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ЕЕО   Електрическо и електронно оборудване 

Е.Ж.   Еквивалент жители 

ЕК   Европейска комисия 

ЗУО   Закон за управление на отпадъците 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околната среда 

ИУМПС  Излезли от употреба моторни превозни средства 

МЗГ   Министерство на земеделието и горите 

МОСВ  Министерството на околната среда и водите 

МПС   Моторни превозно средство 

МРРБ   Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МФ   Министерство на финансите 

НН   Норма на натрупване 

НПУДО  Национална програма за управление на дейностите по отпадъци 

НСИ   Национален статистически институт 

ОВОС  Оценка на въздействие върху околната среда 

ОО   Организация по оползотворяване 

ОС   Околна среда 

ПСПВ  Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ГПСОВ  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС  Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПЧП   Публично-частно партньорство 

ПДК   Пределно допустима концентрация 

СФ   Структурни фондове 

УО   Управление на отпадъците 

ЕО   Екологична оценка 

ОС   Оценка за съвместимостта 

НУРИОСПППИППЦОЗЗ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони 

РИОСВ  Регионална Инспекция по Околна Среда и Водите 

РИОКОЗ  Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

СОЗ   Санитарно-охранителна Зона 

ОУПО  Общ Устройствен План на Община 

ОУП   Общ Устройствен План 

МСП   Малки и средни предприятия 

РУГ   Регионално управление на горите 

СД   Събирателна деривация 

ОШ   Облекчителна шахта 

СД   Събирателна деривация 

НВ   Напорен водоем 

ПС   Помпена станция 

ШК   Шахтов кладенец 

НР   Напорен резервоар 
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ПВТ   Подземно водно тяло 

ТБО   Твърди битови отпадъци 

ТСУ   Териториално и селищно устройство 

ЗЗЖ   Закон за защита на животните 

ЗВ   Закон за водите 

ЗООС   Закон за опазване на околната среда 

ОПБЖ  Общински приют за безстопанствени животни 

ДВСК   Държавен ветеринарно-санитарен контрол 

ГЗ   Гражданска защита 

ЗУТ   Закон за устройство на територията 

ЗБР   Закон за биологичното разнообразие 

ЗЗ   Защитена зона 

НДНТ  Най-добри налични техники 

IPPC  Директивата за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването 

НПУДО  Национална програма за управление дейностите по отпадъците 

РЗП   Растително Защитни Препарати 

ИСГ   Изтекъл Срок на Годност 

АПК   Аграрно-Промишлен Комплекс 

ПВТ   Подземното водно тяло 

ТСБ   Териториално Статистическо Бюро 

КПКЗ   Комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването 

ОЧЦМ  Отпадъци от черни и цветни метали 

ООЧЦМС  Отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им 

ЗОП   Закон за обществените поръчки 

НДЕФ  Национален Доверителен Екофонд 

REARC  (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):“Регламент на 

Европейският парламент и на Съвета за регистрация, оценка, разрешение и ограничение на 

производството, вноса и употребата на химични вещества” 

ФПЧ   Фини прахови частици 

ХМС   Хидрометрична станция 

ЦМС   Централната метеорологична станция 

Смф   Смесени функции 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Информация за възложителя 

 Възложител:  Община Червен бряг 

Адрес:  град Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Антим I“ № 1 

ЕИК:   000414154 

Телефон:  + 359 659 927 08 

Факс:   + 359 659 923 51 

E-mail:  municipality@chervenbryag.bg 

Обща информация за плана 

Настоящият проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг е изготвен в 

изпълнение на Договор №98-00-720 от 09.11.2015г. сключен между Община Червен бряг и 

„Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен. 

Проекта е изготвен съгласно Плановото задание за изработване на Общ устройствен 

план на Община Червен бряг. Общият устройствен план се разработва за територията на 

цялата община Червен бряг с обхват на всички землища от общината – землищата на град 

Червен бряг и селата Койнаре, Бресте, Горник, Глава, Девенци, Лепица, Радомирци, Ракита, 

Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш и Чомаковци. 

Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание Чл. 81, ал. 

1, т.1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, процедурно писмо на Регионална 

инспекция по околната среда и водите –Плевен, относно приложимата процедура по реда на 

Глава V1 от ЗООС и по реда на Чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, относно 

изготвяне на ЕО на ОУП на Община Червен бряг, както и всички останали нормативни актове, 

имащи отношение към опазването на околната среда. Екологичната оценка е съобразена с най–

новите тенденции и методики при изготвянето на такива оценки, а също така и с Практическо 

ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа екологична оценка и ОВОС, 

изготвено от Jaspers - 2013 г. 

