създаването и експлоатирането 

на маршрути, които включват обекти от региона и са свързани с действащите 

национални туристически обекти като крепостта „Баба Вида‖ и „Белоградчишките 

скали‖. Потенциал за развитие на туризъм, свързан с културното наследство, има във 

връзка с движението на туристи по р. Дунав. 

Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното наследство в Бойница 

способства за развитие на форми на туризъм при които се посещават както културни, 

така и природни забележителности. Този комплексен подход – използването на 

хибридни форми като съчетаване на еко-туризъм с културен туризъм – увеличава 

привлекателността на района.  Природните дадености на района допускат по-специални 

форми на туризъм като спелеоложки туризъм, екстремни спортове и др.  

Възможности за развитие, свързани с културното наследство в Бойница 

Следва към всеки от набелязаните като перспективни обекти, както и други, 

които ще бъдат определени като такива, да се изгради необходимата прилежаща 

инфраструктура. За всеки обект се ползва предварително набраната информация или се 

правят нови заснемания и огледи. Елементите които трябва да се изграждат се определят 

за всеки конкретен обект. Като цяло те са: - пътища, пътеки, стълбища, парапети, табели, 

маркировка, тоалетни, спирки, посетителски центрове, обезопасителни съоръжения, 

охранителни системи, камери и др. 
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Подготвените за посещения обекти, както и музеите, следва да се включат в 

туристически пакети с различен обхват. Тъй като територията на община Бойница не е 

достатъчно богата само по себе си, основният акцент трябва да се търси в услуги, при 

които групи се водят от други региони или големи курорти с цел посещение на 

конкретни обекти. Това не се отнася за специфичните видове туризъм като спелеоложки 

туризъм и екстремни спортове, където могат да бъдат развити пакети само за региона на 

Бойница. Трябва да се подготвят пакети за групови и индивидуални обиколки. Всеки 

пакет трябва да е обезпечен с рекламни материали, включително и дигитални 

представяния на културно-историческите обекти, музейните сбирки и т.н. Пакетите 

трябва да се предлагат на национални и международни туроператори, а също така да се 

рекламират на регионални, национални и международни срещи и панаири, туристически 

борси.  

За да се повиши туристическия потенциал, свързан с културно – историческите 

ценности, трябва да се обезпечи туристическия поток към съответните обекти 

посредством осигуряването на достатъчно информация и услуги за туристите. Това се 

отнася в особена степен до индивидуалните туристи, които не посещават региона 

организирано. Следва информацията за културно-историческите обекти да се представи 

широко в туристическите офиси. 

 

ІІ.1.7. Отпадъци  

Община Бойница е включена в регионално сдружение за управление на 

отпадъците в регион Видин по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците. Във 

всички населени места на общината  е организирано сметосъбиране и сметоизвозване. За 

складиране на отпадъците се използва сметището на гр. Кула. Всичките 15 

нерегламентирани сметища в населените  места  на общината са закрити през 2012 г. 

Актуализираната програма за управление на отпадъците на община Бойница 

(2015 – 2020 г.) е разработена в съответствие с Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците и Ръководството за разработване на общински програми за 

управление на дейностите по отпадъците. Плана за действие за управление на 

отпадъците в община Бойница е на база предложения в рамките на Проекта 

Инвестиционен план за управление на отпадъците в регион Видин. В него са посочени 

основните мерки, отговорните институции, очакваните финансови средства и 

възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на Програмата. 

Планът за действие за управление на отпадъците включва всички компоненти. 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи 

на актуализация при промяна във фактическите и/или нормативни условия в процеса на 

нейното реализиране. Актуализираната Програма обхваща всички дейности по 

управление на отпадъците, които произтичат като задължение на община Бойница, 

съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и неговите 

подзаконови нормативни актове. С оглед прилагане на необходимите мерки по 

управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в националното 

законодателство, настоящата Програма е насочена основно към: 

 Създаване на институционална рамка за регионално управление на отпадъците; 

 Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците - препоръки за заплащане на услугите по събиране и обезвреждане на 

отпадъците в зависимост от количеството на образуваните отпадъци, 

популяризиране на схемите за „еко-маркировка‖ и повишаване на екологичното 

съзнание на купувачите и др.; 
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 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците - 

въвеждане на регионален принцип и обхващане на всички жители в системи за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

 Увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци: 

 Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 

 Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 

 Подобряване на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците – експлоатация 

на регионалното депо съвместно от всички общини в региона:  

 Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното 

депо; 

 Съоръжения за третиране на отпадъците. 

Има добри шансове за радикално решаване на проблема с отпадъците и 

въвеждане на ефективна система за разделното им събиране, в резултат от реализацията 

на проекта „Регионално управление на отпадъците – Видин‖. 

В с. Шишенци са разположени ВВ-кубове, съхраняващи продукти за растителна 

защита /РЗП/ с изтекъл срок на годност. В него се съхраняват всички РЗП от складовете 

в цялата община. Има условия за замърсяване на почвата и околната среда. Необходими 

са мерки за трайно решаване на проблема, които не могат да се реализират със собствени 

сили. 

Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община 

Бойница с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на 

отпадъците върху човешкото здраве и върху околната среда се определят от „Наредба за 

управление на отпадъците на територията на Община Бойница, област Видин‖. С тази 

Наредба се определят условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортирането и 

обезвреждането на отпадъците на територията на Община Бойница. 

Община Бойница сама организира  събирането, транспортирането, 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, произвеждани в населените 

места, като сметопочиства и сметоизвозва всички отпадъци от територията на община 

Бойница до сметището в гр. Кула. В общината е забранено изоставянето, 

нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на отпадъците.  

 В общината са осигурени: 23 броя контейнери с обем 1,1 куб. м. и 789 броя кофи с 

обем 0,11 куб. м. за съхраняване на битовите отпадъци и една специализирана 

комбинирана сметовозна кола. Осигурените съдове и организираното сметоизвозване 

осигурява сметосъбирането и обработката на около 180 т отпадъци годишно.  

 99 % от населението е обхванато от системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО; 

 100 % са задоволени нуждите от съответните съдове за смет; 

 100% са закрити и ликвидирани селските сметища за нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци. 

В Община Бойница няма населении места с население над 10 000 жители, както и 

курортни населении места, поради което общината не се намира в приложното поле на 

чл. 33, ал. 1 от ЗУО, касаещо „Системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 

3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от опаковки, който обхващат не по-малко от 6 

000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички населени 

места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени места‖. 
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ІІ.1.8. Вредни физични фактори  

Акустична обстановка. Шумътът е от основните неблагоприятни фактори, 

водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. На територията на общината не са 

правени изследвания и измервания за шумово натоварване. В населените места на 

територията на общината няма изградена мониторингова система за контрол на 

акустичната среда. Територията на общината не е под влиянието на източници на шум от 

териториите на съседните общини.  

Съществуващото шумово натоварване е с основен източник от автомобилният 

транспорт, както в общинския център, така и в останалите населени места. Транспортът е 

източник на шум и за прилежащите територии. Шумът е непосредствена функция от 

интензивността на движение на моторните превозни средства. Предвид слабата 

натовареност на пътната мрежа, може да се приеме, че този фактор не е от съществено 

значение. 

Втори по значение е производственият шум. Той се създава от промишлените 

източници на територията - предприятия за ремонт на техника, дървообработващи 

фирми, фирми от хранително-вкусова промишленост и др. малки предприятия. Шумът, 

емитиран от тези източници, е периодичен. Предвид липсата на промишлена дейност в 

общината, този фактор не е от значение. 

Шумът, породен от строителни дейности е епизодичен.  

Комунално-битовият шум се формира от дискотеки, ресторанти и аперитиви, 

домашен шум, детски игри, спортни прояви на открити спортни съоръжения и др.п. Той 

е импулсен, непостоянен по честота, сила и посока, с по-ниски стойности, но с по–

голяма повторяемост и по–дълго въздействие. Този фактор също не е от значение за 

Община Бойница. 

Радиационната обстановка на територията на общината не е предмет на 

системни наблюдения. Нивото на естественият радиационен фон е обусловено от 

варовиковата скална основа. В обхвата й не се добиват рудни и нерудни изкопаеми, 

които биха могли да дадат по-висок радиационен гама-фон. Освен това в общината няма 

предприятия, които да използват суровини – източници на лъчения, добивани на други 

места. Обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения в своята дейност на 

територията на общината, са медицинските заведения. Те се контролират минимум един 

път в годината. Направените измервания установяват, че стойностите на рентгеновото 

лъчение са фонови. В района на общината няма промишлени източници на йонизиращи 

лъчения. Като потенциална заплаха за общината може да се оцени близостта й до АЕЦ 

Козлодуй. Радиационно замърсяване може да възникне само при авария. Община 

Бойница не е включена в Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол 

на радиационния гама-фон. Изнесената по-долу едномесечна извадка на средни 

стойности за мощността на дозата на радиационния гама-фон, /наногрей на час - nGy/h/ е 

от най-близките пунктове: 

 

Пункт Средна стойност 

Видин 90 

Монтана 83 

 

Стойностите са в границите на естествените вариации на този показател, 

характерни за съответните райони и конкретните метеорологични условия. 

Местоположението на общината между пунктовете във Видин и Монтана, дава 

основание за заключение, че подобно е състоянието на гама-фона и в разглежданата 

територия.  
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ІІ.1.9. Население и човешко здраве  

При разработване на Екологичната оценка, в случая от здравно – екологични 

позиции, се оценява положително разработения Общински план за развитие на общината 

за периода 2014 -2020 година със съответните Стратегически цели и приоритети. 

Общият устройствен план допринася за по-ефективното планиране на общинската 

територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в 

перспектива и подобряване на условията за живот на населението от Общината и най-

вече неговото здравословно състояние.  

 

Здравно състояние на потенциално засегнатото население. Демографски процеси. 

Здравното състояние на населението се обуславя от голям брой фактори на 

околната и работната среда, социалното благополучие, наследствени фактори и 

демографско състояние. С особено значение са и някои специфични критерии, които 

могат да изведат по-преки връзки между замърсителите на околната среда и промените в 

здравното състояние, като например показателите на структурата на онкологичната 

заболяемост.  

Целта на специализираното изследване е проучване на здравното състояние на 

населението от Област Видин, включваща и Община Бойница, с оглед оценка на наличие 

или отсъствие на детерминиращи фактори от околната среда.  

Задачите за реализиране на тази цел са: 

- Проучване на здравното състояние на населението на Област Видин чрез демографски 

показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата страна;  

- Проучване на здравното състояние на населението Област Видин чрез показателите на 

онкологичната заболеваемост  по ниво и структура;  

- Обобщена характеристика на здравното състояние на населението от Област Видин. 

Препоръки за здравно-екологичен мониторинг. 

Обект на проучването е населението на Област Видин и населението на цялата 

страна и граничещите области, посредством сравнителен анализ за период 2013 г.-2014 г.  

 

Обем на проучването:  

Изчерпателен за населението на Област Видин по посочените показатели и 

необходимата съпоставка с цялото население на Република България.  

Единици на наблюдение: 

Логическа единица на наблюдение – жителите на Област Видин (11 общини, 

включително и Община Бойница. Техническа единица на наблюдение – околната среда, 

включително факторите и  параметрите на отделните райони на Област Видин.  

 

Проучване на здравното състояние на населението в Област Видин чрез 

демографски показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата 

страна.  

Демографската ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване 

и застаряване на населението, ниска раждаемост и задържащо се високо равнище на 

обща смъртност. 

Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отчетат намаляващата обща 

и детска смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота на 

населението, а по-конкретно – населението в България (7 245 677 души, 1,4% от 

населението на ЕС) продължава да намалява, но с по-забавени темпове. Намалението но 

населението през 2014 г. се дължи на отрицателен естествен прираст, а не на външна 

миграция - в резултат на естествения прираст, населението намалява с 37 767 души, а в 

резултат на механичния прираст - с още 1108 души. 
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Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на 

населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция. 

Населението на СЗР (на областите Видин, Монтана и Враца) е 577,386 д. или 

11,5% от населението на страната, а гъстотата на населението - 44,42 д/км
2
 е значително 

по-ниска от средната за страната. СЗР представлява слабо населена територия, в 

определени части с характер на обезлюдена. В периода между двете преброявания 2001 -

2012 г. населението е намаляло с 18,3%. Това е най-голямото абсолютно и относително 

намаляване на населението от всички райони. 
 

Динамика в броя на населението в СЗР по области през 2007 -2014 г.  

Район и области 
Брой население  Относителен 

прираст % 2007г. 2014г. 

България 7 932 983 7 245 677 -7,2 % 

СЗР 1 037 369 577 386 -18,3 % 

Област Видин 130 094 101 018 -22,3 % 

 

Вътрешнорегионалните различия в броя на населението на СЗР са силно изразени. 

Най-слабо населена е Област Видин (101 х. ж.). 

От данните за броя на населението и неговото разпределение по пол и възраст за 

Област Видин (101 018 д.н.) се определя извода, че възрастовата структура не е 

благоприятна, представлява „стационарен към застаряващ тип―, при по-широко 

представителство на населението в активна трудоспособност и пенсионна възраст. 
 

Коефициент на заетост на населението (15 -64 г.) 
Район/ Област Хиляди население Коефициент заетост в % 

СЗР 280,4 54,6 

Област Видин 32,9 55,6 

 

 

Население под, във и над трудоспособна възраст към 2014 г. по местоживеене 

Население Област Видин 

Под трудоспособна възраст 12592 

Във трудоспособна възраст 53503 

Над трудоспособна възраст 31451 

 

Раждаемост. 

През 2013 г. в страната са регистрирани 67 061 родени деца, като от тях 99,3% са 

живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца е намалял с 

2 543 деца, или с 3,7%. 
 

Раждания (в т. ч. живородени) през 2014 г. по статистически райони и местоживеене 

(брой) 

Статистически 

райони 

Раждания Живородени 

Всичко В градовете В селата Всичко В градовете В селата 

България 67061 49857 17204 66578 49526 17052 

СЗР 6484 4161 2323 6419 4115 2304 

 

Раждаемостта в Област Видин е 7,7 ‰. Коефициентът на обща раждаемост по 

области през 2014 г. за страната е 9,2 ‰, като за проучваната област в настоящата 

Екологична оценка е средно 7,4 ‰. 

Запазват се регионалните различия по отношение на раждаемостта, като следва да 

се отбележи, че Област Видин за 2014 г. е с една от най-ниската раждаемост. 
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Смъртност. 

Броят на умрелите през 2014 г. в страната е 104 345 души, а коефициентът на обща 

смъртност - 14,4 ‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 4 936 

случая, или с 4,5 %. Въпреки намаляването на абсолютния брой на починалите лица, 

нивото на общата смъртност все още е твърде високо. 

Смъртността сред мъжете (15,5 ‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със 

смъртността сред жените (13,3 ‰). Продължават и силно изразените различия в 

смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност в Област 

Видин е по-висок в селата (20,5 ‰) отколкото в градовете (12,1 ‰). 

Коефициентът на обща смъртност в Област Видин е 21,1 ‰. 
 

Население, живородени деца и умрели през 2014 г. по области и общини 

Области 

Общини 

Население на 

31.12. 

Живородени 

деца 

Умрели 

общо 

в т. ч. на 

възраст под 1 

година 

Видин 95467 656 2032 7 

Белоградчик 6294 48 130 1 

Бойница 1169 7 65 - 

Брегово 5245 28 152 - 

Видин 60222 414 962 4 

Грамада 1860 19 55 - 

Димово 6126 46 180 - 

Кула 4345 21 148 - 

Макреш 1456 8 57 1 

Ново село 2789 11 96 - 

Ружинци 4034 39 120 - 

Чупрене  1927 15 67 1 

 

Като цяло, съществуващата при определени случаи негативна демографска 

характеристика за населението от Област Видин е по-вероятно понастоящем да е 

социално генерирана, а не толкова резултат от вредно въздействие на фактори от 

околната среда.  

Основен проблем са непрекъснатата миграция, вкл. външна - извън страната, 

икономическите проблеми, проблемите на брака и семейния бит, вредните навици и 

свързаните с тях заболявания, негативни здравни ефекти от професионална експозиция в 

миналото и др.  

 

Механично движение на населението през 2014 г. По статистически зони, 

статистически райони и по области 
Статистически зони/ 

райони; 

Области 

Механично движение 

Заселени Изселени Механичен прираст 

България 96300 98812 -2512 

Северозападен район 10583 14148 -3565 

Област Видин 1394 1755 -361 

 

Относителен естествен прираст на 1000 души от населението през 2013 г. и 2014 г. 

по статистически райони и местоживеене 

Статистически 

райони 

Естествен прираст ‰ 

общо град село 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 
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Общо за 

страната 
-5,5 -5,2 -2,8 -2,8 -12,8 -11,8 

Северозападен 

район 
-11,5 -10,5 -5,8 -5,4 -21,4 -19,7 

 

Констатация: Във всички области в България, включително и Област Видин,  

естественият прираст е отрицателен. 

   

Проучване на здравното състояние на населението чрез показателите на 

заболяемостта от ракови образувания по ниво и структура.  

В настоящата Екологична оценка на ОУП на Община Бойница, Обл. Видин, поради 

близост на комплекс от фактори (климато–ландшафтни, исторически, социално –

икономически и др.) се доказва също така близост и до здравно–екологичната 

обстановка и заболеваемост на населението в Област Видин. 

Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по 

причини от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за 

здравния статус на населението. 

Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на 

околната среда са: 

II клас: Новообразувания; 

IV клас: болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и разстройства на 

имунитета; 

IX клас: болести на органите на кръвообращението; 

X клас: болести на дихателната система; 

XI клас: болести на храносмилателната система; 

XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; 

XIV клас: болести на пикочо-половата система; 

XVII клас: вродени аномалии. 

Данните от за Област Видин са по-неблагоприятни в сравнение с тези за страната, 

вкл. имайки предвид най-често повлияващите се групи заболявания от страна на фактори 

от околната среда – онкологичните, на дихателната и сърдечносъдови системи, 

съответно смъртността от тези нозологични единици (Класове II, IX и X). В тези 

областите се отчита по-висока смъртност от онкологични и сърдечносъдови заболявания 

в сравнение със средните за страната.  

Обобщените данни за проучваните в проучваната област са сравними със средните 

индикатори за страната.  

Регистрираните заболявания през 2013 г. в проучваната област са в рамките на 

2202,5 на 1000 д.н. 

Новооткритите заболявания през 2013 г. в Област Видин са в порядъка на 320,2 на 

1000 д.н. 

В структурата на заболяванията водещо място заемат болестите на органите на 

кръвообращението -25,8% отн. дял, следвани от болести на дихателната система -17,1%, 

следвани от болести на окото и придатъците му -8,1 % отн. дял. 

Най–висок относителен дял от новооткритите заболявания имат болестите на 

дихателната система, следвани от травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини, болести на окото и придатъците му. 

В структурата на регистрираната болестност при деца до 17 години, през 2013 -

2014 г. водещо място заемат болести на дихателната система, следвани от болести на 

окото и придатъците му, някои инфекциозни и паразитни болести, болести на кожата и 

подкожната тъкан. 
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Новооткритите заболявания при децата до 17 години, регистрирани през 2013 -2014 

г., които са най-често срещани, са аналогични с малки изключения на регистрираната 

болестност –болести на дихателната система, някои инфекциозни и паразитни болести, 

травми и отравяния и последици от външни въздействия, болести на кожата и 

подкожната тъкан, болести на окото и придатъците му. 

В структурата на хоспитализираните болни по класове болести водещо място 

заемат болестите на органите на кръвообращението, следвани от болестите на 

дихателната система, следвани от болести на храносмилателната система. 

При сравнителния анализ на хоспитализираната заболеваемост за 2013 -2014 г., 

болестите на органите на кръвообращението и дихателната система са с трайно висок 

относителен дял. 

При хоспитализираните случаи при деца до 17 годишна възраст, най–голям е 

относителният дял на болестите на дихателната система, както и някои инфекциозни и 

паразитни заболявания. 

Сред лицата от 18 до 64 години, най–голям е делът на групите: бременност, 

раждане и следродов период и болестите на органите на пикочо – половата система. 

В структурата на хоспитализираните случаи по класове болести, и в страната 

водещо място към 2014 г. заемат болестите на органите на кръвообращението, 

дихателната система, храносмилателната система, пикочо – половата система, 

новообразувания, раждане и следродов процес, травми, отравяния и последици от 

външни причини. 

При деца до 17 годишна възраст, относителният дял на хоспитализиранията в 

Област Видин е сходен с този в страната. 

Заболеваемостта от злокачествени новообразувания в Област Видин бележи 

тенденция на нарастване. През периода 2013 г. -2014 г. честотата на новите случаи на 

заболявания от злокачествени новообразувания се увеличава спрямо предходната година 

и е 153,2 на 100 хиляди души от населението за цялата страна. 
 

Регистрирани и новооткрити заболявания от злокачествени новообразувания към 

2014 г. по локализация 

Наименование и локализация на 

новообразуванито –МКБ, Х ревизия 

Регистрирани 

заболявания 

Новооткрити 

заболявания 

Общо за 

страната 
Област 

Видин 

Общо за 

страната 

Област 

Видин 

Брой 

Общо 277456 3267 333555 411 

Устни, устна кухина и фаринкс  7480 91 850 7 

 в т.ч. устна 3835 48 168 - 

Храносмилателни органи, в т. ч.: 40873 455 7507 96 

 Хранопровод 444 8 181 1 

Стомах 444 4 1364 12 

Дебело черво 5149 44 2348 26 

Ректосигмоидална област, право черво, 

анус и анален канал 

17786 
179 

1804 
31 

Черен дроб и интрахепатални жлъчни 

пътища 

12915 
178 

460 
9 

Панкреас 1028 13 1080 14 

Дихателни органи и гръден кош, в т.ч.: 2386 26 4340 47 

Ларинкс 4996 62 584 7 
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Трахея, бронхи и бял дроб 10269 90 3660 39 

Кости и ставни хрущяли 794 9 68 2 

Меланом и др. злокач. новообр. на 

кожата 

59482 
676 

4640 
65 

злокачествен меланом на кожата 4172 50 419 10 

Мезотелиална и меки тъкани 2829 37 313 8 

Млечна жлеза 49990 606 3837 43 

Млечна жлеза при жените 49491 603 3787 43 

Женски полови органи, в т. ч.: 41849 647 3231 52 

Шийка на матката 147 245 1058 17 

Тяло на матката 17939 286 1250 24 

С неуточнена локализация на матката 292 3 28 1 

Яйчник 7157 78 735 8 

Мъжки полови органи 17830 198 2916 36 

в т. ч. простата 13617 154 2643 34 

Пикочна система 18081 177 2337 21 

в т.ч. пикочен мехур 12425 125 1562 16 

Око, главен мозък и др. части на ЦНС, 

в т.ч.: 

3219 
35 

610 
9 

Око и неговите придатъци 564 2 32 - 

Главен мозък 2271 32 537 9 

Щитовидна и др. ендокринни жлези 5025 37 300 - 

в т. ч. щитовидна жлеза 4840 36 270 - 

Неточно определени, вторични и 

неуточнени локализации 

3144 
34 

1331 
18 

Лимфна, кръвотворна и сродните им 

тъкани в т.ч.: 

10992 
104 

1274 
7 

Болест на Hodgkin 2428 26 108 1 

Нехочкинов лимфом 3423 33 468 3 

Левкемия, в т. ч.: 4020 32 544 2 

Лимфоидна левкемия 2125 16 193 - 

Миелоидна левкемия 1225 8 212 1 

 

През 2014 г. заболеваемостта от злокачествени новообразувания при децата до 17 

години е 9,8 на сто хиляди, като с най –висока честота са злокачествените заболявания 

на лимфата, кръвотворната и сродните им тъкани - 4,5 на сто хиляди. Следват 

злокачествените новообразувания на окото, главния мозък и други части на централната 

нервна система - 1,1 на сто хиляди; злокачествените заболявания на мезотелиалната и 

меките тъкани - 0,6 на сто хиляди и т.н. 

Анализът на заболеваемостта от злокачествени новообразувания при деца до 17 

годишна възраст, в разглежданата в настоящата Екологична оценка за Област Видин, 

позволи да се заключи, че този процес е в рамките на този вид заболяване за цялата 

страна. 

В структурата на смъртността по причини към 2014 г. в страната и съответно в 

Област Видин не се наблюдават съществени промени. Водеща причина за умиранията 

остават болестите на органите на кръвообращението, с относителен дял 65,1 %. Сред тях 

най–голяма е честотата на умиранията от мозъчно – съдови болести и исхемична болест. 

На второ място са умиранията от новообразувания. Смъртността при мъжете се запазва 

значително по–висока отколкото при жените. 

 В структурата на останалите причини за смърт следват: болести на 

храносмилателната система; болести на дихателната система; симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
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некласифицирани другаде; външни причини за заболеваемост и смъртност и т.н. На тези 

класове болести през 2013 г. се дължат 95% от всички смъртни случаи в страната и в 

Област Видин.   

Отчита се трайна тенденция на намаляване на детската смъртност. Коефициентът 

на детската смъртност през 2014 г. е 7,3 на 1000 живородени, като намалява с 0,5 % в 

сравнение с предходните години. Достигнатото равнище на детска смъртност през 

последната година е най-ниското в демографското развитие на страната, но продължава 

да е по-високо в сравнение с другите европейски държави. Посочената тенденция се 

анализира и за Област Видин. 

 

          Умирания, по причини за смъртта, през 2014 г. за Област Видин 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Брой 

Общо за 

страната 
Видин 

  ОБЩО      104345 2032 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 518 14 

II 
Новообразувания 

В това чисто: 
18274 306 

 
Злокачествени новообразувания (С00 –

С97) 
18117 306 

 
Злокачествени новообразувания на 

храносмилателните органи (С15 –С26) 
6051 102 

 

Злокачествени новообразувания на 

дихателните органи и гръдния кош (С30 –

С39) 

4084 60 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи 

и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм 

143 2 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната 

на веществата 

1446 4 

V Психични и поведенчески разстройства 85 4 

VI Болести на нервната система  959 22 

VII Болести на окото и придатъците му 2 - 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък - - 

IХ 

Болести на органите на 

кръвообращението 

В това число: 

67911 1265 

 Хипертонични болести (I10 –I15) 7403 117 

 
Исхемична болест на сърцето (I20 –I25) 

В това число: 
12678 282 

 Остър инфаркт на миокарда (I21) 4879 74 

 Мозъчно –съдови болести (I60 –I69) 20463 500 

Х 
Болести на дихателната система 

В това число: 
3512 93 

 Грип и пневмония (J10 –J18) 1296 16 

 
Хронични болести на долните дихателни 

пътища (J40 –J47) 
1359 75 

ХI Болести на храносмилателната система 3628 79 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 43 1 
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ХIII 
Болести на костно-мускулната система и 

на съединителната тъкан 
40 - 

ХIV Болести на пикочо-половата система 1289 26 

ХV 
Бременност, раждане и послеродов 

период 
8 - 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 
238 3 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци на 

развитието], деформации и хромозомни 

аберации 

156 2 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде 

3331 151 

ХIX 

Външни причини за заболеваемост и 

смъртност 

В това число: 

1762 60 

 Транспортни злополуки (V01 –V99) 583 12 

 Умишлено самонараняване (V60 –V84) 720 12 

 

Заболеваемостта от активна туберкулоза през 2013 г. - 2014 г. продължава да 

намалява. Честотата на новорегистрираните в страната случаи от туберкулоза е 23,8 на 

сто хиляди. 

Същата тенденция се наблюдава и при заболеваемостта от активна туберкулоза 

сред децата до 17 годишна възраст. 

 

Болни от активна туберкулоза под наблюдение на пневмофтизиатрични заведения 

в Област Видин – 2014 г. 

Области Общо 

По форми на заболяването По възраст (години) 

Белодробна 

туберкулоза 

Извънбелодробна 

туберкулоза  

0-17 18 и повече 

Общо за 

страната 

4492 3193 1299 426 4066 

Видин 128 97 31 8 12 

 

Обобщена характеристика на здравното състояние на населението. 

Населението от Област Видин и общините в нея се характеризират с критични 

демографски показатели, които поради застаряването и социални причини са в 

определена степен по-неблагоприятни от тези за населението на страната.  

Анализът на честотата на някои рискови фактори, асоциирани с хипертоничната 

болест, мозъчно–съдовата болест и онкологичните заболявания показва, че 

профилактиката на тези заболявания е изключително тревожна: 

 Относителният дял на хипертониците остава трайно висок; 

 Нисък социален статус на по–голяма част от населението – безработни, 

неосигурени; 

 Ниска култура на някои социални групи от населението; 

 Висока заболеваемост, болестност и леталитет от социално значими 

болести. 

На територията на Община Бойница няма изградени болници и поликлиники. 

Здравеопазването в общината се реализира чрез индивидуални лекарски и 
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стоматологични практики и филиал на „Спешна помощ―. Затрудненията са свързани с 

недостиг на финансови средства, с осигуряване на кадрова обезпеченост с 

общопрактикуващи лекари по селата и т.н. Основните проблеми в сферата на 

здравеопазването са недостиг на средства, незадоволително състояние на сградния фонд, 

стара апаратура, невъзможност да се отделят целеви средства за ремонти и закупуване на 

нова. Към училищата в общината има училищни здравни кабинети, които обслужват и 

децата от детските градини. Здравеопазването в голяма степен работи на принципите на 

пазарната икономика. За хоспитализиране се ползва Многопрофилна болница гр. 

Белоградчик и Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка― гр. Видин.    

 

Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Видин, 

включително и от Община Бойница 

Област Видин е една от областите в страната с критично демографско състояние 

на населението. Съчетано с икономически възможности в застой, един от най-ниските 

доходи на глава от населението в страната, ниския жизнен потенциал, вътрешна и 

външна миграция – особено на младото население, слабата икономическа  перспектива 

за развитието и изтичане на квалифицирани специалисти оформят една неблагоприятна 

картина към момента. Обезпокояващо е обезлюдяването на населени места и значителен 

брой такива с ограничен брой жители. 

 

ІІ.2 Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилаганетона плана 

Компонент/фактор на 

околната среда 

Евентуално развитие без прилагане на плана 

Климат Задълбочаване на неблагоприятните характеристики 

поради неблагоприятни съседства между несъвместими 

функции, липса на конкретни устройствени изисквания по 

отношение на пространственото развитие на зелените 

площи, съхраняване на свободни пространства и 

създаване на условия за естествена вентилация на 

територията и др. 

 

Атмосферен въздух Приземният атмосферен слой може да се окачестви като 

незамърсен и със сравнително добро качество, като 

концентрациите на вредни вещества са под пределно 

допустимите. Запазва се обаче завишеното съдържание на 

на прах през отоплителния сезон. 

Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на 

въздуха с фини прахови частици основно от 

транспортната дейност, поради амортизацията на пътната 

инфраструктура и възможно влошаване от развитие на 

функции без необходимата устройствена мотивация. 

 

Повърхностни и подземни 

води 

Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване 

качествата на водите на реките в района поради заустване 

на отпадъчни води. Доразвитието на канализационната 

мрежа, която значително е изостанала, ще остане без обща 

концепция за това и целесъобразността на съоръженията 

ще е необоснована с общото пространствено развитие на 

наслените места. С плана и със специфични проекти, ще 



Екологична оценка  

Общ устройствен план на Община Бойница - 2016г. 

 

109 

 

се допринесе за доизграждане на водния цикъл на 

населените места, без който ще се запазят и силно 

неблагоприятните тенденции за: 

 недостатъчно използване на капацитета на 

питейните водоизточници; 

 завишаване загубите на питейна вода, в резултат на 

амортизацията на водопроводната мрежа; 

 недостатъчно осигуряване на качествена питейна 

вода на населението;  

 неизграденост на канализационна мрежа и 

продължаващата й амортизация.; 

 загуба на биологично разнообразие. 

Възможно влошаване на качеството на повърхностни и 

подземни води поради течове и заустване на 

непречистени отпадъчни води във повърхностни водни 

обекти - част от точковите източници на замърсяване се 

запазват, което води до влошаване на качествата на 

повърхностните и подземните води. 

Земи и почви, 

земеползване 

Безконтролното усвояване на ценни земи и почви ще 

продължи.  

Ще продължи раздробяването на поземления фонд по 

случаен признак.  

Ще намалява относителния дял на плодородните земи 

като ценен природен ресурс поради нерегламентирано 

строително усвояване 

Възможна е проявата на деградационни процеси. 

Диспропорциите между отделните функционални зони на 

територията на общината ще се задълбочат.  

Потенциалният риск за неправилно управление на 

даденостите на земните недра, както и ползването на 

терените определени, като свлачищни ще е завишен.  

В ситуация, при която ОУПО не се приеме, 

потенциалният риск за нерегламентирани стопански 

дейности свързани с усвояване природния ресурс от 

инертни материали е голям.  

Зелени площи, спорт и 

отдих 

Респектирането на ролята на тези територии и 

отношението към тях ще остане без конкретен 

устройствен регламент. 

Ландшафт Нарастване на делът на ландшафти с относителна 

устойчивост и намаляване делът на ландшафтите с 

естествена устойчивост поради липсата на общ подход 

при териториалното зониране насочващ индивидуалните 

инвестиционни проекти към достигане на конкретни 

устройствени параметри. 

Отпадъци Възможно е ситуирането на площадки и съоръжения за 

третиране на отпадъци в неподходящи устройствени зони 

и в разрез с приложимото законодателство.  

Шум Транспортната инфраструктура и свързаните с нея 

въздействия ще продължи да се развива без прилагане на 
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пространствени вариантни решения. В този смисъл, 

развитието на пътната мрежа и по-специално 

реконструирането и модернизацията на общинската 

мрежа, предвидено в общия устройствен план, е принос 

към стабилизирането на селищната мрежа. Така се 

осигурява по-висока рентабилност и едновременно - 

екологосъобразност на транспорта, обслужващ 

стопанските дейности, както и на масовия обществения 

транспорт. 

Културно наследство Възможно е пълно компрометиране на обекти на 

културно-историческото наследство.  

Устройствени 

параметри 

Липса на териториално-устройствен инструмент, поради 

което можи да се наруши сравнително добрата 

устойчивост на компонентите на околната среда. 

Задълбочаване на диспропорциите в развитието на 

селищната мрежа. 

Ще се задълбочи дисбалансът в комуникационно- 

транспортното обслужване. 
 

Без прилагане на ОУП на Община Бойница ще се задълбочат негативните прояви 

и въздействие върху отделните компоненти на околната среда, ще бъдат засегнати 

интересите на общината, собствениците на имоти, секторни правителствени 

организации, граждански сдружения, неправителствени организации, обществеността на 

общината и съседните общини. Без прилагане на плана ще се запази съществуващата 

антропогенна намеса. Без прилагане на ОУП, развитието на общината ще бъде чрез 

планиране и строителство на парче, с ползване на стари планове и ПУП, които не се 

обединяват в единна концепция спрямо променените икономически и социални условия. 

Не би могло да се постигне устойчивост в развитието на общината, без интегриране на 

икономическите и бизнес интереси, при побряване на социалните условия на живот, и 

при съхраняване на природна среда и културно историческо наследство. 

Ще останат нерешени проблемите свързани с: 

- Устройствените зони и функционалното им предназначение със специфични 

правила и норми, без възможни разширения, при запазване на специфичния облик 

и традиции, при съхраняване на природния ресурс.  

- Ефективно обществено обсъждане за преодоляване конфликтите на интереси, 

съобразяване с международни тенденции и изисквания към съхраняване на 

защитените зони и устойчиво развитие на региона.  

- Устройство на части на територии и зони, без съобразяване с екологосъобразен 

подход в планирането, без интигрирано и цялостно инженерно обезпечаване. 

- Развитие на туристически рекреационни бази без цялостна концепция и 

специфични туристически продукти, както и координирани единни 

информациони центрове. 

- Съхраняване на ландшафт, панорамни алеи и места за широк обществен достъп. 

- Транспортната инфраструктура, паркиране, респективно - замърсяване на атм. 

въздух;  

- Инженерната и техническа инфраструктура – ел. захранване, респективно 

замърсяване на атм.въздух; в бъдеще частично газифициране на района на 

общината, 

- Повърхностни води – на територията на Община Бойница продължава 

заустването на непречистени отпадъчни води от населените места и курортните 
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обекти в водоприемниците, което води до влошаване качествата на водите в 

приемниците и здравен риск за населението – опасност от разпространение на 

стомашно - чревни заболявания. 

- Водоснабдяване - осигуряването на вода за населението и икономиката на 

страната е основен национален приоритет. Общината има добре развита 

водопроводна мрежа, но със своите проблеми: амортизирани тръбопроводи, които 

се нуждаят от подмяна; големи загуби във водопроводната мрежа. 

- Канализация – доизграждане на канализационната мрежа на селата в общината. 

 

ІІІ. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 

значително засегнати  

Предвид консервативния характер на ОУП на Община Бойница, в резултат от 

неговото прилагане не се очаква да настъпи значително засягане на територии. 

 

ІV. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи 

отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично 

значение, като защитени зони по Закона за биологичното разнообразие и защитени 

територии по Закона за защитените територии 

Най-чувствителни, в екологичен аспект, са защитените зони от екологичната 

мрежа „Натура 2000‖ (защитени зони по Закона за биологичното разнообразие). ОУП на 

община Бойница няма да повлияе и промени целостта на защитените зони от 

Националната екологична мрежа. Предвидените дейности не са в противоречие с целите 

на опазване на защитените зони. ОУП на община Бойница не предвижда създаване на 

устройствени елементи с потенциална възможност за антропогенно въздействие в 

границите на защитените зони на територията на община Бойница. Няма да бъде 

предизвикана фрагментация зоните. Няма да бъде предизвикана фрагментация на 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи 

предмет на опазване. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи 

структурата на защитените зони, ще останат непроменени. 

  

V. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве при 

реализиране на предвижданията на плана 

В процеса на реализация на предвидените в предварителния проект на ОУПО 

мероприятия ще се наблюдават комплексни влияния (както положителни, така и 

отрицателни) върху компонентите и факторите на околната среда. Предвиденият модел 

за пространственото развитие на общината, усъвършенстване и доизграждане на 

инженерно – техническата и пътна инфраструктура ще имат комплексно въздействие 

върху средата.  

До момента в общината е извършвана хаотична урбанизация на земеделските 

земи, без наличие за планова готовност за тези територии с оглед регулиране и 

устройствени намеси в тях, което води до засилване на антропогенния натиск върху 

компонентите на околната среда на прилежащите към тях територии. 

Въздействията върху околната среда и човешкото здраве са оценени в 

съответствие със степента на подробност на предвижданията на плана, в следните 

подточки:  

1. Климат и атмосферен въздух. Химични съединения. 

 В резултат от прилагането на ОУПО не се очква настъпване на промени в 

климата. 

Атмосферен въздух. 
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В резултат на реализиране на проектни предложения на плана, по отношение на 

производствените дейности, развитието на селскостопанския сектор, зоните за 

туристическа дейност, за търговско и друг вид обществено обслужване не се очаква да 

доведат до влошаване качествата на атмосферния въздух. 

Като цяло общата концепция на плана е насочена към създаване на условия за 

регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в 

граници, които да не нарушават в недопустима степен целостта и стабилността на 

природната й среда, като създадат съвместими функционално устройствени зони и ще се 

регламентират безопасни разстояния на зони за обитаване, обществено – обслужващи 

зони, производствени и складови зони.  

По отношение локализацията и устройството на дейности, осигуряващи 

развитието на общината и имащи отношение към качеството на атмосферния въздух, 

планът предвижда формиране на зони за производствени и складови функции, свързани 

със селскостопански дейности и прилагане на съвременни технологии при първична 

обработка, преработка на продукция на място, складово-транспортни операции и пр., 

които не се очаква окажат негативно въздействие върху качеството на атмосферния 

въздух. 

С предварителния проект на ОУПО не се предвижда интензивно развитие на 

жилищните територии, на територии за обществено обслужващи функции. 

Предвижданията са съсредоточени върху обособяване на устройствени зони за 

рекреация, курорт и вилни зони, зони за озеленяване и спортни. 

Предвиденото зониране на територията на общината в зоните за обитаване, може 

да окаже въздействие върху качеството на атмосферния въздух с използваните за битово 

отопление твърди горива през зимните месеци. Използване на твърди горива за 

отопление на жилищата, сградите за рекреационни, куроротни функции и вилни сгради е 

един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни 

климатични условия. Този проблем е необходимо да бъде решен, чрез въвеждането както 

на национална политика, така и общинска политика за намаляване на изгарянето на 

твърди горива за отопление и замяната им с екологосъобразни средства за отопление, 

които не водят до наднормено замърсяване на въздуха.  

Като основни приоритети са набелязани и следните дейности по отношение на 

пътната инфраструктура в общината: 

 Основен ремонт и рехабилитация на пътната мрежа в общината; 

 Ремонт и рехабилитация на съществуващата четвъртокласна пътна мрежа; 

 Изграждане и реконструкция на полски пътища; 

 Проектиране на пътна мрежа и прилежащи инфраструктура, в населените места 

от Община Бойница; 

 Ремонт и рехабилитация на пътната мрежа и прилежащата инфраструктура,  в 

населените места от Община Бойница. 

С рехабилитирането и изграждането на бързи връзки между населените места се 

очаква намаляване на емисиите в резултата подобряване на качеството на настилката и 

намаляване на уноса на прах от пътната настилка. Намаляване на емисии на парникови 

газове поради елиминирането на задръствания на местата, които сега ще бъдат 

освободени поради изграждането на новата инфраструктура и поради общо по-

равномерен трафик и свързаното с него намаляване на емисиите от транспорта. 

Проучени са внимателно възможните варианти за провеждане на бъдещите транспортни 

и инфраструктурни мрежи и съоръжения и включване в плана на онези от тях, който в 

най-малка степен нарушават околната среда и ландшафтните й характеристики. 