Съдържанието на Доклада за ЕО е изготвено съгласно изискванията на Чл. 86, ал. З от 

ЗООС. 

Проекта за Общ устройствен план на Община Червен бряг е разработен от експертен 

екип на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр.Шумен, с участието на всички 

заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа, проведени 

обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и информация 

в изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на проект за общ устройствен план на Община Червен бряг“, открита с 

Решение № РД-09-303 от 09.06.2015г. 

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП – арх.Върбан Христов Върбанов 
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Експертен екип: 

• Архитект – арх.Красимир Генов Стефанов 

• Архитект-арх.Светлозар Горчев Рафаилов 

• Архитект културно наследство - арх.Красимира Манева Караматева 

• Транспортно строителство - инж. Мими Йорданова Кичукова 

• Инженер ВиК - инж. Атанаска Недева Найденова 

• Електроинженер - инж. Кинчо Петков Маринов 

• Геодезист – инж.Диян Събев Златев 

• Ландшафтен архитект – арх.Ирена Стефанова Стойнева 

• Икономист – Силвия Христова Дишлева-Атанасова 

• Конструктор- инж.Орлин Симеонов Първулов 

• Еколог- инж.Милена Николова Чобанова 

• Геолог - инж.Венцислав Димитров Васев 

• Геолог-инж.Веско Любенов Михайлов 

• Хидрология-инж.Иван Малинов Малинов 

Екипът, разработил докладът за екологична оценка е съставен от следните 

експерти и консултанти: 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП: инж. Христомир Радославов Спасов - Методическо 

ръководство; Устройствени параметри; Отпадъчни води; Климатични фактори; Атмосферен 

въздух; Материални активи 

• Експерт 1 инж. Явор Максимов Димитров – Води /повърхностни, подземни, 

минерални води/; Земни недра 

• Експерт 2 Христина Цанкова – Опасни химични вещества; Вредни физични 

фактори 

• Експерт 3 инж. Кръстинка Радушева – Отпадъци, земи и почви 

• Експерт 4 Николай Величков - Биоразнообразие, природни обекти, защитени 

територии 

• Експерт 5 д-р. Катя Драгомирова Ганева – Николова - Здравно-хигиенни 

аспекти на средата, рискове за човешкото здраве 

• Експерт 6 ланд. арх. Боряна Ташева - Иванова – Ландшафт 

• Експерт 7 Станислав Иванов - Недвижимо културно наследство 

Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено 

разработването на съответните раздели на оценката и декларации съгласно изискванията на 

Чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО. 

Авторският колектив, изготвил ЕО за ОУП Червен бряг е съставен от независими експерти със 

съответната професионална квалификация, които не са участвали в разработването на плана и 

нямат икономически интереси от реализацията му. 

Предмет на екологична оценка е първата фаза от разработването на общият устройствен 

план на общината, а именно неговият предварителен проект. 

Целите и задачите на Плана са определени с Техническото задание за неговото 

разработване, одобрено от Общинския съвет към Община Червен бряг. 
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Съгласно Чл. 103, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите 

устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство 

на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”. Съгласно Чл. 106 

от ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят: 

✓ Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на 

съставните и структурните части - местоположението и границите на 

териториите за населени места и селищни образувания; земеделските 

територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите за 

културно-историческа защита; нарушените територии за възстановяване и 

териториите със специално, с друго или със смесено предназначение; 

✓ Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните 

правила и нормативи; 

✓ 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. 

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задачите 

на Екологичната оценка (ЕО) са: 

✓ да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на 

ОУПО; 

✓ да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено 

екологично значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на 

влияние; 

✓ да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана; 

✓ да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за 

околна среда; 

✓ да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в 

перспектива; 

✓ да анализира силните и слаби страни на определени функции и тенденции на 

развитие; 

✓ да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на 

плана. 

За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив 

на ЕО анализира и оценява ОУП на Община Червен бряг на база методически подход, според 

който ОУП представлява: 

• по характер - проектен устройствен документ; 

• по статус - документ, регламентиращ устройствените действия в 

административните граници на общината; 

• по значение - програмен документ, определящ стратегиите за развитие на 

планираната територия в перспектива; 
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• по период на прилагане - далеко перспективен. 