Осигурена е връзка с републиканската пътна мрежа, без преминаването й през населени 

места или селищни образувания за отдих. 
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Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух могат да бъдат: 

 По време на строителство при прилагане на ОУПО - локално в обхвата на 

строителните работи, временно в рамките на работния ден и до изграждане на 

обекта; 

 По време на строителство при прилагане на ОУПО - образуване на прах от 

движението на строителната техника, при извършването на изкопните работи и от 

съхраняването на материалите на площадката; 

 При прилагане на ОУПО - замърсяване на въздуха при експлоатацията на 

строителните машини и съоръжения (напр. инсталацията за производство на 

асфалт, бетонови възли и др); 

 При прилагане на ОУПО - замърсяване на въздуха, причинено от трафика, с 

потенциално въздействие върху хората в населените места и околна среда от 

неорганизирани прахо-газови емисии от линейни източници. 

Терените за добив на полезни изкопаеми и кариери имат за цел правилното и 

целесъобразно използване на природните ресурси със съответните предписания и 

мероприятия, като се определи подходящото им бъдещо предназначение след 

възстановяване (рекултивация) на нарушените екологични и функционални 

характеристики в прилежащите урбанизирани територии и съхраняване в максимална 

степен качествата на естествения ландшафт. При прилагането на ОУПО, в процеса на 

извършване на изкопните и добивните дейности, се очаква състоянието на атмосферния 

въздух в района на осъществявания добив да се влоши. Необходимо е прилагане на 

комплекс от мерки за тяхното намаляване и ограничаване на разпространението, 

разработени за всеки инвестиционен проект, концепция за добива, способа на добив, 

съобразени с концесията и проект за рекултивация. 

 

Химикали. 

С предварителния проект на общия устройствен план на Община Бойница са 

определени, обединени в територии поземлени имоти и отделни самостоятелни 

поземлени имоти, които не са отнесени към определени типове устройствени зони, а са 

определени със собствен режим на устройство съобразно предназначението им, а именно 

производствени и складови терени.  

Предвид ранга на плана, не се предвиждат терени и/или устройствени зони, в които 

за ситуират конкретни предприятия и/или съоръжения класифицирани като предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. 

При подробното устройствено планиране и на етап инвестиционно проектиране на 

обекти в производствените зони, чиято дейност е свързана с производството, и/или 

употребата, и/или съхранението на опасни химични вещества и при които има риск от 

възникване на авария, поради наличието на опасни химични вещества, включени в 

Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС, за същите ще се изисква съгласуване с 

компетентните органи. В случай на идентифицирани рискове и класифициране на 

предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, въз основа на 

идентифициране и моделиране на рисковете и зоните на въздействие, е необходимо да се 

осигурят безопасни разстояния до обекти подлежащи на защита: 

 Обекти и площи с обществено предназначение, зони за отдих и където е 

възможно, големи транспортни пътища; 

 Обекти на културно-историческото наследство. 

Преди изграждане на производствен обект, след извършване на оценката на риска ще 

се извършва анализ и за достатъчност на изходните данни в проектната документация. В 

случай на недостатъчност на данните, няма да се извършват необходимите допускания. 
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Извършените анализи за оценка на риска от аварии и бедствия на производствен обект, 

ще се представят и обосновават в следните аспекти: 

- Списък на опасностите, които могат да доведат до аварии; 

- Оценка на мащабите и последствията; 

- Списък на техническите решения по обезпечаване безопасността на обекта (в т.ч. 

за предотвратяване на аварийни изпускания и разливи на вещества и др.); 

- Обезпечаване на взриво- и пожаробезопасността, анализаторни системи, 

блокировки, аварийни отсекателни системи, мълниезащита, резервни източници 

на енергия и др. ); 

- Алтернативни решения за замяна на обекта с друг аналогичен, но по-малко 

рисков и алтернативни решения по отношение на местоположението на обекта. 

Като цяло, разглеждания предварителен проект на ОУПО е консервативен. 

Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух могат да се сведат до 

незначителни при набелязване и прилагане на комплекс от мерки, за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия върху 

околната среда при реализирането на плана и всеки конкретен инвестиционен проект. 

 

 2. Повърхностни води.  

Според предвижданията на  ОУПО не се очакват значителни въздействия върху 

повърхностните води на Община Бойница. Общият устройствен план предвижда да се 

стабилизира селищната мрежа на общината и да се интензифицира ползването на 

селищните територии. Всички дейности са съобразени с екологичните норми и 

изисквания за опазване на повърхностните води. 

 

Устройство на водни обекти. 

ОУПО осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в т.ч. 

суходолията, водните площи и съхраняване на средовите характеристики на 

непосредствените им крайбрежия,  като: 

- запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на общинската 

територия;  

- отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната 

мрежа „Натура 2000‖, като не предвижда допълнителна урбанизация на 

прилежащите им територии, респ. строителната намеса. 

ОУПО запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на 

принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на водохранилищата по 

смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното опазване, доколкото не възпрепятстват 

естествения отток, и поддържане при бъдещото управление на устройствения процес. 

При поддържането и доизграждането на структурите, е необходимо да се 

съблюдават следните изисквания: 

- при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват 

растителни видове, идентични с естествените за мястото; 

- да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост 

от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години);  

- да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна растителност. 

- край другите водни обекти (язовири, рибарници, водоеми) е допустимо само 

изграждане на сгради и съоръжения, свързани с поддържането и ползването им, 

според основното им (стопанско) предназначение –напояване, рибовъдство и пр.; 

- всички  устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и 

проекти, засягащи водните течения, водните площи и непосредствените им 

крайбрежия се процедират при стриктно спазване на законоустановените 
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процедури, отнасящи се до санкцията на  компетентните органи (РИОСВ, 

Басейнова дирекция) и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в 

Дунавски район. 

 

Водоснабдяване с повърхностни води. 

Основен проблем във водоснабдяването е амортизацията на външните 

водопроводи, уличните водопроводни мрежи и сградните водопроводни отклонения. От 

друга страна високите загуби на вода по водопреносната мрежа в комбинация със 

сезонно намаляване на дебитите на голяма част от водоизточниците, създават реална 

опасност за въвеждането на режим на водоподаване в немалка част от населените места в 

общината. 

Основните цели и задачи за развитие на водоснабдяването в населените места от 

Община Бойница са : 

 Подобряване жизнените условия на жителите, чрез подобряване качеството на 

услугата „доставяне на вода за питейно – битови нужди на населението‖; 

 Намаляване загубите на вода и разходите за експлоатация и поддръжка на 

водоснабдителните системи; 

 Намаляване броя на авариите по водопроводните мрежи, респективно на 

разходите за отстраняване на аварии, възстановяване на разрушени пътни 

настилки, ел. енергия; 

 Намаляване броя на прекъсванията във водоподаването на потребителите за 

аварийно – ремонтни дейности; 

 Подобряване качеството на питейната вода, доставяна на потребителите; 

 Привеждане на водоснабдителните мрежи в съответствие с актуалните норми за 

противопожарна безопасност; 

Основни задачи, които стоят за решаване с ОУП на Община Бойница са 

определяне на необходими площи за бъдещи проекти за: 

  Реконструкция и актуализация на външните водопроводи и съоръжения; 

 Реконструкция и актуализация на вътрешните водопроводни мрежи и сградните 

водопроводни отклонения. 

Определянето на приоритетните за реконструкция водопроводни мрежи, участъци 

и съоръжения, следва да се извършва съвместно с действащият на територията на 

Община Бойница ВиК оператор – „ВиК – Видин‖ ЕООД, след задълбочен 

техникоикономически анализ на експлоатационното състояние на съществуващите 

мрежи и съоръжения, както и на тяхната значимост за водоснабдяването на населените 

места в общината. 

 

Канализация и пречистване на отпадъчните води.  

Основните цели и задачи за развитие на канализацията и пречистването на 

отпадъчните води в населените места от община Бойница са: 

 Подобряване жизнените условия на жителите, чрез предоставяне на услугата 

„събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води‖; 

 Подобряване жизнената среда на населението и постигане на подобрена 

екологична обстановка по отношение на общественото задраве, чрез 

изграждането на ПСОВ; 

 Подобряване на екологичното състояние на община Бойница, чрез изграждане на 

система за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води; 
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 Подобряване качеството на живот в община Бойница, чрез осигуряване на 

здравословна и екологична среда, и нарастване на инвестиционната 

привлекателност на региона; 

 Подкрепа в постигането на ангажиментите към ЕС, поети от Република България 

в сектор „Води‖. 

 

3. Подземни води. 

В Общинския план за развитие на община Бойница са заложени очаквания за 

динамично и устойчиво развитие на общината, за висок и интелигентен икономически 

растеж и за съхранени природа и културно-историческо наследство. В приоритетите са 

залегнали развитие на секторите - селско стопанство, туризъм на базата на природните 

забележителности и културно-историческото наследство, и иновативни технологии. 

Предложеният проект на ОУПО е с минимални въздействия върху подземните води на 

територията на общината. Предвижданията на общия план са насочени към 

стабилизиране на селищната мрежа на общината и интензификация на ползването на 

селищните територии. Всички дейности са съобразени с екологичните норми и 

изисквания за опазване на подземните води. 

 

Водоснабдяване с подземни води. 

При съставянето на предварителния проект на ОУПО, са отразени и всички 

подземни източници за питейно водоснабдяване на селищата. Подземните  

водоизточници за водоснабдяване на селищата от община Бойница не е известно дали 

имат учредени санитарно охранителни зони (СОЗ).  

Препоръчва се да се направи нова инвентаризация на водоизточниците за 

водоснабдяване с подземни води в района, като при установяване на  водоизточници, за 

които не са издадени разрешителни за водовземане или няма утвърдани санитарно-

охранителни зони, да се предприемат мерки за своевременно отстраняване на такива 

пропуски. 

 

4. Геоложка основа. 

Значителни са въздействия върху геоложката основа от добивната дейност 

осъществявана в кариерите и баластриерите. При осъществявания добив на инертни 

материали от тях не се използват вещества и технологии, които да представляват 

опасност за човешкото здраве, но все пак водят до нарушаване естествения облик на 

територията върху която се извършват тези дейности.  

С предложения предварителен проект на ОУПО антропогенното натоварване на 

земните недра е сведено минимално. На територията на община Бойница няма 

установени находища на полезни изкопаеми с голям икономически потенциал. Основна 

част от площта от територията на общината, отредена за добивна промишленост на 

строителни инертни материали, с предложения предварителен проект на ОУПО се 

предлага за рекултивация. При евентуално продължаване на изпълнението на 

съществуващите дейности за добив, риск за здравето на населението на общината и за 

нарушаване и влошаване екологичната обстановка около нея, не се очаква.  

Риск биха представлявали нерегламентирани кариерни образувания, които биха 

могли да влошат екологичната обстановка в общината, а някои от тях дори да застрашат 

живота на част от населението й. Ето защо се препоръчва, общината да осъществява 

постоянно наблюдение и контрол над територията, и особено в районите около речните 

корита, където могат да се появят нераглементирани добивни площадки за инертни 

материали. Заключителната оценка за предложения проект на ОУПО е, че с него не се 

предвижда увеличаване натоварването на геоложките и геоморфоложки структури, което 
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да представлява риск както за състоянието на компонентите на околната среда, така и за 

здравето на населението. В ситуация, при която ОУПО не се приеме, потенциалният 

риск за нерегламентирани стопански дейности свързани с усвояване природния ресурс 

от инертни материали е голям.  

 

5. Почви.  

От предложения предварителен проект на ОУПО ясно личи, че не се предвижда 

промяна в баланса на територията.  

 

Земеползване и устройство на територията със земеделски земи. 

Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно 

пшеница, ечемик и царевица. Утвърденото зърно производство е напълно адаптирано 

към природно климатичните и почвени условия, характерни за общината, които са 

благоприятни за получаване на сравнително добри добиви.  

Основна насока пред развитието на земеделието е опазването в максималната 

възможна степен на основния ресурс – продуктивните земеделски земи, окрупняването 

им, като се създадат на законово основание (съгласно чл. 37в от ЗСПЗЗ) масиви за 

ползване наземеделските земи чрез споразумение между собствениците и/или 

ползвателите. По този начин ще се избегне разпокъсаността и маломерността на 

земеделските площи. 

Без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава застрояване 

с обекти, свързани с ползването им, и чиито функции са съвместими с предназначението 

на земята, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба 19 за строителство в земеделските земи без 

промяна на предназначението им. Списъкът на сгради, постройки и съоръжения, които 

могат да се изграждат в земеделските земи съдържа: селскостопански сгради за 

съхранение на растителна и животинска продукция, селскостопански сгради за 

отглеждане на животни, сгради за селскостопански машини, резервоари и водоеми, 

силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения, съоръжения за 

водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, хидромелиоративни съоръжения. 

За земеделските земи, попадащи в границите на  защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие, се установява режим на превантивна устройствена защита 

по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройството на територията. В териториите по предходното 

изречение не се допуска промяна на предназначението на земеделски земи, освен такива, 

свързани с изграждането и поддържането на елементите на транспортната 

инфраструктура, на линейни обекти на друга техническа инфраструктура и на 

съоръжения за геозащита. 

Препоръчително е, режимът на превантивна защита да се прилага: 

- До влизането в сила на Планове за управление на защитените зони, след което 

устройството на посочените територии се съобразява с изискванията на 

съответния план; 

- За защитените зони по Директивата за хабитатите - при картиране на 

местообитанията, изпреварващо съответния План за управление, извън 

границите на местообитанията се  допуска прилагане на общите правила за 

устройство и застрояване в зона земеделски земи. 

 

Земеползване и устройство на горските територии. 

Горският фонд на територията на Община Бойница се стопанисва от Държавно 

горско стопанство (ДГС) – Видин. Територията на горското стопанство попада в 

границите на Видинска област. На север и изток то граничи чрез държавната граница на 

България по река Дунав с Румъния, на юг - с държавните горски стопанства „Лом‖ и 
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„Белоградчик‖, а на запад – с Република Сърбия. В тези граници на стопанството 

попадат общините: Видин, Брегово, Ново село, Бойница, Кула, Грамада, Макреш и част 

от община Димово. В горскоадминистративно отношение ДГС-Видин се числи към 

регионална дирекция по горите – град Берковица. 

ДГС е разположено върху западните части на Западна Стара Планина, 

Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина. Районът на стопанството има неправилна 

форма, с дължина в посока север – юг около 50 км и ширина в посока изток – запад 

около 30 км. 

Площта на горите в Община Бойница възлиза на 2 998,4  ха. Лесистостта на 

община Бойница е 27 %. Горите в общината са основно с дървопроизводителни и 

средообразуващи функции 2 460 ха. 

Горите на територията на Община Бойница попадат в долния равнинно-хълмист и 

хълмисто предбалкански пояс на дъбовите гори (0 – 600 м н.в.). Растителните формации 

са главно от зимен дъб, благун, цер, клен, мъждрян и съпътстващите ги храстови видове. 

Те са предимно издънкови формации с ниска производителност (IV – V бонитет). На по-

голяма н.в. са формирани насаждения от бук, зимен дъб, габър, липа и съпътстващите ги 

дървесни и храстови видове и имат важно стопанско значение с висока 

производителност (I–II бонитет). Част от горите са реконструирани като са създадени 

култури от черен бор, бял бор, акация и др., общото състояние, на които е 

задоволително.  

Реституираните частни гори са с обща площ около 2 321,8 ха, а горите 

собственост на общината са с обща площ  676,6 ха. 

Залесената площ е 662,8 ха или 98,0 % от общата площ. Преобладават 

издънковите гори за превръщане в семенни – 543,4 ха (81,0% от залесената площ), 

следват нискостъблените гори – 66,0 ха (9,9% от залесената площ) широколистни 

високостъблени – 33,9 ха (5,1% от залесената площ) и иглолистни гори – 26,3 ха (4,0% от 

залесената площ).  

Тази статистика показва в пълна степен характера и стопанисването на горите, 

собственост на община Бойница. Изредени култури са констатирани върху площ от 1,3 

ха, които трябва да се залесят през десетилетието с оглед пълноценното използване на 

дървопроизводителната площ. Изредените естествени насаждения заемат 16,7 ха (2,5% 

от залесената площ) и представляват зрели насаждения с изведени възобновителни сечи. 

Незалесената дървопроизводителна площ е 5,0 ха или 0,7% от общата площ като е 

представена от една голина. Недървопроизводителната площ е 8,8 ха или 1,3% от общата 

площ на общинските гори.  

Общата залесена площ на горите, общинска собственост е 662,8 ха. Общият запас 

(без клони) на основните насаждения и култури е 70 940 куб.м., а на надлесните дървета 

- 30 куб.м. С клони общият запас на основните насаждения и култури е 79 455 куб.м., а 

на надлесните дървета - 30 куб.м. Средната възраст на гората е 46 години. Средният 

бонитет е III (3,4). Средната пълнота е 0,70. Средният запас на един хектар е 107 куб.м. 

Общият среден годишен прираст е 1 723 куб.м. Общият среден годишен прираст на един 

хектар е 2,60 куб.м 

Категоризацията на горите, собственост на община Бойница по функционални 

групи и видове гори е както следва: 

 Горски територии със стопански функции с обща площ 325,5 ха, от която 

залесена 322,4 ха и незалесена 3,1 ха; 

 Горски територии със специални функции с обща площ 351,1 ха, от която 

залесена 340,4 ха и незалесена 10,7 ха. Това са територии, включени в 

границите на защитени зони, част от Европейската екологична мрежа „Натура 

– 2000‖.  
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Основни насоки и направления на стопанисването на горите. На територията 

на Община Бойница горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции 

заемат 98% от залесената площ. В тези гори организацията на стопанисването следва да 

бъде насочена към разширено възпроизводство на дървесина с високи технически 

качества. Според съществуващите условия на месторастене следва да се проектират 

подходящи сечи, залесявания и други технологични мероприятия. 

В горите със специални функции стопанисването трябва да е в насока за запазване 

и повишаване на екологическите и социалните им функции. В тези гори ползването на 

дървесината следва да бъде второстепенна задача. Горите със защитени и специални 

функции трябва да се устроят и стопанисват по видове гори. Основната цел на 

стопанисване, трябва да бъде подчинена на функциите на горите – защитени, 

противоерозионни, рекреационни. 

Оползотворяване на горския фонд. Намаляващото структурно значение на 

горското стопанство в икономиката на общината ще даде шанс за фокусиране върху 

защитните и рекреационните функции на гората. Всички гори на територията на Община 

Бойница следва да се стопанисват въз основа на стриктно изпълнение на 

горскостопанските планове. Размера на годишното ползване в горите трябва да се 

определя от лесоустройствения проект, съгласно определените стопански класове.  

Специално внимание трябва да се обърне на добива на сортименти от лесосечния 

фонд - добив на едра, дребна и средна строителна дървесина, добив на технологична 

дървесина и добив на дърва за огрев. Начина на възобновяването на зрелите насаждения 

трябва да се определя конкретно за всяко насаждение в зависимост от типа месторастене, 

възобновителната му способност, бъдещия видов състав, водените до сега мероприятия 

от икономическа гледна точка. 

В горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции залесяването 

трябва да има предимно производствена цел. В горите със социални функции 

залесяването следва да се проектира с оглед увеличение на защитно-водоохранните, 

защитно-противоерозионните и здравно-украсните им функции. Естественото 

възобновяване трябва да се предвиди като основен метод в зрелите насаждения от 

всички стопански класове и видове гори. Една от целите на стопанисването трябва да 

бъде семенно възобновяване на издънковите насаждения. 

За да се предотвратят ерозионните процеси в териториалния обхват на Община 

Бойница е необходимо да се направи анализ на протичащите ерозионни процеси и се 

предвидят мерки за борба с ерозията. Като основен метод за борба с ерозията е 

необходимо да се използва зеленото укрепване. Като следствие на посочените мерки 

трябва да се предвидят мероприятия за овладяване разпространението на площната 

ерозия в общината. 

За обезпечаване охраната на горите в общината трябва да се предвидят  

охранителни участъци, които да обхващат всички гори (държавни, общински и частни) с 

необходимите декари обща площ. Мероприятията за опазване на горите трябва да 

включват опазване на гората от болести, вредители и други повреди. С оглед на 

изработване на план за пожарна безопасност горите в Община Бойница е необходимо да 

се разделят в два класа на пожарна опасност: 

 С голяма пожарна опасност, която да обхване около 40% от общата площ на 

горите. Тук може да се включат площите с иглолистни култури, както и 

широколистните насаждения на много сухи и сухи месторастения; 

 С малка пожарна опасност, която да обхване около 60% от площта на горите в 

общината, като се включат териториите с широколистни култури и 

насаждения на свежи и влажни месторастения. 
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Необходимо е да се предвидят мероприятия за противопожарно устройство на 

горите в територията на общината. За реализирането на политиката в горите на Община 

Бойница трябва да реализира програма, която да включва: 

 Залесявания; 

 Подпомагане на възобновяването на горския фонд; 

 Осветление на култури и насаждения; 

 Отглеждане на подраста; 

 Противопожарни мероприятия; 

 Пътно строителство и поддръжка. 

Средствата е възможно да се осигурят от собствена дейност чрез продажба на 

дървен материал, както и Програма за развитие на селските райони на Европейския 

съюз. 