При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в 

Практическо ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа екологична оценка и 

ОВОС, изготвено от Jaspers - 2013 г., указания и методики за стратегическа екологична оценка, 

публикувани на интернет-страницата на Европейската комисия, както и указанията и 

методиките на Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми 

върху околната среда. 

Източници на информация за разработване на ЕО са национални, регионални и местни 

стратегии, програми и планове, специализирани научни разработки, статистически данни и др. 

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

1.1. Основни цели на ОУП 

Стратегическата цел на ОУПО на Община Червен бряг е да създаде основа за 

балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в 

урбанизираните и извън урбанизираните територии. Бъдещото управление на устройствените 

процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на 

устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадените въз основа на 

него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии. 

Разработването на нов Общ Устройствен план на община Червен бряг трябва да 

преследва следните основни цели:  

1) Да прекрати наложената от предходното време безплановост на 

управлението, породена от факта, че след 1989 година беше сменена 

обществено-политическата система в Р България, а повечето градове и 

общини в България останаха със старите си устройствени разработки от 80-

те години на ХХ век, които до този момент не са актуализирани.  

2) Да отчете Европейските изисквания за устойчиво развитие, отчитайки 

поетите ангажименти в Глава 21 „Регионално развитие” за балансиран 

подход към всички териториални нива, т.е. че „урбанизираните територии” 

са органично прилежаща, неразделна част от зоната на активно влияние, 

региона, страната, което означава, че нейните проблеми могат да се решава 

само при отчитането на тези връзки. 

3) Да оползотвори набраната информация – резултат от досегашното развитие 

в последните 20 години, от изготвените проучвания и частични проекти, 

изводите от които показват нуждата от балансиране на хипертрофираните 

или  намаляващи капацитета си (или изчезващи) функционални 

подсистеми на населените места и общото пространствено развитие на 

община Червен бряг.  

4) Да отчете реалният процес на усвояването на фондовете от присъединяване 

на страната към Европейският съюз и приемането на нови – евростандарти 

– „огледало” на достигнатото ниво на организация на урбанизираните  и 

землищни територии във всичките  аспекти и „стремежа” към по-

приветливо и добро пространствено – „ЕВРО обкръжение”. 
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5) Да реализира осъзната необходимост за изработване на Общия устройствен 

план на общината, като инструмент за управление на нейното развитие, при 

новите социално-икономически условия за следващите 20 години. 

6) Да отчете с необходимата значимост проблемите свързани с НКН – 

недвижимото културно наследство 

Основните задачи от творческо естество са развитие на идеята за комплексния анализ 

и синтез на пространствено-функционалната градоустройствена структура във фазата на 

Предварителния проект, чрез който да се реализират:  

✓ Съвременното разбиране за геополитически комплекс, който да съсредоточи в себе си 

взаимовръзките и влиянието на градски, регионални, национални и европейски 

структури от всякакъв характер.  

✓ Рационално използване на наличните предпоставки – благоприятно местоположение 

на община Червен бряг – спрямо инфраструктурни Еврокоридори и наличните 

природни и антропогенни ресурси. 

✓ Да използва потенциала на наличното НКН  

✓ Постигане на европейски стандарти в отделните функционални системи на общината и 

баланса между тях 

✓ Преходът от доказалата своята изчерпаност, моноцентричност на урбанизираните 

структури, към полицентрични форми на функционално-пространствена организация, 

която предлага свобода и възможности за отлагане на положителни икономически 

влияния.  

Заедно с това, смяната на социално-икономическата системата – от тоталитарна към 

демократична изисква пространствена-(териториална) реакция на тази промяна, чрез 

поставяне на нови изисквания към Общия устрайствен план, изразяващи се в принципно нов 

подход, както при анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. изисква 

изграждането на нова, адекватна система за управление.  

Разработването на ОУПО на община Червен бряг, трябва да преследва тези цели, като 

в професионален план това е едно голямо предизвикателство за българската урбанистика в 

началото на ХХІ век, да приложи принципите на „Новата Атинска харта за развитие на 

европейските градове в ХХІ век”, защото общината е интензивно съсредоточие на население, 

функции и проблеми, от местен, областен, регионален и национален мащаб. 