Проектирани мероприятия - Сечи. В горите, собственост на Община Бойница 

са проектирани следните видове сечи: възобновителни (съобразно възприетите турнуси 

по стопански класове), отгледни и санитарни. Сечите са проектирани съгласно ,,Наредба 

№8 от 05.08.2011 год. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане‖. Видът на 

възобновителната сеч и интервала за провеждането й е избран съобразно състоянието на 

насажденията, пълнотата, бонитета, наличието и разположението на жизнен подраст, 

типа месторастене, наклона на терена, изложението, водената сеч, стопанския клас или 

функционаланата група. 

Първостепенна задача при проектирането на възобновителните сечи е 

производство и добив на висококачествена дървесина, създаване на условия за семенно 

възобновяване на насажденията, подобряване на здравословното им състояние, опазване 

на биологичното разнообразие на горите. Проектираните отгледни сечи целят 

регулиране на състава, произхода и растежа на насажденията, селекция на дърветата, 

подобряване на защитните и рекреационни функции, подобряване на здравословното 

състояние и устойчивост на насажденията, съкращаване срока за производство на едра 

строителна дървесина, намаляване риска от пожари. Интензивността и повторяемостта 

им е избрана в зависимост от състава, възрастта и състоянието на насажденията. 

Санитарни сечи са проектирани при установяване на повреди в насажденията, 

причинени от биотични, абиотични или антропогенни фактори. 

Общата площ, предвидена за възобновителни сечи е 425,8 ха. Очакваният добив 

без клони от възобновителни сечи е общо 21 110 куб. метра. Краткосрочно-постепенната 

сеч е възобновителна с предварително и съпътствуващо семенно възобновяване, при 

което зрелия дървостой се отсича на два или повече пъти (фази) през възобновителния 

период. Проектирана е обща площ 298,9 ха., представляваща 70,2% от общата площ на 

възобновителните сечи.  

Постепенно-котловинна сеч – предвидено е да се изведе на площ от 56,1 ха 

(13,2%) в насаждения с изразен неравномерен строеж, групово разположение на 

подраста и удължен възобновителен период.  Групово-постепенна сеч - проектирана е в 

едно насаждение в стопански клас Буков високобонитете за превръщане. Насаждението е 

с неравномерен строеж и групово появил се подраст с площ 2,3 ха. ( 0,5 % от общата 

площ на възобновителните сечи), в гори със стопански функции. Интензивността на 

сечта е 30%. Гола сеч – предвидена е да се изведе в Акацевия стопански клас, на площ от 

68,5 ха или 10,1% от общата площ на възобновителните сечи.  

 Основната насока на устройството и стопанисването в горите с 

дървопроизводителни и средообразуващи функции е добив на различна по вид, качество 

и количество дървесина, като най-рационално се използват плодородието на почвата и 

продуктивността на типовете месторастения. За постигане на тази цел, съобразно 

сегашното състояние на насажденията, са проектирани съответни мероприятия, по-
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важни от които са: подходящи отгледани и главни сечи, реконструкция на 

слабопродуктивни и малоценни насаждения, залесяване на голи дървопроизводителни 

площи и др. Заедно с това проектираните мероприятия ще спомагат и за повишаване на 

водоохранните, почвозащитните, здравно-украсните функции на горите. 

 Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат 

обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 5 ал. 3 от Закона за горите, горските 

територии в границите на защитени територии по Закона за защитените територии, както 

и тези в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, са 

специални горски територии. Тяхното управление, опазване и използване се съобразява с 

плановете за управление на съответните защитени територии и зони. 

В останалите горски територии не се допуска строителство с изключение на 

описаното в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, а именно: 

- Стълбове за въздушни електропроводи;  

- Стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно 

разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на 

техническата инфраструктура;  

- Сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и 

опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост; 

- Нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и 

подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа 

енергия; 

- Надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и 

канализации с диаметър над 1500 мм; 

- Станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи 

по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, 

реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години. 

Временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина,  

технико укрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите, временни 

пожаронаблюдателни кули,  ловно- и рибностопански съоръжения, архитектурни 

елементи за обслужване на отдиха и туризма, съоръжения, осигуряващи опазването на 

културни ценности, стационари за мониторинг не се смятат за строителство и могат да се 

изграждат, съгласно чл. 153 от Закона за горите. 

От описаното до момента, може да се направи заключението, че при компонент 

почви, значително натоварване, чрез промяна предназначението на земите или чрез 

излагането им на риск от дейности водещи до засилване на неблагоприятните процеси в 

почвената покривка на общината, няма.  

Относно запечатването на почвтите, Европейският съюз, чрез своите институции, 

обръща внимание на проблема и предлага насоки, чрез които неговото влияние да бъде 

смекчено. Не се наблюдава засилване на риска от запечатване, поради факта, че планът 

се съобразява със ситуацията в момента на разработване, и наистина 

новоурбанизираните земеделски и горски площи са крайно малко. Важно е, също така, 

при ново инвестиционно предложение за строителство, от възложителя, да се изисква да 

отстрани повърхностния почвен слой, като същият бъде депониран на определено място. 

В последствие, почвеният слой да бъде използван за рекултивиране на нарушени терени 

или за подобряване на почвеното плодородие и възстановяване на увредени почви, както 

и за вертикална планировка.  

С увеличаване доходите на земеделските стопани се очаква и прилаганите в 

земеделието практики да са по-екологично насочени и щадящи, както почвите, така и 
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останалите компоненти на околната среда. За това ще допринесат и тенденциите за 

подпомагане на дейностите в сферата на земеделието. 

С цел опазване и подобряване на почвеното плодородие в Община Бойница се 

препоръчва строго спазване на предложения проект на ОУПО и прекратяване практиката 

за застрояване на земеделски територии, извън предвидените за целта отредени терени в 

предложения проект на ОУПО, както и прекратяване на практиките свързани с промяна 

на предназначението на земеделските земи. 

 

6. Ландшафт.  

При ландшафтните комплекси, формирани и функциониращи на територията на 

Община Бойница, не се очакват значителни въздействия от страна на предложените 

изменения с проекта на ОУПО.  

С предложените за увеличаване територии на антропогенните ландшафти не се 

създават обстоятелства, застрашаващи здравето на населението в близост до тези 

ландшафтни комплекси.  

Антропогенното натоварване в равнинната част на общината е по-осезаемо, 

поради съсредоточената концентрация на населението в тази зона.  

Селищният ландшафт на община Бойница, заложен в предварителния проект на 

ОУПО, няма да окаже сериозно влияние върху естествения ландшафтен облик на 

територията, поради факта, че повечето от тези територии вече са загубили своя 

първоначален ландшафтен вид.  

За да намали въздействието от разширяването на селищния ландшафт, Община 

Бойница трябва да осъществява постоянен контрол над извършваните и предвидени за 

извършване строителни дейности в зоните за разширение на ландшафта, както и да 

възпрепятства опитите за нарушаване или разрушаване на ландшафтните системи, извън 

обсега на отредените с настоящия план зони за разширение на населените места. При 

определяне на подробните устройствени планове на отделните устройствени структури, 

зони и терени със самостоятелен устройствен режим, община Бойница трябва да се 

съобразява със спецификата на ландшафтната система, и чрез индивидуален подход да 

подбира инженерно решение, което няма да застраши съществуването на системата, или 

да позволи внасянето в нея на несвойствени и застрашаващи функционирането й 

елементи. 

С голямо човешко влияние се отличават и селскостопанските ландшафти в 

общината. Макар в последно време, тези ландшафти да не понасят голямо влияние, 

свързано с осъществяване на земеделска дейност, все пак община Бойница трябва да 

следи развитието на селскостопанския сектор на нейната територия и да възпрепятства 

превръщането на горски територии в земеделски.  

С предложения предварителен проект на ОУПО, ландшафтните структури на 

общината не са застрашени от разрушаване или дестабилизиране. 

 

7. Биологично разнообразие – растителност и животински свят.  

Предвижданията в ОУПО ще допринесат за намаляване и спиране загубата на 

биологично разнообразие, чрез изпълнение на дейности за устойчиво управление. 

 С изпълнението и прилагането на ОУПО ще бъде съхранено съществуващото 

състояние на площите, представляващи местообитания за защитени, важни или 

чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране 

на фураж, зимуване, миграция и др. 

 Чрез регламентиране на територията, ОУПО ще спомогне за опазване на 

естествените природни ландшафти, живописни местности, планински и горски месности 

и влажни зони.  
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 ОУПО няма да има допълнително отрицателно въздействие върху представители 

на флората и фауната, при които вече са налице процеси на разрушаване на естествените 

връзки в екосистемите. 

Направена е оценка, че ОУПО на община Бойница няма да повлияе и промени 

целостта на защитените зони от Националната екологична мрежа. Предвидените 

дейности не са в противоречие с целите на опазване на защитените зони.  

 ОУПО на Община Бойница няма да предизвика фрагментация на засегнатите 

защитени зони. Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в 

защитените зони. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата 

на защитените зони, ще останат непроменени. 

 В резултат от изпълнението на ОУПО на община Бойница, няма да бъде повлияно 

благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания, на 

местообитанията и на популациите на видовете, представляващи предмет на опазване в 

горните защитени зони, предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за биологичното разнообразие.  

 Изпълненито на ОУПО няма да доведе до обезпокояване на видове, 

представляващи предмет на опазване в защитените зони. 

Изпълнението на ОУПО няма да доведе до промяна на видовия състав в 

защитените зони и в биологичното разнообразие на територията на общината, като цяло. 

Изпълнението на ОУПО няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки 

промени в защитените зони.  

В резултат от изпълнението и прилагането на ОУПО на община Бойница няма да 

има увреждане на предмета на опазване в защитените зони от Националната екологична 

мрежа и няма да настъпи значително отрицателно въздействие върху елементите, 

характеризиращи защитените зони. 

8. Недвижимо културно-историческо наследство 

Изготвянето на концепция за развитие и опазване на НКИН в община Бойница, 

следва да е базирана на пространствената характеристика на територията. Предвижда се 

с плана създаване на условия за пълноценно и адекватно включване на културно-

историческото наследство.  

Обектите на недвижимото наследство са важен елемент на материалната жизнена 

среда, и в частност – на селищната среда, и в този смисъл са сред факторите, определящи 

качеството на живот на населението.  

В резултата на прилагането на плана ще има положително въздействие върху 

обектите на културно – историческото наследство. 

Нормирането на развитието на системата НКИН се извършва според общата 

методика за устройственото планиране на територията и спецификата на системата, в 

следните етапи: 

• Определяне на общата устройствена структура на територията; 

• Определяне на териториите без необходимост от промяна на 

предназначението на земеползване; 

• Дефиниране на устройствените зони и режими за наложителна, допустима 

и недопустима промяна предназначението на отделни терени; 

• Дефиниране на устройствени зони и режими за опазване на НКИН; 

• Дефиниране на устройствените зони и режими за защита на характерни 

ландшафтни и др. специфични и специални терени и обекти; 

• Дефиниране на устройствените зони и режими за необходимите за 

интегралното развитие на система НКИН в територията съвременни дейности; 
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• Изграждане на проектния площен баланс на територията; 

• Създаване на специфични правила и нормативи за опазване и развитие на 

система НКИН при прилагането на ОУПО. 

9.  Отпадъци. 

С проекта на плана не се предвижда усвояване на нови площи за разширяване на 

площадки за обезвреждане на отпадъци. Предвижданията са съсредоточени към 

рекултивиране на терени замъсени с отпадъци от различен произоход – битови, 

стротелни и др. По време на извършването на строителни работи при разработването на 

ПУП за всяко конкретно инвестиционно предложение, следва да бъдат предвидени 

площи от строителните площадки, върху които да се събират и временно съхраняват 

опадъците, генирирани в резултат на строителните работи без да се засягат прилежащите 

терени. При осъществяне на дейности с отпадъци, всеки възложител извършващ 

дейността, преди въвеждане в експлотация, да предприеме дайствия за издаване на 

съответните регистрационни и разрешителни документи пред контролния орган за 

съответните дейности с отпадъци. 

Към момента в страната липсват подходящи съоръжения за обезвреждане на 

негодните за употреба пестициди. Досегашната практика за съхраняване на пестицидите 

в ББ-кубове е необходимо да бъде прекратена, предвид нейния временен характер и 

необходимостта от последващи грижи (охрана, мониторинг, осигуряване на крайно 

обезвреждане). Наличието на пестициди и други препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност, които се съхраняват в изоставени или необезопасени места, 

представлява риск за околната среда и човешкото здраве.  

Поради липсата на подходящо съоръжение за обезвреждане на пестициди в 

страната, негодните за употреба препарати следва да се изнасят за крайно обезвреждане 

извън страната. 

Финансирането на дейностите по саниране на площадките за съхранение на 

пестициди, както и изнасянето на препаратите за обезвреждане извън страната, се 

осигурява от ПУДООС към МОСВ, общинските бюджети и фонд на Министерство на 

земеделието. 

Изградена е Информационна система, включваща данни за количествата 

забранени и залежали пестициди, и състоянието на складовете, в които се съхраняват. 

Информацията се събира ежегодно посредством информационни карти, които се 

попълват от РИОСВ и обработват в ИАОС, чрез специализирана софтуерна програма.  

 

10. Вредни физични фактори 

В резулт на реализиране на предложенията на плана, се очакват отделни промени 

в акустичната обстановка, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията на обектите.  

Емитираният шум, в резултат на преминаващите транспортни средства, ще доведе 

до известен  акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното му въздействие ще 

зависи от натоварването на пътищата, скоростта на преминаващите превозни средства, 

вида на траспортните средства интезитета на движение, вида на пътната настилка. При 

изпълнение на предложените мерки се очаква въздействието да бъде сведено до 

минимум.  

Други източници на шум в околната среда ще бъдат: 

 Вътрешноселищен шум – паркинги, гаражи, сметосъбиращи коли, спортни 

площадки, училища, детски градини и ясли, магазини, товарене и разтоварване на 

стоки, ресторанти, дискотеки, кинотеатри, клубове и други обществен заведения, 

автогари, ж.п. гари; 
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 Вътрешножилищен шум – от битови прибори, звукозаписна техника, озвучителни 

уредби, телевизори, музикални инструменти, разговори, кавги и др. 

 Производствен шум – технически оборудване, вентилационни уредби, хладилно 

оборудване, работилници и др. 

С рехабилитирането и модернизацията на пътищата, с подобряването качеството 

на пътната настилка, ще се намали шумовото натоварване, по време  на експлоатацията 

на пътните артерии. 

Не би трябвало да се допуска изграждането на производствени обекти, които да 

влошават акустичната обстановка и да са източници на наднормен шум в работна и 

околна среда.         

                                                                     

11. Материални активи.  

С реализирането на плана, броя и стойността на материалните активи в 

разглежданата територия многократно ще се увеличат, тъй като към устройствените зони 

ще се добавят средства на труда, сгради, машини, съоръжения, елементи на инженерната 

инфраструктура. 

Според предназначението и особеностите на функционирането, материалните 

активи са: 

- материални активи, които участват непосредствено и пряко в производството на 

определен продукт; 

- материални активи, които създават условия за ефективното използване и 

функциониране; 

- материални активи, които са свързани с организацията, управлението и тяхното 

усъвършенстване.  

Реализирането плана е свързано с благоприятно, от икономически аспект, 

въздействие, тъй като води до увеличаване на материалните активи, стойността им и 

броя на притежателите им. 

 

12. Население и човешко здраве.  

Здравна оценка на ОУПО по отношение потенциално въздействие върху 

населението и територията на община Бойница. 

Територията, върху която е разположена община Бойница е благоприятна от 

хигиенни позиции и в много голяма степен предопределя създаването на условия за 

подходяща жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират със 

свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения. 

Според определението на Световната Здравна Организация: ―Градовете и селата трябва 

да предлагат физическа и социална среда, която да отговаря на здравните потребности на 

техните жители чрез определяне и провеждане на национална жилищна политика; 

благоустрояване и рационално изграждане на различните териториални единици и 

развитие на комуналното стопанство; и чрез определяне на зоните за отдих и 

курортолечение‖. 

3а избягване на отрицателните и използване на положителните въздействия върху 

жизнената среда, в проекта на ОУП на община Бойница елементите на селищната мрежа 

са подходящо групирани едно спрямо друго. Няма противоречия във функционално 

местоположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно - складовите, 

курортно-рекреативни зони и крайградските територии. Тяхното разполагане едни 

спрямо други се подчинява на редица хигиенни принципи и норми отразени в ОУП, 

спазването на които изисква задълбочен санитарен анализ и стриктен контрол.  

ОУПО планът е изготвен за територията в границите на община Бойница с обхват 

на всички землища на селищата на общината, като се възлагат по –високи изисквания за 
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развитие на по - крупните, на тези с по –висок потенциал в демографски, стопански и 

социално - икономически аспект. Този подход се оценява подход се оценява високо от 

хигиенни позиции, при което се прогнозира и по –високо качество  на здравните услуги 

за цялата община. 

В ОУПО са посочени предпоставки, способни да диверсифицират 

икономическата база на селищата в община Бойница. 

В  прогнозното урбанистично развитие на общината, авторите на Плана са 

приложили основните правила и норми за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони в съответствие със законовата база. Акцентите  в ОУПО са насочени 

към: 

- Селищното развитие на общинския център като действителен опорен център в 

селищната мрежа на общината, като се отчитат тенденциите в демографското развитие, 

развитие на социалната и техническата инфраструктура,  инвестиционната активност  и 

др.; 

- В ОУПО са определени ограничения за максимално запазване и ползване по 

предназначение на висококатегорийния земеделски поземлен фонд; 

- Усвояване за нови функции на подходящи обществени сгради в селищните центрове; 

- Развиване на системата за социална инфраструктура в съответствие с актуалните 

потребности на населението; 

- Подобряването на благоустройството и инфраструктурните системи в населените места 

на Община Бойница е един от основните приоритети за реализиране, залегнал в ОУПО; 

- Положителна от здравно - екологични позиции е предложената в ОУПО структура на 

територията на общината. Запазва се облика на община Бойница, като земеделски и 

културен център, без значимо намаляване на земеделската територия за сметка на 

жилищни и излишни промишлени зони.  

В Проекта на ОУП на Община Бойница, авторите му, професионално, от 

хигиенни позиции, отделят предназначението на територията на поземлените имоти  от 

тази за жилищни нужди, за инженерно - техническа инфраструктура, за комунално 

обслужване, природна зона и др. Посоченото от Проекта на ОУП на общината са 

фактори за опазване на околната среда, и най–вече за добро здраве на населението от 

множеството населени места в община Бойница. 

За анализирания в ОУПО период на действието му се отчита, че в икономиката на 

общината протичат тенденции, които водят до определени структурни промени.  

Общата икономическа характеристика на община Бойница, дава основание, 

икономическият й профил да бъде определен предимно като аграрен. Водещо място в 

икономиката има селското стопанство. 

Първичен сектор – селскостопанският сектор е с растениевъдно-животновъдна 

насоченост. Основни фактори за водещите функции на растениевъдството са 

качествените поземлени (почвени) ресурси, благоприятните климатични условия, опита 

и традициите в областта на растениевъдството и животновъдството. 

Преобладаващо развит е първичният сектор – предимно земеделието 

(растениевъдството). В ОУПО се препоръчва възстановяване и развитие на модерното 

високоефективно земеделие. В общината има реални възможности  за развитието на 

хранително – вкусовата промишленост, използваща суровини от селското стопанство, 

което е водещо в икономическия профил на община Бойница. 

В ОУПО се отчита окрупняването на земеделските стопанства и използването им 

под формата на аренда от малко на брой производители, (в съчетание с 

висококачествената техника) изземва икономическата база за функциониране и развитие 

на населените места, което увеличава безработицата, особено сред 

нискоквалифицираната част от населението в общината.  
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В плана се обосновава наличие на туристически потенциали, нереализирани до 

момента в Община Бойница, като се препоръчва активизиране на рекламата на общината 

по отношение на възможностите за отдих и туризъм. 

В ОУПО са разгледани решения за изграждане основно на малки 

инфраструктурни семейни обекти на аграрния сектор – животновъдни ферми и 

комплекси, оранжерии и други с приближаване преработката на селскостопанската 

продукция, основно от животновъдството, до местопроизводството й. 

В ОУПО се отчита, че вторичният сектор (промишленост и строителство)  липсва 

в община Бойница.  

ОУПО анализира останалите отрасли, представляващи третичния сектор, които са 

разгледани подробно и самостоятелно в разделите за социална инфраструктура, 

транспорт, комуникации, туризъм, търговия и пр., като са набелязани конкретни мерки 

за стабилизиране на сектора. 

В ОУПО е извършен анализ и оценка са онези социални дейности и свързаната с 

тях социална инфраструктура, които са ангажимент на местната общинска власт и на 

държавата, като са формирани основни действия за оптимизиране на социалната 

инфраструктура. 

Инфраструктурата на образованието в община Бойница е представена от обекти 

на предучилищното обучение и на общото (в т.ч. и средно) образование. За 

образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен характер.  