Основна цели на План Схема – Комуникационно Транспортната Система (ПС-КТС) са: 

Съчетаването на локалната транспортна система с регионалните и национални 

транспортни системи и системата на Европейските транспортни коридори, както и отлагането 

им в териториалния обхват и времеви хоризонт на разработваната ПС-КТС към ОУПО. 

 Да бъдат идентифицирани териториите в неудовлетворително състояние, с негативни 

тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, както и зоните с потенциал за 

развитие, в които само прилагането на комплекс от допълващи мерки може да доведе до 

постигането на желаните стратегически цели. 

Общият устройствен план на Община Червен бряг има за цел да даде отговор на 

следните общи изисквания съгласно плановото задание свързани с:    
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• Устойчиво развитие на Община Червен бряг през периода на действие на 

ОУПОЧБ, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на 

териториалните ресурси; 

• Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-

икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и 

взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Червен 

бряг; 

• 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 между общинско ниво.  

• Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия 

за преодоляване на съществени диспропорции между отделни части на общин-

ската 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 инфраструктури. 

• 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, респективно 

оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като 

се съблюдават и изискванията за устойчивост.  

1.2. Връзка с други планове и програми 

1.2.1. Национални стратегически документи 

1.2.1.1. Националната програма за развитие: България 2020 

НПР БГ2020 е рамков дългосрочен документ, който се основава на анализ на 

ситуацията в страната и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя визията и 

общите стратегически цели на националните политики до 2020 г., обхващайки всички сектори 

на провеждане на социално-икономически политики и техните регионални измерения. 

С общо целенасочващо значение за Плана са визията и целите на Националната 

програма, а именно: 
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Визия - Към 2020 год. България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща 

условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез 

интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. 

Цели: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно 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. 

3. Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване 

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната 

ефективност. 

От осемте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на 

Община Червен бряг от съществено значение са следните четири със съответните им 

подприоритети: 

➢ Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

➢ приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на 

местния потенциал. 

➢ приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на xрaнитeлнa сигурност 

и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси. 

➢ приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

Тези приоритети са разшифровани и детайлизирани в Националната стратегия за 

регионално развитие. 

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият 

стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за 

развитие на страната до 2020 г. НПР БГ2020 е документ за националните решения за 

растеж. Той е в съответствие с ангажиментите на България на европейско и 

1.2.1.2. Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за 

периода 2012-2022 г. 

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

основният документ, който определя 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. 
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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. 

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между 

целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и 

стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите. 

Връзките на Плана с НСРР са по линията на съдържащите се в нея: 

− концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони; 

− визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие. 

Според концепцията, гр. Червен бряг като малък град се ситуира в четвърто ниво в 

йерархичната система от градове - центрове: малки градове с микрорегионално значение - в 

територията на група общини и попада в Северозападен район на развитие (Белоградчик, 

Берковица, Лом, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Белене, Долна Митрополия, 

Левски, Червен бряг, Никопол, Луковит, Тетевен, Троян;) и Втората паралелна ос в Северна 

България (София – Плевен – Русе и отклонението й Плевен – Велико Търново – Шумен – 

Варна). От гледна точка на видовете територии общината се отнася към категорията 

„периферни слабо урбанизирани територии”. Това са териториите за целенасочено 

подпомагане преодоляването на изоставането в социално-икономическото развитие и 

жизнения стандарт и за полагане на сериозни усилия за поддържане на природното равновесие 

и биологичното разнообразие, които са основният им ресурс. 

Определени приоритети и специфични цели към всяка от четирите стратегически цели 

на НСРР имат целеполагащо и инструментално значение за Плана, въпреки че са адресирани 

на ниво райони за планиране. 

Към 1-вата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие 

на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са: 

− Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески 

индустрии; 

− Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда. 

Към 2-рата стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са 

приоритетите, отнасящи се до: 

− Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие 

на спортната инфраструктура; 

− Развитието на капацитета за стратегическо планиране и по-специално 

специфичната цел за осигуряване на устойчиво и хармонично развитие на 

територията чрез качествено устройствено планиране и създаване на добри 

условия за инвестиционния процес. 

Към 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от важно 

значение са специфичните цели, ориентирани към: 

− Стимулиране ролята на малките градове в селските райони за предоставяне на 

услуги и създаване на работни места; 
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− Развитие на връзките град - район и подобряване достъпа до културно-

исторически обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, 

производствените и бизнес зоните в района; 

− Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, 

предлагането на местни основни услуги и опазването на културното и природно 

наследство като важен фактор за подобряване качеството на живот в селските 

райони. 