В ОУПО са адаптирани нормативни изисквания към броя и капацитета на 

инфраструктурата на образованието, вкл. и критерии за нормално функциониране на 

детски заведения в населените места в община Бойница, както и в училищата.  

От здравни и профилактични позиции в ОУПО е насочено внимание на 

необходимостта от развитие на редица социални услуги за групи от населението в 

неравностойно положение – стари хора, деца, възрастни с увреждания, както и 

възможности за организиране на специализирани социални институции. 

В третичния сектор значителни роля за развитието му се прогнозира отрасъл 

„Туризъм―. В ОУПО се доказва наличие на туристически ресурс с предложение за 

неговото развитие.   

Територията на община Бойница се определя като сравнително добре подсигурена 

в транспортно - комуникационно отношение. В резултат на отправените изисквания към 

ОУПО са разработени мероприятия по доизграждане на транспортно –

комуникационните трасета с вътрешно общинско значение в условията на новите 

предвиждания на устройствената концепция на ОУПО. 

От здравно – хигиенни позиции, безпокойство за здравето на населението буди 

недостатъчната канализационна мрежа (32%) на територията на община Бойница. Не по–

малко обезпокоително е и отсъствието на ПСОВ, както и частично изградената  

водопреносна мрежа. Тези факти са реално условие за здравно неблагополучие. 

В ОУПО се определят трасетата на инженерно – техническата инфраструктура с 

уточнени сервитути  и санитарно – охранителни зони. 

На територията на община Бойница не се наблюдават регистрирани наднормени 

замърсявания на атмосферния въздух, повърхностни и подземни води, както и на 

почвите. От здравни позиции се определя като благоприятно сравнително ниските 

степени на замърсяване на екосредите. 

Поради липсата на тежка и интензивно работеща промишленост, емисиите от 

промишлеността не са от значение за качеството на атмосферния въздух  на територията 

на общината.  
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Отчита се въздействие върху качеството на повърхностните води в резултат от 

антропогенно въздействие, което се изразява в изменение на режима на водния им отток, 

заустване на отпадъчни води (предимно битови) и други източници. 

В ОУПО е предвидено в рамките на допустимото повишаване на площта на 

урбанизираните територии и зони за активен отдих и туризъм, което е благоприятно от 

хигиенни позиции. В ОУПО са заложени допълнителни изисквания, благоприятни от 

комунално – хигиенни принципи.    

В съответствие с възложената задача, в ОУПО се определят санитарно – хигиенни 

зони за здравно – екологични обекти (атмосферен въздух, води, почви, растения) в 

съответствие с нормативната база. 

През последните години се наблюдава нарастване на броя и разновидностите на 

източниците на електрически и магнитни полета (ЕМП), използвани за лични, 

производствени и търговски цели. Такива източници са телевизията, радиото, 

компютрите, мобилните клетъчни телефони, микровълновите печки, радарите и някои 

уреди, използвани в индустрията, медицината и търговията. Електромагнитните вълни 

могат да предизвикат биологични ефекти, които понякога, но не винаги, могат да 

доведат до неблагоприятни здравни ефекти. 

3а общината не може да се очаква, че електромагнитният фон е силно завишен от 

наличието на източници за енергетиката и комуникацията. Наднормени стойности могат 

да се очакват главно в непосредствена близост до подстанции за високо напрежение, 

електропроводи, трафопостове и др. Понастоящем няма достатъчно данни за 

―електромагнитното замърсяване‖ на района. Няма данни и за негативно здравно 

въздействие върху населението от населените места в община Бойница. 

С ОУПО, правилно от здравно – профилактични позиции, се определят следните 

допълнителни изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения 

процес: 

• по отношение опазване качеството на атмосферния въздух: изискване 

към последващите подробни устройствени планове (ПУП) - гъстотата на 

разположението на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни свободни 

пространства; стимулиране ползването на алтернативни екосъобразни енергийни 

източници – „зелена енергия―; обходни пътни трасета; 

• по отношение опазването на водите, вкл. водите за къпане и водните 

обекти: цялостно и окончателно изграждане на канализационната и колекторната мрежа 

и ПСОВ в общината. 3а изпълнение на дейностите по наблюдение на състоянието и 

поддръжка на водните обекти, задължително се осигурява достъп до речните корита и 

другите водни басейни; 

• по отношение акустичната среда и управлението на шума: запазване и 

развитие на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни (в 

т.ч. ветро- и снего- защитни) функции; при необходимост - изграждането на изкуствени 

шумозащитни екрани; 

• по отношение управлението на отпадъците: устройствени условия за 

прилагане на Плана за действие към актуализираната програма за управление на 

отпадъците и реализиране на процедурата по изграждане на специализирана площадка за 

строителни отпадъци с активизиране на действията по определяне на площадка за 

биокомпостиране и въвеждане на разделно събиране на отпадъците;   

• по отношение инфраструктурата в общината се прогнозира активизиране 

на туристическия поток, което предполага потребност от допълнителна инфраструктура 

с културно предназначение. Извършените в това отношение преценки на ОУПО сочат, че 

в общинският център има необходимост от многофункционална зала за целите на 

културата, спорта и туризма;  
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• по отношение на други изисквания на урбанизираната територия, 

препоръчва се устройството  на урбанизираните територии да става на основание 

цялостни ПУП, изработени по реда на чл. 16 от ЗУТ; 

За осигуряване на благоприятни транспортно - комуникационни и санитарно-

хигиенни условия се препоръчва планиране на уличната мрежа с минимална ширина 15 

м. Необходимият брой на места за паркиране и гариране на МПС за отделните обекти да 

се определя и планира в съответствие с чл. 24 от Наредба №2/2004г. на МРРБ. 

По отношение на телекомуникационна инфраструктура: 

Община Бойница е с добре развита телекомуникационна инфраструктура. Всички 

селища са телефонизирани и имат покритие от мрежата на мобилните оператори. 

По отношение на нарушени територии: 

На територията на общината няма нарушени територии за възстановяване 

вследствие на антропогенно въздействие, нито вследствие на депа за отпадъци, 

хвостохранилища и др. 

По отношение на активи на инфраструктурата за предпазване от непредвидими 

природни бедствия: 

Рисковете от природни бедствия и аварии на територията на община Бойница са 

оценени като ограничени. Не се предвижда риск от наводнения.  

С правилата за прилагане на ОУПО да се въведат в действие изискванията за 

защита на урбанизираната територия от наводнения и пожари и  изграждане на 

снегозадържащи съоръжения и залесяване. 

От комунално - хигиенни позиции може да се обобщи, че новият ОУП на община 

Бойница не предвижда промени, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето 

на населението от значителния брой населени места в общината. С ОУПО се 

регламентира нова и съвременна териториална планова основа за дългосрочно устойчиво 

и екологосъобразно устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и със специфичните за община Бойница природни, 

културно - исторически, туристически и други дадености. Предвидени са необходимите 

мерки за гарантиране и в бъдеще на здравословни условия за живот на територията на 

общината. 

Разработените прогнози по различни сектори, зони и инфраструктури в ОУП са 

професионално издържани с достатъчен обем, включително и от здравно - екологични 

позиции. 

Анализът на демографските и здравни индикатори е основание за прогнозна 

оценка, че реализирането на Проекта за ОУП на община Бойница, Област Видин, е 

възможност за благоприятно влияние върху здравното състояние на населението.  
 

VІ. Трансгранични въздействия върху околната среда на други държави 

 Предвижданията на плана по характер, същност и мащабност на предвидените 

дейности не предполагат възникване на трансгранични въздействия върху околната 

среда на други държави, в т.ч. и на Република Румъния. 

 

VІІ. Анализ и оценка на връзките между въздействията по отделните компоненти и 

фактори на околната среда  

Практически почти всички видове човешка дейност - производствена, 

рекреационна, научноизследователска и природозащитна, постоянно или периодично, 

влияят върху компонентите и факторите на околната среда. Въздействията върху средата 

предизвикват различни изменения в състоянието или режима водите, въздуха, почвите, 
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ландшафтите, биологичното разнообразие, отпадъците и фоновите лъчения. Сложни и 

многообразни са преките и косвени взаимодействия и взаимоотношения между 

животните, растенията и микроорганизмите в природната среда. Всеки жив организъм е 

адаптиран към определени условия на околната среда и всяка промяна на компонентите 

на тази среда предизвиква съответни изменения в останалите компоненти.  

Направеният анализ показва, че за община Бойница проблемите със състоянието 

на околната среда са относително незначителни, но тяхното решаване е изключително 

важно при изработването на ОУП на общината: 

 предвидени са мерки за привеждане в съответствие с екологичните изисквания на 

инфраструктурните/производствените дейности в общината, чрез система от 

лесозащитни, полезащитни пояси и на зелената система в нейната цялост;  

 предлагане на приоритетно развитие и използване на възобновяеми и 

алтернативни енергийни източници; 

 въведената устройствена зона върху нарушените терени от различен вид и 

характер ще определя подходящото им бъдещо предназначение, което да 

възстановява нарушените екологическите и функционалните характеристики в 

прилежащите урбанизирани територии и да съхранява в максимална степен 

качествата на естествения ландшафт; 

 стриктно съобразяване на зонирането на територията при определянето на общите 

устройствени правила и нормативи по прилагането на плана със спецификата на 

инженерно-геоложките условия на отделните части на територията; 

 предвидените нови трасета са проучени основно преди предлагането им за 

ползване в отделните части на територията на национално ниво, както и 

провеждането на новите пътни трасета и инфраструктурни проводи в 

наднационален стратегически план, като са отчетени стриктно териториалният 

обхват, границите на защитените територии и зони; 

 за защитените зони по „Натура 2000‖ не се конкретизира частите от териториите 

им, в които е допустима устройствена строителна намеса, а в Правилата за 

прилагане на плана се включва специален набор от разновидности на 

устройствени зони, съгласно които да става намесата в съответните части от 

териториите на защитените зони, когато те бъдат определени по обхват и основно 

предназначение с последващи подробни планове в достатъчно широк 

териториален обхват; 

 с оглед по-нататъшното развитие на общественото озеленяване на населените 

места са заложени следните предписания: в урбанизираните територии за 

обитаване, туризъм и отдих, задължително да се прилагат максималните величини 

на нормативите за озеленяване в УПИ и да се осигурява двустранно улично 

озеленяване;  

 към селищни образувания със стопанско предназначение, разположени в близост 

до територии за обитаване, да се предвиждат необходимите защитни насаждения; 

 решаването на локални задачи, свързани с депонирането и оползотворяването на 

видовете отпадъци, като терени за всички видове отпадъци и терени за 

пречиствателни станции за отпадни води на територията на общината; 

 предвижда се изграждане на канализационна система за всички видове отпадни, 

дъждовни и повърхностни води; 

 проучване за възможностите за предотвратяване на наводнения от сухите дерета 

чрез изграждане на отводнителни канали и предвиждане на необходимите 

устройствени условия; 
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 предвидени са мерки в екологичната инфраструктура; съхраняване и подобряване 

на екологичния баланс на територията на общината. 

 

Устройствените решения в ОУПО са насочени към формирането на устойчив и 

хармоничен ландшафт с изява на специфичните елементи: 

 прилаган е последователно ландшафтноустройствен подход, насочен към 

опазването и възстановяването на общите ландшафтни характеристики на 

територията; 

 проучено е внимателно възможните варианти за провеждане на бъдещите 

транспортни и инфраструктурни мрежи и съоръжения и включване в плана на 

онези от тях, който в най-малка степен нарушават околната среда и ландшафтните 

й характеристики; 

 преложени са мерки за рекултивация на нарушените терени; 

Членството на Република България в ЕС дава възможност да се използват 

средства от Европейските фондове за развитието на града и селищата от общината. 

Концепцията на новия устройствен план на общината се базира на варианти на 

социално-икономическо развитие, които отчитат предизвикателствата на членството на 

България в ЕС и възможността за ползване на средства по различните оперативни 

програми, включително Националната оперативна програма за регионално развитие, 

Дунавска стратегия и Трансгранично сътрудничество. Възможностите за ползване на 

Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи отношение 

към развитието на града и селищата от общината, са важен елемент на 

градоустройствената концепция.  

 

VІІІ. Обобщени изводи за въздействията на предвижданията на плана върху 

околната среда и човешкото здраве  

Въздействие Вероятност 

на поява 

Територ. 

обхват  

 

Вид на въздейств. 

 (+)/(-) 

пряко / непряко 

Степен на 

въздейств. 

Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

върху 

въздуха 

очаква се на планир. 

територия 

+; пряко средна - 

върху водите очаква се на планир. 

територия 

+; пряко средна - 

върху 

земните 

недра 

не се очаква - - - провеждане на 

хидрогеоложки 

изследвания 

върху 

почвите 

очаква се на планир. 

територия 

-; пряко средна изземване и 

оползотворяване на  

хумуса 

върху 

флората, 

фауната, ЗТ 

и ЗЗ 

очаква се на планир. 

територия 

-; пряко ниска спазване режима на 

защитените зони 

върху 

ландшафта 

очаква се на планир. 

територия 

+; пряко средна - 

от  генерир. не се очаква - - - внедряване на с-ма 
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отпадъци за раздел. събиране 

от физични 

фактори 

очаква се на планир. 

територия 

+; пряко средна - 

върху 

населението 

очаква се на планир. 

територия 

+; пряко средна - 
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ІХ. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия 

от осъществяването на плана върху околната среда и човешкото здраве  

В резултат от анализа и диагнозата на компонентите и факторите на околната среда и степента на отразяване на Националните 

стратегически цели по отношение качествата на околната среда, екологичната оценка формулира набор от мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана, показани в следващата 

таблица:  

 

№ Компоненти и фактори 

на околната среда 

Мерки Очакван ефект от 

прилагането на мерките 

Отговорници- 

институции 

1 2 3 4 5 

Мерки за изпълнение при прилагането на плана 

1. Общи Инвестиционни предложения/планове, програми 

или проекти, за които се изисква провеждане на 

процедура по реда на глава шеста от ЗООС – 

ЕО/ОВОС/ и оценка на степента на въздействие 

с предмета и целите на опазване на защитените 

зони по реда на ЗБР, както и процедури по реда 

на ЗЗТ,  да се одобряват само след произнасяне 

със съответния административен акт за 

съгласуване от компетентните органи по околна 

среда и при съобразяване на препоръките от 

извършените оценки, както и с условията на 

съответния административен акт. 

 

Спазване на изискванията и 

постигане на целите на 

приложимото екологично 

законодателство. 

Община Бойница 
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2. Качество на 

атмосферния въздух 

Разработване и одобряване на инвестиционни 

проекти, свързани с повишаване на енергийната 

ефективност. 

 

Одобряване на ПУП за производствени 

дейности, които гарантират нулеви емисии в 

атмосферния въздух или такива с монтирани 

пречиствателни съоръжения, водещи до 

минимално отделяне на емисии в атмосферния 

въздух. 

Постигане на показателите за 

енергийна ефективност. 

 

 

Създаване на условия за 

подобряване на качеството на 

атмосферния въздух. 

Община Бойница; 

РИОСВ - Монтана 

 

3. Опасни  химични 

вещества 

При подробното устройствено планиране на 

обекти в производствените зони, чиято дейност 

е свързана с производството, и/или употребата, 

и/или съхранението на опасни химични 

вещества и при които има риск от възникване на 

авария, поради наличието на опасни химични 

вещества, включени в Приложение № 3 към чл. 

103 от ЗООС, за същите да се изисква 

съгласуване с компетентните органи и извършат 

съответните процедури по реда и начина 

подробно описан в екологичната част на ОУПО 

в глава Опасни химични вещества. 

Спазване на екологичното 

законодателство 

Предотвратяване на аварии и 

ограничаване на последиците 

от тях 

Община Бойница; 

РИОСВ - Монтана 

 

4. Геоложка основа, 

подземни богатства 

Прецизиране разположението на елементите на 

техническа инфраструктура в съответствие с 

геоложките дадености и физико-механичните 

показатели на почвите, избягвайки зони с високи 

подпочвени води.  

 

Провеждане на детайлни геотехнически 

проучвания и предвиждане на специални мерки 

по отношение изпълнението на ―нулевия цикъл‖ 

на всички проектирани обекти, особено на 

Съобразяване с 

действителните геоложки 

условия на територията, 

предвидена за изграждане на 

съответните обекти.  

 

Намаляване на геоложкия 

риск при строителство и 

експлоатация на важни 

инфраструктурни обекти и 

Компетентни органи 

по одобряване на 

инвестиционни 

инициативи;        

МРРБ, МОСВ 
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високи обекти и съоръжения на техническата 

инфраструктура в зоните с повишен риск.  

 

При развитието на зоните за добив на полезни 

изкопаеми на територията на Община Бойница, 

да се изготвя стратегия, свързана с развитието на 

зоните за добив. 

съоръжения, високи сгради и 

др. 

 

Подобряване на 

междуведомствената 

координация при опазването 

на подземните богатства и 

околната среда. 

5. Земи и почви Спазване на законоустановени изисквания за 

управление и стандарти за поддържане на земята 

в добро земеделско и екологично състояние. 

Опазване на земите и почвите, 

създаване на добри 

земеделски практики 

МЗХ;              

Дирекция 

„Хидромелиорации‖ 

6. Води Да се дава приоритет на изграждането на 

съвременни водопроводни мрежи и 

канализационни системи, на поддържането им в 

добро състояние, като не се допускат загуби и 

течове, и се гарантира спазване на изискванията 

за качество на питейната вода и спазване на 

изискванията за третиране на отпадъчните води. 

Опазване на качеството на 

водите  

Община Бойница;  

„ВиК Видин― ЕООД 

7. Води Да се отчетат дейностите от секторите туризъм и 

култура, включващи опазване, популяризиране и 

развитие на природното и културно наследство, 

които ще доведат до увеличаване в значителна 

степен на антропогенния натиск върху 

повърхностните и подземни води, като 

задължително се предвидят мерки за 

ограничаване негативното им влияние върху 

качеството на водите. 

Опазване на качеството на 

водите и свързаната с тях 

биота 

Община Бойница; 

БДДР;                 

РИОСВ - Монтана 

8. Води Да се вземат предвид границите на зоните за 

защита на водите по реда на чл.119а от Закона за 

водите и предвидените за тях мерки за опазване 

в ПУРБ на ДР за БУ 2010-2015 г. 

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

БДДР; 
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10. Води Да не се разрешават проекти, реализирането на 

които ще повлияе негативно върху качеството 

на водите поради липса на изградена 

канализационна система или поради 

непредставено решение относно пречистването 

и отвеждането на формираните потоци 

отпадъчни води. 

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

БДДР;                 

РИОСВ - Монтана 

11. Води При планиране на строителни дейности да се 

предвидят условия, които да гарантират 

опазването на качеството на повърхностните и 

подземни води в засегнатите градове и/или 

райони. 

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

БДДР;                 

РИОСВ – Монтана 

12. Води Препоръчваме да се предвидят екологичните 

рискове, свързани с евентуални бъдещи 

наводнения като за целта бъде взета предвид 

разработената от БДДР - гр. Плевен 

Предварителна оценка на риска от наводнения, в 

която са определени районите с потенциален 

риск от наводнения. Картните листове на 

районите, описани с идентификационни номера 

и придружени от атрибутна таблица с пълни 

описания на мястото на потенциалното 

наводнение, водното тяло и водния обект, което 

същото ще засегне, площта на наводнението и 

координатите на неговия центроид, периметъра 

на наводнението, засегнатата речна мрежа в 

метри, засегнатите жители и очакваното 

негативно въздействие върху съществуващите 

промишлени зони, инфраструктура, източници 

за питейно-битово водоснабдяване, СОЗ, 

културно наследство и т.н., са отразени в 

Приложение № 7 на ПОРН - Албум с карти на 

определените потенциални бъдещи наводнения, 

публикуван на сайта на БДДР Раздел „Риск от 

Предпазване от вредното 

въздействие на водите 

Община Бойница; 

БДДР 
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наводнения―. 

13. Води 
За реките  на територията на Община Бойница да 

се прилагат всички изисквания от ПУРБ и 

мерките към него, отразени в Програма 7.1.3, 

Програма7.1.5, Програма 7.1.6, Програма 7.1.7, 

Програма 7.1.8, Програма 7.1.9, а именно за: 

регулиране на емисиите чрез забрани за 

въвеждане на замърсители от точкови източници, 

забрани за въвеждане на замърсители от дифузни 

източници, предотвратяване на замърсяване на 

водите с приоритетни вещества и 

предотвратяване или намаляване на 

въздействието от аварийни замърсявания и 

съобразяване с режимите на защитените 

територии. Изисквания ще са необходими за 

спазване при реализацията на ОУП на Община 

Бойница. 

Опазване на качеството на 

водите и свързаната с тях 

биота 

Община Бойница; 

БДДР 

 

14. Води 
Приоритетно да се извърши рехабилитация на 

водопроводната система за да се предотвратят 

загубите на питейна вода.  

Опазване на качеството на 

водите 

Община Бойница  

15. Води 
Правото за ползване на повърхностни водни 

обекти за заустване на пречистените отпадъчни 

води да се преведе в съответствие с 

разпоредбите на Закона за водите и 

сиответнитеподзаконови нормативни актове, за 

издаване на Разрешително за заустване на 

отпадъчните води – БДДР.  

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

БДДР 

 

16. Води 
Преди въвеждане в експлоатация на ЛПСОВ, да 

се изготви и и представи в РИОСВ технологична 

инструкция за експлоатация на ЛПСОВ, План за 

собствен мониторинг и План при аварийни 

ситуации. 

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

възложители 

17. Води 
По време на експлоатация да се подържат в 

техническа и експлоатационна изправност  

водоснабдителната система, канализационната 

Опазване на качеството на 

водите 

Община Бойница;  

„ВиК Видин― ЕООД 
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система и пречиствателните съоръжения. 

18.  Води 
Третиране на отпадъчните води до 

необходимите изисквания на действащото 

законодателство.  

Запазване на екологичния 

статус/потенциал на водните 

тела и свързаната с тях биота 

Община Бойница; 

БДДР 

19. Води 
Осигуряване ефективен контрол и управление 

на водите. 
Опазване на качеството на 

водите 

Община Бойница; 

БДДР 

20. Ландшафт Разработване на ландшафтно-устройствени 

проекти за възстановяване и рекултивация на 

нарушени ландшафти в урбанизираните и 

производствени зони, на територията на 

съответния обект и контактната му зона. 

 

Проектиране на нови защитни горски пояси 

(противоерозионни, водозащитни, мелиоративни 

и др.) в обхвата на община Димово. 

Възстановяване и 

облагородяване на ландшафта 

и повишаване качеството на 

средата. 

 

Опазване на земите, почвите, 

водите и въздуха и 

ограничаване на негативни 

въздействия. 

Община Бойница; 

РИОСВ – Монтана; 

СДП ДГС - 

„Белоградчик‖ 

21. Растителност 
При предвижданията на бъдещи ПУП-ПЗ и 

реализирането на инвестиционни предложения, 

е необходимо прецизиране на видовия състав и 

недопускане деградирането на местните 

естествени екосистеми. 

Залесителните и озеленителни мероприятия да 

се извършват изключително с автохтонни 

дървесни и храстови видове. 

Опазване на растителността 

от унищожаване и 

съхраняване на растителните 

видове. 

Запазване на популациите на 

консервационно значимите 

видове. 

Ограничаване 

разпространението на 

рудерални и инвазивни видове 

в естествената флора. 

Община Бойница; 

РИОСВ – Монтана 

22. Животински свят 
При реализиране на конкретни планове и 

инвестиционни предложения да не се допуска 

пряко отрицателно въздействие  и нарушаване 

на биокоридорни връзки за местната фауна. 

Опазване на фауната. Община Бойница; 

РИОСВ – Монтана 

23. Растителност и 
При изграждане на нови елементи на 

Опазване на видовете и Община Бойница; 
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животински свят напоителната система и водовземни съоръжения 

да не се допуска възпрепятстване на 

миграционните коридори на хидробионтите или 

увреждане на крайречната флора и фауна. 

 

осигуряване на благоприятни 

условия през отделните 

жизнени цикли на видовете. 

РИОСВ – Монтана 

24. Отпадъци Организиране на образователни и 

информационни кампании за демонстриране на 

правилно отношение към управлението на 

отпадъците в следната логична йерархична 

последователност: предотвратяване 

образуването на отпадъци, намаляване на 

потреблението, повторно използване, тяхното 

рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. 

Да се предприемат мерки за приоритетното 

изнасяне на негодните пестициди, с цел тяхното 

крайно обезвреждане. 

Повишаване на  

информираността  за целите 

на екологосъобразно 

третиране на отпадъците и 

участие на населението в 

процеса на образуване – 

третиране на отпадъците. 

Възстановяване на площи 

засегнати от опасни отпадъци.  

Община Бойница; 

РИОСВ – Монтана 

25. Физични фактори 
Основните мероприятия, които се препоръчват 

на общината, са свързани с подобряване 

организация на транспорта, реконструкция  на 

пътната инфраструктура, подобряване начина на 

застрояване и организация на териториите, 

създаване и поддържане на "тихи зони" и зони, 

подлежащи на усилена шумова защита, 

прилежащи към детските, здравните и учебните 

заведения, жилищата и местата за отдих.  

Доброто управление на 

градската среда и недопускане 

надвишаване нивата на шум 

около около съществуващи 

пътни трасета. 

Община Бойница 
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Х. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи  

Алтернативни варианти за постигане целите на плана 

Оценката на алтернативите е на база направената до тук оценка на обхвата, 

величината на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за 

предотвратяване, ограничаване или компенсиране на въздействията. Идеята е, да се 

избере алтернативата с повече положителни въздействия върху компонентите на 

околната среда, а ако това е невъзможно – алтернативата с по-малко отрицателни или 

нулеви въздействия. 

В процеса на разработката на ОУПО бяха разгледани и оценени следните 

варианти:   

Балансирано развитие 

Локализиране на съществуващите урбанизирани територии с цел осъществяване 

на основната икономическа стратегия - развитие на община Бойница. Оразмеряване на 

населеното място, съгласно нормативите за оразмеряване на териториите. Предвиждане 

на нови територии за озеленяване в урбанизираните територии. За земеделските 

територии с голяма концентрация на имоти с променено предназначение – прилагане 

на принципа на прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана 

територия) 

Максимално развитие 

Локализиране на нови урбанизирани територии с цел осъществяване на 

основната икономическа стратегия - развитие на община Бойница. Оразмеряване на 

населеното място, съгласно нормативите за оразмеряване на териториите. Предвиждане 

на нови територии за озеленяване в урбанизираните територии. Въвеждане на режими с 

възможна промяна на предназначението. За земеделските територии с ниска територия, 

голяма концентрация на имоти с променено предназначение, спазвайки принципа на 

прекъсната урбанизация (редуване на урбанизирана с неурбанизирана територия). 

Режими за промяна на предназначението за 80 % от земеделската земя и 

възможности за застрояване след провеждане на процедури по Закона за опазване на 

околната среда и Закона за опазване на биологичното разнообразие. 

Нулева алтернатива 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУПО. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от тях са 

с вече изградени и съществуващи елементи. При нулевата алтернатива биха се запазили 

съществуващите граници на урбанизирана територия и промишлените зони, без 

разширение, пълна забрана за промяна на предназначението, използване на наличната 

ВиК мрежа, която може само да бъде реконструирана. Без прилагане на ОУПО 

развитието на общината няма да може да се планира добре и няма да води до устойчиво 

развитие. Без ОУПО ще се забави икономическото развитие на общината и съответно 

няма да се подобрява качеството на живот на населението.  
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Съпоставка на „нулева алтернатива“ с алтернативите за реализация на плана 

№ 

по 

ред 

Компоненти и фактори на ОС „Нулева” 

алтернатива 

Реализиране на 

ОУП 

І. Природни хабитати   

1. ЗТ и ЗЗ 0 0 

2. Растителност 0 0 

3. Животински свят 0 0 

ІІ. Природни ресурси   

1. Качество на атм. въздух - + 

2. Качество на водите и съхранение на 

природните ресурси 
0 + 

3. Земи и почви 0 - 

ІІІ. Обща устойчивост   

1. Отпадъци 0 0 

2. Геоложка основа, прир.богатства 0 0 

3. Физични фактори - + 

4. Ландшафт 0 + 

5. Здравно-хигиенни условия - + 

За оценката са използвани следните символи:  

(+) – положително; (0)- нулево; (-) – отрицателно; (н.о.)- няма отношение 

 

Липсата на ОУПО ще затрудни опазването на околната среда в общината, както 

и опазването на защитените територии, защитените зони и биологичното разнообразие. 

Реализирането на ОУПО ще доведе до подобряване на качеството на средата за 

обитаване в община Бойница без да води след себе си необратими промени в околната 

среда и значителни негативни въздействия.  

Оценката на алтернативите показва, че приемането на ―нулева алтернатива‖ не е 

най-доброто решение нито от икономическа, нито от екологична гледна точка. 

Досегашното развитие на община Бойница налага приемането на ОУПО. Общата 

философия на разглеждания ОУПО е сполучлив компромис между нарастващата 

антропогенност от една страна, и характерно и уникално биологично разнообразие за 

района от друга. Още повече, че с ОУПО се решават проблеми на градската среда – 

шумово натоварване, замърсяване на въздуха, липса на достатъчно зелени площи и т.н. 

Тези и други приоритети на новия ОУПО предопределят категоричното отхвърляне на 

нулевата алтернатива.  

Алтернатива по местоположение на устройствените елементи. 

Разработен е алтернативен вариант на ОУПО, според който, съществуващата 

кариера за суровини за строителството и промишлеността в границите на ЗЗ 

„Шишенци‖ (BG0000523), с площ 9,1 дка, се устройва, като Територия За кариера за 

суровини за строителството и промишлеността. 
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Тази алтернатива не е предпочетена и изцяло е отпаднала от разглеждане. 

Екипът от експерти, разработил екологичната оценка, препоръчва реализирането 

на алтернативата за балансирано развитие на общината, която представлява настоящия 

предварителен проект на ОУПО. 

 

ХІ. Методи за извършване на ЕО и трудности при събиране на информацията  

Основната цел на екологичната оценка е интегриране на въпросите на околната 

среда при подготовката на плана, осигуряването на високо ниво на опазване на 

околната среда и постигане на устойчиво развитие. Основен подход, който се следва 

при изпълнението на поръчката, е изготвяне на документацията по екологична оценка 

при изпълнение на законовите и подзаконови нормативни изисквания по екологична 

оценка, както и наличните указания, ръководства и препоръки за извършването й на 

национално и европейско ниво. В екологична оценка  е  направено подробно описание 

на използваните методи за извършване на екологична оценка. Описани са и срещнатите 

трудности при събиране на информацията, ако такива бъдат срещнати.  

 Разработването на екологичната оценка е в съответствие с подхода и 

методологията, описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в 

България от 2002 г., изготвено по проект „Практическо приложение на екологичната 

оценка на планове и програми в България‖ – МАТО/BG/9/1 и Указанията за 

разработване на Доклад за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет 

страницата на Европейската Комисия. 

Изготвянето на екологичната оценка обхваща общи методи за научен анализ и 

оценка и специфични, произтичащи от спецификата на оценката и изискванията на 

задачата. 

Екологичната оценка е изготвена, в съответствие с разпоредбите на глава шеста 

на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, 

като е изпълнено: интегриране на екологичната оценка с процеса на планиране, 

разработване и одобряване на плана; проведен е диалог на най-ранен етап преди да са 

взети ключовите решения на плана и проява на воля  от страна на авторския 

проектански екип – при разработването на плана ще бъдат взети предвид всички 

препоръки от екологичната му част.  

Приложени са следните методи на работа: 

 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото състояние- 

литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи. Организирано и реализирано посещение на терена на 

експертите; 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми на 

околната среда за района чрез прилагане на  количествени и качествени методи за 

анализ и оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от 

приложението на плана на община Бойница;  

 Сравняване целите на ОУПО с други програми и планове в района; 

 Описание на целите за опазване и препоръки към проектантския екип; 

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за ОУПО; 

 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия 

на околната среда и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на реализирането на 
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ОУПО; 

 Изводи, препоръки и заключение. 

При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на работа 

– камерална и теренна: 

 Камерална фаза 

По време на камералната работа е проучена публикуваната информация 

разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината, 

която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап. 

Също така е анализиран предварителният проект на ОУП на община Бойница, 

във връзка с локализацията на различните типове устройствени структури и зони, 

терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо предназначение. 

Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане до отделните обекти, с цел 

максимално покриване на засегната територия. 

Част от камералната фаза е и определянето на събранните при теренните 

проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) следва 

Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43/EEC (1992) са 

определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007),  

Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са 

крайния етап на тази фаза. 
 

Теренни проучвания 

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за 

растителните съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето 

стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, 

която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, 

трябва да е ―минималната територия за проявление на растителното съобщество‖ 

(minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички видове 

разпространени в него или поне 90 % от тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková 

(2003), като за тревните съобщества е 16 m
2
. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 

Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 

оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови 

отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.  

   

ХІІ. Мерки по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда по 

време на прилагането на плана  

За решаване на съществуващите проблеми на околната среда и за ефективното и 

управление, общинските власти трябва да познават тези проблеми и общото качество 

на околната среда в региона. Качеството на околната среда обаче е трудно да бъде 

измерено пряко, поради сложността на елементите и последващите променливи, които 

трябва да се вземат предвид.  

За развитието на системата могат да се използват индикатори, които отразяват 

нейното състояние. Индикаторите са измерими елементи, които показват дали една 

система се подобрява, влошава или остава без промяна. Индикаторите на околната 

среда се използват като информационен инструмент, но се използват и като инструмент 

за планиране и управление. 
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 Индикаторите, основаващи се на аспекти от околната среда и икономически, 

културни и социални аспекти се наричат индикатори на ―устойчивост‖. В Европейската 

практика индикаторите са разделени на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като: 

здравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната среда, 

устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените, допълват ги с:  

- свързани със ―здравословен въздух‖ – средноденонощна концентрация на 

различните замърсители на въздуха;  

- безопасна среда – шумово натоварване, безопасни технологии;  

- зелени площи – площ на човек;  

- съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

- устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване на 

отпадъчните води и т.н.  
 

Предложено е, прилагането на ОУПО да се ръководи от следните концепции: 

- Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината;  

- Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие. 

Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността 

им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво;  

- Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за 

преодоляване на съществени диспропорции между отделни части на общинската 

територия;  

- Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския 

фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване;  

- Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културно-

историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за 

опазването им;  

- Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктура;  

- По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на 

плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се 

за общинската територия. За стимулиране на публично - частното партньорство в 

дейностите, осигуряващи социално - икономическото развитие, да се осигурят 

възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска 

собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и специфични 

изисквания и ограничения по отношение земеползването; 

- Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация,  

произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене 

на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен 

подход при планиране на земеползването, респ. оразмеряване на системите на 

техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за 

устойчивост. 
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Предложени мерки за наблюдение и контрол при прилагане на плана: 

Мерки Индикатори за 

мониторинг 

Отгворен 

за изпълнението 

Водоснабдяване и канализация- 
рехабилитация на съществуващите и 
изграждане на нови ВиК мрежи и 
съоръжения (водопроводи, канализац. и 
ПСОВ).  

Изградена и реконструирана 
водопроводна мрежа – км 

 

Изградена канализационна 
мрежа – км 

 

Изградени ПСОВ, бр. 

 Община Бойница 

«ВиК» ЕООД – Видин 

 

Община Бойница «ВиК» 
ЕООД – Видин 

 

Община Димово 

Пречистване на отпадъчните води 

 

Община Бойница  

 
 

БДДР – Плевен 

РИОСВ – Монтана 

„ВиК― ЕООД – Монтана 

Община Бойница 

 

 

БДДР – Плевен 

РИОСВ – Монтана 

„ВиК― ЕООД – Монтана 

Община Бойница 

 

 

БДДР – Плевен 

Община Бойница 

 

 

БДДР – Плевен 

Община Бойница 

 
 

Община Бойница 

Рекултивация на нарушени терени Площ/год. Община Бойница 

Концесионери 

Предотвратяване изхвърлянето на 
отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни 
сметища 

Площи, заети с 
нерегламентирано 
изхвърлени отпадъци 

Община Бойница  

Опазване на културно – историческото 
наследство 

Брой засегнати и нарушени 
културни ценности, спрямо 
общия брой културни 
ценности на територията на 
общината 

Община Бойница  

РИМ - Видин 
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ХІІІ. Заключение  

ОУПО на Община Бойница е разработен в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

действащата подзаконова нормативна база. Заложените показатели осигуряват 

устойчиво развитие на общината като цяло, като са отчетени съществуващите 

природни дадености на територията й и са съобразени с изискванията на НАТУРА 

2000. 

ОУПО отговаря на основните приоритети, заложени в Националната стратегия 

за опазване на околната среда, Стратегията за развитие на Област Видин и Плана за 

развитие на общината и други планове и програми, актуални за територията на Община 

Бойница. 

Докладът за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на Община 

Бойница е изготвен, съгласно изискванията на Глава шеста, Раздел ІІ от ЗООС и 

Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (Обн. ДВ, 

бр.57/2004 г., изм. и доп.). 

Целта на доклада за екологична оценка е да представи екологичните проблеми 

на най-ранен етап на вземане на решение – Предварителен проект на ОУПО и да оцени 

еклогичните въздействия по компоненти   от реализирането на предложения план. 

Препоръките към проектантския екип на ОУПО на Община Бойница са при 

окончателното оформяне на заложените промени върху територията на общината да 

бъдат взети под внимание предложените от експертите мерки за ограничаване на 

отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда. 

Заключението на експертите, изготвили екологичната оценка на ОУП на 

Община Бойница е, че очаквания екологичен ефект за района от реализацията на 

ОУПО ще бъде положителен, и като цяло - свързан с благоприятно въздействие върху 

компонентите на околната среда и намаляване на въздействието на факторите 

„отпадъци“ и „шум“, при спазване на предложените мерки в настоящия доклад. 
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ХV. Нормативна база  

Използвана е следната специфична нормативна база при извършването на 

екологичната оценка на ОУПО на Община Бойница:  

• Закон за опазване на околната среда;  

• Закон за устройство на територията;  

• Закон за чистотата на атмосферния въздух;  

• Закон за водите;  

• Закон за горите;  

• Закон за защита на растенията;  

• Закон за биологичното разнообразие;  

• Закон за почвите;  

• Закон за защита от шума в околната среда;  

• Закон за управление на отпадъците  

• Закон за защитените територии;  

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;  

• Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;  

• Закон за културното наследство;  

• Закон за защита при бедствия;  

• Закон за здравето;  

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

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

програми;  

• Подзаконови нормативни документи по опазване на околната среда, в т.ч. Наредби, 

Заповеди, Постановления;  

• Европейски директиви (не са изброени, тъй като са транспонирани в националното 

законодателство); 

• Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и ОВОС – Основни 

елементи, 2013; 

• План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г.; 

• План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.- проект; 

• Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на ―В и К― ЕООД  гр. Видин (РГП на ВиК- Видин ); 

• Регионален доклад за състоянието на околната среда 2014 г. РИОСВ Монтана; 

• ИАОС. Състояние на качеството на подземните води през 2014 г.; 
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• Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, 2014 г. Състояние на 

повърхностните води на Дунавски район за басейново управление през 2014 г.; 

• Водостопанско изследване на поречията на реките западно от р. Огоста Весела 

Захариева, УАСГ; 

• Общински план за развитие на Община Бойница; 

• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Том 1, 515-547. 

 

ХVІ. Други източници на информация  

При разработване на материала са използвани и следните документи: 

Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от 

Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици; 

Стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони, изд. МОСВ; Заповеди 

за обявяване на защитените зони, изд. МОСВ; Резултати от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза I‖, МОСВ – НСЗП. 

- ИАОС  -МОСВ. Национален доклад за състоянието и опазването на околната 

среда; 

- РИОСВ - Монтана. Годишен доклад за състоянието на околната среда; 

- География на България, Географски институт към БАН, 2002г.; 

- Климатичен справочник за Н Р България, т.3. Температура. София 1983. Изд. 

„Наука и изкуство‖; 

- ГУХМ-ИХМ. Климатичен справочник за България, том 4. Вятър. София, 1982; 

- БАН-ИМХ. Климатичен справочник. Валежи в България. София, 1990; 

- КГМР, БАН. Геоложката опасност в България. София, 1994; 

- Национален доклад за управлението на водите на речно басейново ниво в 

Република България.  

- Преглед на изпълнението на изискванията на чл.5 и чл. 6 от Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕС 2005. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 





ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаният, Лазар Венеций Петрунов, в качеството си на експерт, участвал в 
разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „екология“.



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаният, Кирил Веселинов Василев, в качеството си на експерт, участвал 
в разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „биология“.



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната Елица Димитрова Михайлова, , в качеството си на експерт, 
участвал в разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на 
Общ устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „история“.



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната Даниела Агре, , в качеството си на експерт, участвал в 
разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „история“.

Дата: Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната Гергана Матева Христова, в качеството си на експерт, участвал в 
разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ с професионална квалификация „инженер- еколог“.

Дата: А 5. Л £V\& Г Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната Десислава Христова Чалъмова, в качеството си на експерт, 
участвал в разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на 
Общ устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по специалност „екология“.

Дата: Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната Ива Любомирова Славкова, в качеството си на експерт, участвал 
в разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„магистър“ с професионална квалификация „инженер- еколог“.