1.2.1.3. Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 

2013 – 2025 г. 

В НКПР е предложен набор от подходящи за подкрепа градове по Оперативната 

програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. - инструмент “интегрирано градско 

развитие” чрез изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР). Предложението включва всичките 35 града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархични нива 

като основни урбанистични полюси на растеж и развитие. От съществено значение е 

подкрепата за част от малките градове от 4-то йерархично ниво, които имат значение за 

развитието на периферните, селски и гранични райони. На това ниво ОПРР взаимодейства с 

ПРСР, която подпомага по-голямата част от градовете на ниво 4. Съществен въпрос е на това 

ниво на градове-центрове да има добро разграничаване на двете програми, за да се постигне 

желаното въздействие при условията на ограничени ресурси. 

В тази връзка, като се отчитат възможностите на ОПРР за периода 2014-2020 г., в НКПР 

е отчетено, че подходящи за подкрепа от ОПРР са 32 бр. градове от 4-то ниво, определени чрез 

прилагането на определени мотиви и приетите критерии за избор. 

Основните мотиви са свързани с необходимостта от стимулиране на достатъчно голям 

брой средни и малки градове, разположени в периферни селски, планински и крайгранични 

райони. Тези градове са центрове, предлагащи работни места и основни услуги със значение 

за повече от една община и в бъдеще добрите комуникационно-транспортни връзки с тях ще 

са от съществено значение. 

Предложените 32 бр. градове от 4-то ниво за включване чрез изготвени интегрирани 

планове към ОПРР са: Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, 

Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, 

Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, 

Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново и Лом, Велинград, 

Панагюрище и Гоце Делчев, които разработват ИПГВР към момента. Заедно с градовете от 1-

во, 2-ро и 3-то ниво те формират група от общо 67 града. 

1.2.1.4. Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, март 2012 

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

Република България се разработва във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите. 

Дългосрочната стратегическа цел на документа е „Устойчиво ползване на водните ресурси, 

осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на населението и икономиката 

на страната, както и на воните екосистеми”. 

В стратегията са определени следните цели, имащи отношение към плана: 
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− цел 1 - гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията 

на промени на климата, водещи до засушаване; 

− цел 2 - запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни 

води; 

− цел 4 - намаляване на риска от щети при наводнения. 

1.2.2. Регионални стратегически документи 

1.2.2.1. Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г: 

Регионалният план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2014-2020 г. е 

планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

интегрирано регионално и местно развитие. Основна функция на плана е да осигури връзката 

и координацията между целевата концепция на националните и европейски документи за 

развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително Национална стратегия за 

регионално развитие 2012-2022 г. и необходимите цели и действия за развитие на района при 

отчитане на неговите специфични условия и потенциали за развитие. 

Регионалният план за развитие на Северозападен район има интегрален характер и 

съчетава в себе си мерки и дейности в различни сектори за подобряване на условията и 

факторите за растеж, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. В плана са 

разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и направени предложения 

за организация и развитие на територията на основата на политиките, заложени в 

Националната концепция за пространствено развитие на Република България 2012-2025 г. и 

други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие. 

РПР на СЗР 2014-2020 г. се разработва за период, в който се очакват сериозни промени 

в световен и общоевропейски мащаб, свързани с преодоляването на ефектите от финансовата 

и икономическа криза, задълбочаване на глобализационните предизвикателства и 

необходимостта от по-успешно провеждане на политиката на сближаване. Тези 

предизвикателства са много по-силни пред Северозападен район, който се характеризира с 

много ниски социално-икономически показатели на развитието и висока уязвимост по 

отношение на глобалните предизвикателства. 

Подкрепата на реализацията на целите и приоритетните области на Стратегия „Европа 

2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, както и определените 11 тематични 

цели на Общата стратегическа рамка на ЕС за 2014-2020 г., са отправни точки при 

разработване на плана. Приоритетите са насочени към изграждане на по-интелигентна и 

конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост. В 

контекста на Северозападен район е необходимо тези приоритети да бъдат реализирани 

съвместно с мерки за стабилизиране на демографската и икономическа структура на района. 