Дата: ' 1 \ 2 L&'tГ, Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 83, ал. 4 от ЗООС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Долуподписаната, Здравка Тодорова Гърдева, в качеството си на експерт, участвал 
в разработването на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ 
устройствен план на община Бойница, ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм лично заинтересуван, по смисъла на чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ЕО, от 
реализацията на Общ устройствен план на община Бойница;

2. Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна 
уредба по околна среда и при работата си по екологичната оценка 
предварителния проект на Общ устройствен план на община Бойница се 
позовавах и съобразявах с тези изисквания и с приложимите методически 
документи;

3. Притежавам българско гражданство и образователно-квалификационна степен 
„доктор“ по медицина

Дата:\а ,\\ .Lol G Декларатор:
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Ornocno: .(or.uaa 3a oIIeHKa Ha crerreHra Ha Bb3Aeficrsue (AOCB) Ha rrpeABapr,rreJreH rpoeKT
ua O6rq yctpoficrneH rJIaH (Oyfi) ua o6ugma Boftrrqa Bbpxy 3arrprreHr.r 3oHrr or
HarryroHaJtrrara eKoJrorrrrrHa Mpexa,fiarypa 2000"

Brs npmxa c BHeceHI4, AOCB (nx. Ne 4988107.11.2016 r. ua PI4OCB - Monrana), uspasmaue
cne,4roTo cTaHoBImIe:

1. Brs ocHoBa Ha KplITeprLIre rro ,tt. 24, an. 3 or Haped1ama 3a ycJtonuumo u peda ea
u36bpw6aHe Ha oqeHKa 3a cbBMecmuMocmma Ha ruaHoge, npozp&M|t, npoeKmu u uHqecmuquoHHu
npednocrceuun c npeduemo u qenume Ha ono36aHe Ha 3at4umeHume souu (Hapeddama sa OC),
PI4OCB - Mourana AaBa noJroxlrreJrHa orIeHKa Ha KaqecrBoro Ha AoKJr4Aa. flpe4craneuara
nH$opir,raqru B Hero e rrbJrHa,6es npouycru u cla6ocru.

B pesyrrrar or no4po6ruus, arrwtis ,a nsnoxeroro n ao*"aaa, BKJr. KapreH MarepuirJr,
HaIrpaBeHaTa oIIeHKa Ce MOTlrBHpa CbC CIeAHOTO:

o flpe.ucmrerum AoKIIaA e c"ryyKryprapaH B sborBercrBlre c rcficKBaur.rrra Ha ur. 23, u.2 or
Hapea6ata sa OC, [pHJIoxeHI,I ca seo6xo4m,urre Aorqa{eHTr,r Ha eKcfleprrrre r,r3rorBr{Jxr AOCB no
cMlrctJra Ha qrl. 9, an2 u u.3 or Hapel6ara ga OC.

o flpeAcraseHara IEnQoprr,taqtas e aKTyarHa rro orHorlreHr{e Ha r{3JroxeHuTe B AoKnaAa
Sartu, Kacaeulrl 3aIrII{reHLI souu BG0000523,,Tlll,tuenqu" u BG0000339 ,,Pa6poBo" 3a orra3BaHe
Ha npHpoAHLITe Mecroo1uraHus u Ha AI{Bara $uopa u Sayua, ronaAarru.r B Tepr.rropvrantnvrfl,
o6xear na o6quua BofiHr.rqa.

o Onncanu ca Bb3MoxHI4Te anrepuarl{Br,I, BKJIroqr,ITeJIHo HyJIeBa I,I cborBerHo rf,xHoro
ntsAeficreue Bbpxy 3aIrII{TeHilTe 3oHLr [pe3 or.{enu[Te eranr.r or peaJrr.r3npaHe Ha Oy[.

. HanpaeeH e aHzuII43 il onplcaHlle Ha nrs4eficrnuero Ha OYII nrpxy qenocrra Ha
3arrILITeHLITe 3oHI{, Bb3MoxHLITe nrsAeficrnus Bbpxy rr.rnoBe [p]rpoAHr,r u [p[opr{TerHn
uecroo6urauux (91E0*,3260,6110, 6430,7220*, 8310, 9150, 9180*, 91F0, 9lG0*, 91H0*,
9lI0*, 91M0, 91W0, 9IZ0), uectoo6utalne, Ha Br.r,(oBe r.r Bbpxy ueneBr{ BrrAoBe (7 nwrc
6earpr6Hauuu, 1 nn4 pu6u, 3 ewla 3eMHoBoAHu,2 vwaa Breqyru, 13 nnaa 6osafiHr.ruu, or Kor.rro
9 r,ulta upuleuu), npeAMer Ha o[a:]BaHe B ropequrr.rpaHr.rre 3arrluTeurr 3oHrr.

o OYII He npeABI,IxAa cb3AaBaHe Ha ycrpoficrreHz eJreMeHTr4 c floreHrrilaJr*a
B63MoxHocr 3a aHTponoreHHo rtsgeficrwre B rpaHHuHTe Ha 3arqr,rreHl,ITe 3oHr{, nopaAr,I Koero He
ce oqaKBa sary6a Ha rlpl4opllTerHlr Mecroo6nran}Is vtilvt Ha Mecroo6r,rtarus Ha. B[AoBe,
Qparurenraqul, o6esnoxosnane Ha BI,IAoBe, HapyrrraBaHe Ha BI{AoBI,L cBcraB, xr,IMr{qecKI,I,
xr.rApoJroxKr,r u reoJroxKr.r [poMeHI,r r.r Ap. B 3arrlr.rTeHr.rTe 3oHH.

o Excneprrare H3rorBzJILI AOCB ca HarrpaB[JrI,I 3arKJrrotleHr.re, qe B pe3ynrar or
LI3rIbJIHeHLIero lI EpllnaraHero Ha OYII ua o6quua Boftnuqa HrMa .(a r.rMa yBpex,{aHe Ha
lpeAMera Ha otrursBaHe B 3aIrIlreHHTe 3oHH or Haquonaluara eKoJror]rqHa Mpexa t4 HtMa Aa

‐■  ‐                3400「 p MoHTaHa,yЛ .''IOЛIIyc 14paceK''N04,IK 55
■|. TeЛ :(096)300960,Φ aKC:(096)300961,cPⅢ l:HOSLmont@nct‐ Surinet,www.Hosv_montana.com

」凛 o6ulriHA. 60ft)r1{tu
3840o

滲



HacTsrru 3Haqr,ITeJIHO OTpI,IrIaTenHO BG3AeIlCTBr,re . Bspxy eJreMeHTUTe, xapaKTepu3I,IpaIrII4

3aIIILITeHHTe 3OH}I.

o He ca Ha Jrr.rqe o6crosrercrBa rro qn. 33 or 3aKoHa 3a 6flonorr,rqHoro pa:]Hoo6pa3lle.

ΠpeДΠpИeMeTe 3a npOДЪЛЖaBaHe Ha ΠpoЦeДypaTa Πo

,',ii;"r">tj flpo*dirrene Ha KoHcJJrrarluu uo AoKJraAa 3a EO (AEO), B r.q. npr4noxeHlrrra KbM

Herd I{ no upoeKTa Ha [JraHa rro cMr,rcbJra Ha tr,Jr. 20, ax.l r,r an. 3 or Haped1ama 3a ycnorunma u
peda 3a u36bpruBaue ua eKoflozuqHa oqeHKa Ha rutaHo*e u npozpatvtu (Hapeddama 3a EO). 3a

-rleJrra cJreABa Aa r,r3Bbpludre creAnoto:
- ZgrorsxHe u ny6.uuxyraHe Ha cro6rqeuue 3a rrpoBex,qaHe Ha KoHcynralluu, ctAbpxalqo

uu(fopuaq?rrra rro ,ur.20, ar. I or Hape46ata sa EO.
IlpegcranxHe Ha AEO c Bcr{rrKr.r [pr.rJroxeHr.rr, B T.q. [poeKTa na OYII, Ha xaprl,IeH rI

enerTpoHeH Hocr{reJr e PI4OCB - Mourana uP3Il - Mostana 3a rlpoBex,{aHe Ha KoHcyJIraIIrfi

Ha ocHoBaHr,re qJr. 20, at. 3 or Hapel1ata sa EO. KtIvr gorylvrenTalll,IflTa cneABa la 6rI€
Hpr.rnoxeHo n cto6Iqenue 3a rlpoBexAaHe Ha KoHcyilTa\fiLl

- Irlaupaqane sa cro6rqeHr.rero 3a rrpoBexAane Ha KoHcynrallurr Ao nocoqeH[ITe B cxeMara

3a KOHCyJITaIIUI,I BeAOMCTBa I,I OpraHI,I3aIII4I,I.

) Cnea [pr.rKirrorrBaHe Ha KoHcynrarlytytre) cJreABa Aa ce rrpl{crarru KbM flpoBexlaHe Ha

o6qecrseHo obcrxAaHe Ha AEO, ilpr.rJroxeHr,rrra KbM Hero !I [peABapLITeJIHI{.f, npoeKT ua OYII,
npr crra3BaHe Ha parnopeg6l{Te Ha un.2l, a,n.2 or Hapeg6ara ga EO.

I,Insopnauparrae Bu, qe or cTpaHa na PI,IOCB - Monrana Iqe 6s,Ue ocrrypeH o6rqecrseH

Aocrtrr ao AOCB Ha r{HTepuer crpaH[rlara Ha lrucfleKql,ura: www.riosv-montana.com, na

ocHoBaHlre ut. 36, an. 8 nre Bpb3Ka c un. 25, ar. 1 or Hapeg6ata ga OC H tul. 20, a* 6 or
Hape46ara sa EO, s 5-AHeseH cpoK or rlonfraBaHe Ha HacroflIrlero nI,IcMo.

AEHI,IIIA CJIABKOBA
,\upexmop ua PI,IOCB - Mou

3400 rp. Mou'raua, y,T ."IOnuyc Vpacex" Ne 4, rIK 55

Tel: (096) 300 960, Oar<c: (096) 300 961, e-mail: riosv_mont@net-surf.net, www.riosv-montana.com
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Ha Barue nucMo c u3x.lYs EO-12/1162 /25.07.20162.

Omruocno: Koucynmaquu no uszom*eHo 3adauue sa onpedennHe Ha odxsam ua florcaad sa
eKoJtozuqHa oqeHKo Ha npoeKm sa Odu4 ycmpoitcmseH tlnaH ua O6u,1urua Eoiluuqa

YBAXAEMA f-xto TEHIIEBA,

Brn nprsxa c rocrbrr,rJro B BaceftHosa Ar4peKqr.rq ,,,{yuancxn pafton" (BAAP) rrrcMo, c
Haru sx.Ns 4497/28.07.2016r.,3a Kolrcynraur,rn no 3aAauue sa o6xnar ua,{oxla4 3a eKoJrorr{rrHa
oIIeHKa Ha rIpoeKT ga O6u yctpoficrnen nnaH na O6uuua Bofinuqa, craHoBr.rqero Ha B[,{P e
cneAHoTo:

1. [pu ouucaHlre Ha ocHoBHlrre rleJrrr Ha rrJrana rr Bpb3Krr c Apyr[ rrr'raHoBe rr
flporpaMrr, KbM crparerrrqecKrrre AoKyMeHTrr, Korrro rrMar ornortreHr{e KbM O6u1r,rs'r
ycrpoficrneH rIJraH (OyD na o6rqranara Aa ce orpa3flT flnan 3a y[paBd'reurre Ha perrnfiTe
6aceftsu (IIyPE) n .(ynascnu pafion 2010-2015r. u fl;ran 3a yrrpaBJreHrre Ha pr{cKa or
HaBoAHeHun (IIYPH).

pafiou e yrBbpAeH ctc 3auoeea J'(b P.(-293122.03.2010 r. sa MuHrrcrbpa Ha oKoJrHara cperau
BoALITe. Ocnonua qen Ha nJraHa e ,,Ycrofi.rr{Bo rroJr3BaHe Ha BoAHr,rre pecypcu, npeAorBparflBaHe
BJIoIIIaBaHeTo Ha cBcToflHI,IeTo LIM t4 tlocTuraHe ua 4o6po cbcTorHl4e Ha BcI,ITIKLI sogl,r AO 2015
roAI'IHa". B IIyPE e 3aJIerHaJI rIpI{HIII4na 3a o[a3BaHe Ha rroBbpxHocrHuTe r4 noA3eMHr.rre BoAI,r
or I'I3ToqaBaHe, 3aMbpcrBaHe I{ }tspexAaHe c rleJr [oAAbpxaHe na ueo6xoAr{Moro KoJrr,rqecrBo [r
KarrecTBo Ha BOAI,ITe I4 3ApaBOCnOBHa OKOJTHA Cpe,.\ CbXpaHrBaHe Ha eKocl,rcTeMr.rre, 3a[a3BaHe
Ha JIaHArIraSra n npeAorBparrBaHe Ha cronaHcK, rrlerr{.

Ha 01.12.20152. e ny6nurcyeau llpoercm na IIYPE za cnedeauqufl t4uKbt HaynpolreHue
(2016-20212.). forcyueHmbm e docmuneH Ha uHmepHem cmpqHuqama ua Eaceiluoea dupercqun

5800 rp. Ilneaex, yn. ,,9aran4xa" Ne60
ren.: +359 64 88 51 00, gaxc: +359 64 80 33 42

e-mail : dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org

KO

W"-#

*./z

b fl

06u.lt4Hlt _ 60fiH
3840 c.



,,,[yuaecxu pailou" - www.bd-dunav.org, Cext4un ,,Vnpa6teuue Ha eodume" 'u Ha uHmepHem
cmpaHuqama ua Muuucmepcmqomo Ha oKorHama cpeda u eodume - www.moew.government.bg.
Cuqunm e Ha pa3notorueHue sa o1ctcrcdqHe om 3auHmepeco*aHume cmpaHu do 30.09.2016 e.).

F llnaH 3a yrIpaBrIeHLIe Ha pr.IcKa or HaBo.rlHeuua (IIYPH) ce usrorBfl or E,{, crrlacuo
I43I4cKBaHI,IflTa Ha.{npexruna 20011601E,C u 3arosa 3a Bo.(ure (38) - frasa .4eBera ,,3arqura or
BpelHoro ntsgeficrnue Ha Bo4LITe". Ocnonnure eranr{ flpu pa:pa6ornauro My ca'.

flpe.unapurerlHa oIreHKa Ha pLIcKa or HaBo4Henur (IIOPH) u orpeAensHe ua PafioHr.r clc
3HarILIrerIeH rIoreHIII4aJIeH pr.rcK or HaBo.uHeuux (P3IIPH); llsrornsHe Ha Kaprr.r Ha 3a[Jraxa u Ha

pacKa or HaBoAHeHH{; I4srorssue ua llporpaua or MepKr{ 3a y[paBJreHue Ha pr.rcKa or
HaBo.qHeHI4x. Ife:rra Ha IIYPH e Aa cb3AaAe ycnoBnfl, 3a HaMirJrrBaHe He6naronprrrrHoro
nr:Ieficrnue or HaBoAHeHLL,ITa Bbpxy rroBeurKoTo 3ApaBe, oKoJrHara cpe.Ua, KynTypHoro

HacJrencrBo LI crollaHcKata Aefisocr n .{yuancxu pafion sa 6acefiHoBo ynpaBneu}re.

Ilpoercmum ua IIYPH e docmtneu Ha uHmepHem cmpoHuqomo Ho Eaceiluoea
dupen4un ,,f,ynaecrcu pailou" - www.bd-dunev.org., Cerct4ua ,,Vnpaenenue Ho 6odume".
Ctu4.tnm e Ha pq3noto)rceHue sa odcrfl{daHe om 3quHmepeco*qHume cmpaHu do 30.09.2016 z.

Trfi raro OfIyO rqe ce peuru3upa B rreprroAa ua 4eficrnue na Bropprsr IIYPE 2016-
2021r. e seo6xoAllMo Aa 6rre or.rereHa aKyanusaq;aflTa Ha rpaHr,rqr.rre Ha rroBbpxHocrHr{Te

BoAHI,I rerla cbrrlacuo IIYPE 2016-2021r, uy6maxynaH Ha 01.12.2015r., KaKro u Meprure or
ny6:rurynauur llpoexr ua fhan 3a yrrpaBneHr4e Ha pr{cKa or HaBoAHeHr.r, B flyuancxra pafiou sa

6acefi Hoeo ylpaBneHr{e.

2. IIpu nperJreAa Ha acrleKTrrre Ha reKyrqoro cbcroqHue Ha oKoJruara cpeAa, B
qacrra 3a KoMrloHenra ,rBogu66o orpa3RBaHero Ha cbcrofHrrero rr xapaKTeplrcrlrKrrre Ha
rloBbpxHocrHlrre Ir noA3eMHr.rre BoArr Aa ce rr3Bbplrru cr,fJracHo AeficrnaqrrflT B MoMeHTa
lyPE 2010-2015r. n [ynancrcn pafion. [a ce pa3rrreAar:

2.1, Iloe'opxaocmHu eodruu mena

2.2. Ilodze*truu eoduu meila

2.3, 3onu 3a 3al4umd na sodume cbzilacHo ,ut.119a om 3aKoHa sa eodume.

3. Mepxure 3a rlocrlrraHe v 3arra3BaHe Ha Ao6po cbcrosHue Ha BoArrre,
onpeAeJreHIl s IIYPE 2010 - 2015 r. n .{ynancrr.r pafton, Korrro e neo6xoAr.rMo Aa ce rrMar B
rIpeABIrA nplr peaJrlr3alllrsra na O6Uur ycrpoficrBeH rrJraH ca orpa3eHr{ B cJreAHrrre
rporpaMH:

7 .1.2. Mepxu, KoHTo ocurlpf,Bar npr{naraHe Ha npr,rHrlr.,rna 3a rro-flbJruo Bb3craHoBrBaHe
Ha pa3xonHTe 3a BOAHI{ yonyrl4, BKJIIOqI{TeJIHO LI 3a pecypca u ona3BaHe Ha OKoJIHaTa Cpelia;

7 .1.3. Mepr<ra 3a orlir:BaHe Ha BoAr.rre 3a unrefiuo-6r.rroBo soAocHa6r.f,BaHe,
BKTIIOtIIITeJIHO MepKI,ITe 3a Orra3BaHe Ha KaqecrBoro I{M, c orne.q HaMiuIqBaHe Ha crerleHTa Ha
npeqprcrBaHe 3a rronfraBaHe Ha Bo.{u c uutefinu KauecrBa;

:l:i*,
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7.1.4. Mepxu 3a perynupaHe Ha BoAoBeMaHr4fiTa Ha npecHu [oB6pxHocrHr{ BoAu H Ha
lo.{3eMHI,I BOAr{;

7.1.5. Mepru 3a perywlpaHe Ha eMrrcur,rre trpe3 onpe.rleJr.f,He ua sa6pauu 3a BbBex,rlaHe
Ha 3aMbpcr{TeJILI OT TOqKOBr.r Ir3TOtIHIrrIr{ Ha 3aMbpcsBaHe;

7.1.6. Mepxn 3a olpeAeJlrHe Ha za6pauu 3a BbBex,{aHe Ha 3aMbpcuTeJrrd or.(r,rQysHu
I'I3TOIIHI,IUI.I Ha 3aMbpcf,BaHe I{ MepKr,r 3a npeAoTBpaTflBaHe r.rJrr{ perynupaHe Ha 3aMbpcqBaHeTo;

7.1.7. Meprcr.r 3a rlpe,(orBparsBaHe 3aMbpcflBaHero Ha BoAure c nplropr,rrerHr{ BerrlecrBa;

7.1.8. Mepxure 3a rlpeAorBparsBaHe u:riuHaNrarstBaHe Bb3Aeftcrsuero ua anapnfiuu
3aMbpcgBaHHfl;

7 .1.9. Mepxu 3a 3aIrII{TeHLITe repr,rropr.rpr vt 3oHr{, o6xseHr.r 3a o[a3BaHe Ha
uecroo6uraHufl. vt 6uonoruqHr.r BHAoBe, B Kor,rro trogbpxaHero rlJrr,r nolo6pflBaHero Ha
cbcrorHr4ero Ha Borr.rre e BaxeH Saxrop 3a rqxHoro ona3BaHe;

7.1.14. Meprn, cBbp3aHLI c npeoAonsBaHero Ha KJrr,rMarlrrrHr.rre npoMeHI4.

4. 3aloxenure Aefisoctl,I H MepKr{ s OYfI cneABa La ca cro6paseur c rleJrr,rre r.r

MepKI'ITe 3uInoxeHLI n IIYPB, KaKTo vr crc sa6panure, olpaHuqeHilfrTa u penraMeHTure Ha
.il.143, 146,149, an2 u a-u.3 or 3axoua 3a BoAr,rre.

C ynaxenue,

I,IHX. IIETbP AIIMpITPOB
fupercmop ua Baceiluoea s

:E\1 \i,?o- Slo2\d. ,r+-.t */-i
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MnnHcrepcrBo Ha oKoJrHara cpeAa tt BoAHT

Peruona.nna rrHcrrerrlrrfl rro onoJrHara cpeAa rl BoA[Te - Mouraua

llsx. r\b.... ./.{&fr.

.......&.Q, I{.......20r6 r.

Ao
OEIqI,IHA EOfrHI,IIIA
yJI. ,,IEOPr}I AIIMI,ITPOB" J\lb I
3840 C. EOfrHI,IIIA

Oruoqro: 3aAauue sa o6xnar Ha eKoJrorurrHara orIeHKa (EO) ua O6ru ycrpoficreeH nnau (OYlt)
ua o6uluna Eofinuqa H cxeMa 3a llpoBex.{aHe Ha KoHcynrallptu

Cleg npeueAa Ha rpeAcraBeHara or Bac nn$opMarlr,rfl r.r AoKyrueHrarlu, (rx. J..lb 3241 or
27.07.2016 r. na PI4OCB - Mosrana) uspasxnarra cneAuoro craHoBr4rrle:

I. flo ornomeHrre Ha 3aAaHrrero 3a o6xnar na EO:
KrM o6xsara 14 cbAbpxagr{ero Ha AoKJraAa 3a eKoJrorrqHa orIeHKa (IEO) I,IMaMe cJreA-

nute 6e.nexKr,r u upeAJroxeHr,rs:

l. B m. II. Acnercmu Ha meKwomo cbcmorHue Ha oKotHoma cpeda u m. V. Beponmuu
3HaqumefiHu eusdeilcmsun sbpxy oKonHama cpeda u qo*eutKomo sdpaee npu pecuusupaHe Ha

npedeucrcdaHuflma Ho nnaHa or npeAJroxeHara crpyKTypa ua ,{EO, Aa ce Brrrorru orAenHa
loAToqKa ,,XtfiutuKaJtu". Ha repl,ITopl,Irra Ha O6qrEna Eofinuqa KbM Hacroflr\Lrfl MoMeHT HsMa

rrpeA[pr.rffTr,rr, norraAarqv s o6xrara na Pa-:Ael I rru rJraBa ceAMa ua 3arona 3a orra3Baue Ha

oKoJrHara cpeAa (3OOC) u o6erur c lrHcrrrJrarlr4vt Lr cbopbxeHr.rfl uo[aAarqlr B Karerop[r.rre
rrpoMurxneuu,{eftuocrr,r rrocotreHu n flpr,rnoxeHr{e J\ir 4 na cbrrll,rr.

B cnyrafi, qe B [poeKTa Ha OYII ca HaJrr.rqe [peABHxAaHufl 3a orpexAaHe Ha repeHLI 3a

pa3noiraraHe Ha npeArtpt4flTt4fl, c Br{coK (IIBPID r{Jrrd Hr,rcbK (nHPn) pficroB noreHIIHaJI, AEO
cneABa Aa cbAbpxa:

- uusoprrraqufl \o oTHorrreHr.re ueo6xoAr{Mlne 6esouacHr,r pai}cTorHus. orlAo Te3Lr TepeHr.r,

Ko.,rro cneABa la6rle BKrKlqeHa KbM,TorrKa m. V. BeponmHu sHottumenHu eusdeilcmeun 6bpxy
oKonHama cpeda u tto*euKomo sdpaee npu peailrcupaHe ua npedeucrcdoHunma Ha tuaHa ua.{EO
(cruacuo qr. 86, M.3, r. 6 ua 3OOC);

- HpH ueo6xo,{uuocr, B ToqKa IX. Mepxu, npedeudeuu sa npedomspatnnsaHq Hct lcmrBaHe

u Bb3uootcHo uail-ntnuo KoilneHcupaHe Ha ue1naeonpuflmHume nbcaedcmeun om
ocbt4ecm6fl6aHemo Ha nflaHa 6bpxy oKonHomo cpeda u qoneruKomo sdpaee (crr.nacno ur. 86, ar.
3, r.7 na 3OOC), Aa ce flpeAnoxar ycrpoficrreHr soru/repr{Topr{u sa 6esouacH}r prBcrornvtfi, B

KOr.rTO Aa He Ce AOrryCKa pa3[OiraraueTo Ha HoBLr xunr,rlrlHr{ paftouu, TpaHcnopTHI,I IISTHrrIa Lr

o6exrra c o6rqecreeHo npeAHa3HarreHr.re;

- [pr4 seo6xoAr.ruocr, B TosKa XII. Meprcu no uadnpdeuue u KoHmpofi no 6peJ]4e Ha

npuflazaHemo Ha ruaHa (crmacno .u. 86, ar,.3, r. 9 sa 3OOC), Aa ce BKJrloqar MepKH 3a KoHTpoJr

u na6moAeHlre Ha nocraBeHr{Te orpaHrrrreH}r, rrp]r ycrpoftcrneHoro [naHr.rpaHe 3a oc[rypsBaHe Ha
6egonacupr pa3crorHr.rr, B T.q. KoHTpon upu r.BAaBaHe Ha pa3perrreHlr, 3a crpoex uo peAa na 3YT
sa IIBPIVIHPII u na o6exru e 6rusocr,{o rffx.
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II. IIo oruorrrenlre Ha cxeMara 3a npoBexAaHe Ha KoHcyJrrallulr c o6qecrBeHocrra,
3a[HTepecoBaHrrre opranr.r rr rper[ Jrlrqa, Korrro rrMa BepoflTuocr Aa 6rAar 3acernar[ or
OYrI na o6uuna Boftnnqa:

flpnnoxeuara cxeMa e lr3rorBeHa cro6pasuo r.r3r.rcKBaHileraHaur. 19, a.n. 3 ot Hapeg6ara
ga EO r,r BKJrrorrBa neo6xoApruara unSopMarlr.rfl.

III. IIo orxomeurre na neo6xoArrMocrra or rr3rorBflHe Ha AOCB:
B rpannqnre Ha o6quna Boftnr,rqa He rro[aAar 3arrII{TeHI,I TepI{TopLIu, KoI,ITo ca o6sseu[

r{Jrrr KoHTo Aa ca B nporleAypa no o6ss.ffBaHe rro cMr,rctJra na 3arona 3a 3arqLITeHI,ITe repI,ITopI,IH

(33T). B repuropfiaJrnlrfl, o6xsar ua o6rqrana Boftuuqa ronaAar ABe 3arrlr{Teur{ 3oHrE rro cMucbJra

na 3arona sa 6nororutrrroro pasnoo6paaue (3EP):
- Jarrprreua 3oHa BG0000339 ,,Pa6pono" (uacr or 3eMJrr.rqataHa ceJrara Bofiuuqa, Kauuu

n Pa6pono), npeproxeHa rro cMlrclJra ua .(uperrusa 92l43lEI,IO sa ora3BaHe Ha rpupoAHllre
uecroo6r.rratvs. u Ha AfiBara (fnopa u Sayua, o4o6pena c Peruenue Np 122102.03.2007 r. na
MuuucrepcKr.r cbBer (AB, 6p. 2112007 r.).

- 3aIqurena 3oHa 8G0000523 ,,IIIss1911qu" (uacr or 3eMnr.rulero Ha ceno BofiHraqa),

rpeAnoxeHa no cMr.rcbJra Ha .(uperruna 92l43lEVlO 3a ora3BaHe Ha rrpupoAHuTe Mecroo6?rraHrs
il Ha rvBara Qropa n Sayna, oto6pena c Peruenue Ns 122102.03.2007 r. ua Mnuucrepcrr.r cbBer
(AB,6p.2112007 r.).

Ha reputopr4sra ua o6rqusa BoftHuqa H.f,Ma o6fiseHu BeKoBHr.r ul;iu za6etexr,rreJrHrr
AbpBera LIJII{ TaKLIBa, Korrro Aa ca B fiporleAypa no o6ss.flgaHe tro cMr{clilaHa rJraBa nem or 3EP.

Ctrnauro H3LIcKBaHI{rra Ha wt. 36, aa. 3 or Hape46ata ga OC e r,r3Baprneua nperreHra 3a

BeporrHara creneH Ha orpr{rlarenHo Bb3Aeftcrnue, [pr{ Korro ce ycraHoBr,r, ue OYII sa o6ulrEua
Boftrzqa [rMa BeposrHocr Aa oKaxe 3Haqr,rreJrHo orpr,rqareJrHo Bb3Aeficrsile Bbpxy npfipoAun
uectoo6utarrvts, floilynarlfin pr uectoo6vfiaHfis, Ha Br,rAoBe, [peAMer Ha ontBBaHe B oflucaHr.rre
3aIIIIITeHI,I 3OHH, nOpaAlI CJIeAHI,ITe MOTLIBH :

l. flpeanuxAaHr.rflTa na OYII sa ycrpofiBaHero Ha repr.rropuure na o6quuara r,rMa

BeposrHocr Aa AoBeAar Ao rpafiHr.r Herarr.rBHr.r r.r3MeHeHr,u B rrprrpoAHr.r lrecroo6ilTanus, u
uectoo6nranvls,Ha BLIAoBe, [peAMer Ha o[a3BaHe B 3arqLITeHLITe 3our{, nopa.qu otrarBaHr.rre:

- [prro yul,IlqoxaBatte u/u:rtu yBpexAaHe nppr ycBorBaHe Ha repr,rropr.rr4 Ha 3arrlnTeHr.r

3OHI,I;

- Sparuenrl,IpaHe Ha [pupoAnr,rre uecroo6nranr,rg 14 uecroo6uraHus. Ha Br.rAoBere,

[pe,(MeT Ha o[iBBaHe B 3arqr,rTeHr.rTe 3oHr,r;

- 6apuepen e(fert upt,t pil]Jlr{rrHr.r rr,rrroBe Mr.rrparlnoHHr,r npr{ABr,rxBaHrr, (xpanure.nHu,
ptr|MHoxr.rreJrHr{, ce3oHHr{, Beprr{KanHr.r H xopu3oura-nura) u flperbcBaHe Ha 6raoropngopra or
3HarreHlre 3a Br,r.qoBeTe, [peAMeT Ha ona3BaHe;

- rpauc$opMarlrur Ha flpupoAHr,r Mecrooiutanuc, pr uecroo6ilTar.ufl. Ha Br{AoBe, nopaAr,I

HaBJrr.r3aHe Ha qyxAu, pyAepaJrHr{/cnuaurponnfi vt ?tnBa3r.rBHr.r Br.rAoBe;

- pa3rr,rrrHo no flpoAbnxureJrHocr r.r r{HTeH3r.rBHocr 6esnoroficrBo Ha xr,rBorr4HcKr.rre

BI,IAOBe, BKIrOrrr{TeJIHO I,r [pOrOHBaHe Or rrleCrOO6HTa]FIkLUTA I,IM, nopaAr{ 3aCI,IJreHO aHTpO[OreHHO I,t

TexHoreHHo HaToBapBaHe;

- [poMeHr.r 868 Br{AOBIU CBCTaB, tr}TCJTeHOCT'ra r{ CTpyKTypaTa Ha [OlyJIaIIttUTe Ha o[a3Ba-
HHTe BHAore (pacrenufl kt xuBouru), rarro fiopaAr,r nplrKo yHr.rrqoxaBaHe Ha erceMrrJlrpil, TaKa LI

KocBeHo, fiopaAr{ LI3MeHeHLL B xapaKTepr.rcrr{KllTe ua uecroo6 vr ar;aflTa uv.i
- tpafina ttpoMfHa Ha JIaHAIIIa$ra r,r Ha KrrorroBr,r eJIeMeHTII Ha 3auI[TeHI,ITe 3oH]I, Ha

eKoroHr,r rr Bb3npe[rrcrBaHe Aocrbfla Ha Br.rAoBere Ao Krroqosu xaiurarrl
2. Brguoxnnre orprrrlarenHlr ers4eftcrnux fipeArroJrarar HapyuraBaHe uenocrra Ha

3aITIHTeHI{Te 3oHI,I I,I TflxHara KoxepeuTHocr, BKJrrorII{TeJrHo n Ao ga6aesme t4Iwt Bt3npelgrcrBaHe
IrocT[rraHeTo Ha KoHcepBarl]roHHr,rTe IIenr,I Ha 3oHI,ITe.

3. Oqarsa ce Kyr!{ynupaHe Ha orpr,rrlareJrsra rrgAeftcrBr,r, Bbpxy 3aIrII4TeHI,ITe 3oHH I,t

[peAMera Ha rffxHoro ola3BaHe, B peynrar or cyMapuoro rrsAeficrBl{e Ha npeABLIxAaHI.Irra Ha

Oyn, cflprMo ocbrrlecrBeHr{Te, ogo6penure, Ho Hepealr{3l,IpaHli Ao MoMeHTa ultu flilaHvtpanr
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Apyr[ [HBecTr,rq[oHHH npeAJroxeHrrq, [JraHoBe, nporpaMr,r, npo eKTr,r.

B msu Bpb3xa cJIeABa .qa 6rAe rr3rorBeHa orIeHKa 3a cre[euTa Ha nrsAeftcrnrre Ha
OyfI ua o6rquua Boftnuqa Bbpxy npeAMera H rleJrr{Te Ha ropeflocoqeHnre 3atrIlrreHlr 3oH[,
Kosro Aa 6tle rpeAcraBeHa rroA Qopnara Ha AoKJraA (AOCB), or,qenHo rpuJroxeHr{e KbM

AEO, cbulacHo ust. 34, ar. I ot Hape.u6a 3a ycnoBr,rflTa rr peAa 3a r.r3BbpruBaHe Ha orIeHKa 3a
cbBMecr[Mocrra I{a [JraHoBe, IIporpaMH, [poeKTI,r rr r{HBecTHrIr,roHHH flpeAnoxeHr.r, c [peAMeTa r{
rreJrr,rre Ha orrinBaHe Ha 3arrlr,rreHrdre sonu (Hape.u6ara sa OC).

Ctenes'ra Ha ers,{eficrBlrero cJre,4Ba La ce olpeAenu tro Kpr.rrepr.rr.rre Ha .r,n. 22 or
Hape46ara sa OC. AOCB rpa6na Aa e crpyKTypr,rpaH, cbrnacHo r,r3r{cKBaulrsraHatt.23, al.2 or
cblrlara uape46a, Karo ce o6rpne BHr.rMaHHe Ha cneAHoro:

. ila ce HarIpaBI4 uo.qpo6ua aHorarrr.rfl Ha rrpeABr{xAaHusra Ha rrJraHa no rr.rnoBe
ycrpofictneHn 3oHLI c orucaHlre Ha KoHxperHr,rre rlM [apaMerp[, rrJrorqrr, MecroloJroxeHr.re
crrpsMo 3arrIr,rTeHI,ITe 3oHI,r u np.

o [a ce upe,unoxar LI oIIeH.f,T cMeKqaBarurr MepKr,r, npeABr.rAeHr{ 3a flpeAorBparf,BaHe.
HzIMaJIsBaHe H Bb3MoxHo orcrpaH.,rBaHe na ne6raroflpprrrur,rre nrsAeficrsfifl or ocbrrlecrBrBaHero
Ha rIJIaHa. Mepxnre cneABa Aa orpiu.flBar cneura{HKara Ha 3oHr.rre, [peAMera Ha ouiBBaHe B T.f,x r4
eJIeMeHTLITe Ha npeABuxAanlaflTa Ha OyII vt \a ca cro6paseHu c r,rAeHTrr0uq]rpaHr,rre
srsAeftcrs[s.

o !a ce fipeAnoxar I,I oueHrr ,,aJITepHarI,IBHrI pe[reHr,Ir" rto cMr{cbJla ua $3, r. 7 or
flonsrur.rrerrH]rre pasuope46r{ (AP) na Hapea6ara sa OC.

o !a ce npeAcraBll uo.upo6ua unQoprr,raqus orHocHo r.r3noJr3BaHure r.r3ToqHtrrlr{ r.r MeroA}r
Ha LI3CJIeABaHe rI OIIeHKa, OCO6enO CO6CISeUU rrOJreBU nporrBaHr,Ix (uureusr4BHocT, neprroA,
BpeMerpaeue, pesynrarn).

o !a ce npI{JIox}I aKTyaneH KapreH Marepuan Ha xaprr.reH I,I eneKTpoHeH Hocr.rren, rofiro
Aa Busyanu3upa KoHKperHLITe [peABr{x,{aHr,rfl Ha OYil cnprMo 3arqr.rreHu 3oHr.r u rexulrre
,,eJIeMeHTI,I" rlo cMucbJla Ha $3, t. 1 or ,(P na Hape46ara 3a OC, rarro t,r oflopHr,r, [JraH, Bb3
ocuoBa Ha xofiro ce paspa6orsa OY[I.

flpn olpeAentlHero Ha crerreHTa Ha srsAeftcrBr{e Ha OyII Aa 6r[ar r.r3rroJBBaHr.r

KoJII,IqecrBeHLI oIIeHKu 3a oqaKBaHr,rre zarylu unr,r BJIouaBaHe Ha cbcrorHl{ero na uecroo6u-
Ta:auflTa (nnou) H BLIAoBere (.rucrenocr r.r rrJrbrHocr Ha rrolyJrarluure), upe4uer Ha ona3BaHe B

3aITIHTeHI{Te 3oHI{. ,{a ce otrulrle Kor,r ycrpoftcrseHz 3oHr,r E KaKBa flJrorq 3aeMar or rrnorrlTa Ha
nplIpoAHHTe uecroo6tITanufl r,t lrecroo6vfiaHus. Ha Br,rAoBere, [peAMer Ha 3arrlr.ITa B T.rrx, Karo ce
Aa.I.ar KoJII{qecrBeHLI oIIeHKH 3a Bb3Aefictsl,r.ffta (upexu, HerrpeKu, B uporleHTvr r4lrvt uo unoq) or
.qefinocrute n ycrpoficrBeHuTe 3oHr.r Bbpxy [peAMera u rlenr.rre Ha o[a3BaHe B Tsx. Tesu oqeHKr.r
rpa6na la6rlat pa3rneAaHu B KoHTeKcra Ha npeAcraBr.rreJruocrra Ha uecroo6rrauutra/eugoBere
B AaAeHHTe 3aIIIr.rTeHH 3OHI4 r.r B MpeXaTa OT 3arrlr.rTeHr.r 3oHr.r KaTo IIsJIo.

Ha uumepHem cmpauuqa http:llnattra2000.moew.govemment.bgl e ny1nuxyeaua uau-
aKmyaflHama un$opuaqun 3a npeduema u qenume Ha onasnaHe s sat4umeHume soHu, nonbnHeHe
cmaudapmua Qopaa c dauuu u oqeHKu, KapmeH MamepuaJt u xoopdwtameH pezucmbp -
dorcyueumaqunma no vt. 8, aa. I om 3EP, Kotmo mpa1ea da 6tde u3nor36oHa om eKcnepmume,
u3zom6tu,lu trOCB.

Oueuxara 3a creneHTa Ha nrsAeftcrs[e cJreABa aa 6r,1e Bb3JroxeHa Ha eKcrreprrr,
orroBapflrrlr.r Ha [r3rrcKBaHlrsra Ha qJr. 9, a* I or Hapeg6ara sa OC.

LlszomBeHunm IIVPE sa ,[yruaecrcu pailou c HaJtuqHume uusopua4un u aHo.nu3u e
nydnuxyeaH Ho uHmepHem cmpaHuqama ua Eaceiluoea dupercqzz www.bd-dunav.org u cnedea da
ce urva npedeud npu uszomsflHemo ua IOCB u.\EO ua OVil.

IV. Ynaraurrfl 3a [ocJreABaqu geficrnuq, Korrro cJreABa Aa ce [peArrplreMar 3a
H3BbprrrBaHe Ha rporleAypara no EO:

AOCB ua OYfJ Ha o6quua Bofixnqa, LI3rorBeH cro6pasuo npe[opbKr{Te, AaAeHr.r e t. III
Ha Hacro.f,Irloro rIrIcMo, cneABa Aa 6t4e npeAcraBeH B egrru eK3eMrrJrflp Ha xaprrreH rr ABa
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erc3eMrrJrflpa Ha eJreKTpoHeH HocrrreJr 3a oqerrKa Ha HeroBoro KaqecrBo, Ha ocHosaHlre un.24,
ar. I or Hape.{6ata ga OC.

Ofiptqane Bu oHunilaHue, H€ ctr?JtacHo wt. 20, &n. 6 om Hapedbama u EO,
KoHqnmaqaume no r{EOr sanoqnam cned nonoucumeJrHa oqeHKa na IOCB.

AEHI4IIA
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f.}ItA AHETA TEHIIEBA
KMET HA
OEITII,IHA EOfrHlrrIA
yJI.,,f EOPTI,I ATTMI,ITPOB'. J\& I
c. EofrHI,IUA 3840

YBAXAEMA f-}ItO IEHTIEBA,

Brn npssr<a c npeAocraBeHara AoKyMeHTarIru orHacrrla ce Ao KoHcynraIILrLr Ha o6xeara Ha

eKoJrotuqua orIeHKa Ha rrpoeKT Ha O6ru ycrpoficrBeH n.rlaH na o6ul. Bofiuuqa, Peruoua,'Isa 3ApaBHa

u H cu eKrlr.r, Bu4uu I43pa3.,IBa cneAHoro craHoBlrlqe :

B rrpeAcraBeHoro 3a4a:rne sa o6xsara Ha eKoJrorprqHa oueHKa Ha rIpoeKT ua O6ru
ycrpoficrneH rrJraH sa o6rq. Eofisuua ca onilcaHr Bb3AeficrBI,IflTaHa (parropnre Ha oKoJrHara cpeAa

Bbpxy 3ApaBero Ha HaceneHrrero ra uo4o6prBaHe Ha cpeAara 3a xvBeeHe r{pe3 peanu3upaHe Ha

O6ur ycrpoficrseu rrJraH. P3I4 BerauH HsMa :a6ererxru uo o6xeara Ha eKonotar{Ha oueHKa Ha

O6uus ycrpoficrneH rIJIaH.

C ynaxenue,

(-
Prijy$mG