Предвид изходната позиция на СЗР, е твърде трудно да се определят само няколко 

приоритетни области, където да бъдат насочени усилията на социално-икономическата 

политика. И все пак, като такива биха могли да бъдат посочени: 

• По-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж в района, по-

висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации); 

• Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора - намаляване 

на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, 

завършили висше образование, реализация на младите хора в България; 
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• По-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра вътрешна 

свързаност и с по-слабо развитите територии, с достъпни услуги, запазване и 

утвърждаване на културно-историческо наследство и природно богатство. 

На тази основа, РПР на Северозападен район поставя следните стратегически цели: 

➢ Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез 

развитие на собствения потенциал на СЗР 

➢ Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал 

➢ Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност 

Те ще бъдат изпълнени чрез реализацията на набор от приоритети, които впоследствие 

ще бъдат обективизирани чрез мерки и дейности. В стратегическата му част ще бъдат 

представени насоки за тяхното съдържание. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА 

ИКОНОМИКА ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СЗР 

Този стратегическа цел е идентифицирана, за да адресира основните потребности и 

потенциал за развитие на СЗР, свързани с липсата на конкурентоспособност на регионалната 

икономика и нейното слабо представяне в страната. Освен догонващ растеж чрез специално 

насочена подкрепа от националната и регионална политика СЗР следва да мобилизира и 

включи в този растеж специфичния си потенциал и фактори на растеж, както и да подобри 

тяхното качество. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и носители на 

регионално развитие, са природните ресурси и културното наследство. Необходимо е да се 

приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични потенциали 

във всички части на района. 

За Община Червен бряг е ореден подприоритет 1.1.3: 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.1.3: ПРИВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ ЕФЕКТИВНИ 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

В рамките на тази мярка се предвижда реализирането на следните проекти: 

• Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща 

инфраструктура в градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ ПОСОЧЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

Проектиране и изграждане на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура в 

градовете Червен бряг, Долна Митрополия и Левски; 

1.2.2.2. Областна стратегия за развитие на област Плевен 2014-2020 г. 

Стратегическата част на ОСР Плевен се разработва в контекста на актуалното социално 

икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на 

регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално 
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развитие. Стратегията е съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите 

условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г. Стратегическата част 

на ОСР ще отчете постановките на РПР на СЗР и актуализираната ОСР 2007-2013 г., 

актуализираните общински планове, както и докладите и оценките за изпълнението на тези 

документи от системата за планиране на регионалното развитие. 

Основните принципни постановки, залегнали в настоящата стратегия са: 

• ограничаване на приоритетите и концентрация на ресурсите; 

• интегрираност на интервенциите (хоризонтална, вертикална и териториална); 

• устойчивост на целите и приоритетите; и 

• отчитане на общественото мнение. 

Стратегия беше подложена на обсъждане със заинтересованите страни, като 

направените препоръки бяха отразени в окончателния проект на ОСР Плевен 2014-2020 г. В 

резултат на извършеното обобщение на направените предложения от общинските 

администрации, беше формулирана следната визия на областната стратегия: 

„Област Плевен - икономически и земеделски център на Дунавския регион, 

функционално и териториално интегриран със съседните области, социално 

приобщаващ и стабилен, с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност, 

с осигурена защита на природното и културно наследство.“ 

Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции, 

реализирането на които ще доведат до постигане на описаното във Визията желано социално-

икономическо и екологично състояние на областта: 

Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните 

икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентоспособност и заетост“ 

Постигане на икономически растеж, базиран на модернизирано селско стопанство, развита 

конкурентоспособна преработваща промишленост, при приложение на ефективни иновативни 

технологии и научни подходи, съответстващи на природните и социално-икономически 

условия. 

Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и развитие на 

човешкия капитал“ Създаване на условия за подобряване на социалния статус за всички 

жители и социални групи, чрез намаляване на социалните и икономически различия и 

подобряване на качеството на живот, засилване на контактите между граждани и институции, 

с цел да се постигне общо благополучие и укрепване на човешкия капитал. 

Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени 

комунални услуги и подобрени условията на живот в урбанизирана среда“ Осигуряване на 

транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта като интегрална част от 

дунавското пространство. 

Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство за бъдещите 

поколения“ Опазване и подобряване на компонентите на околната среда, балансирано 

използване на културното наследство на територията на областта – прекратяване на по-

нататъшното влошаване и превантивна защита от всички дейности, които могат да навредят 

на природните и историческите дадености. 
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Със стратегията е извършена категоризация за определяне на райони за целенасочено 

подкрепа, според броя на индикаторите, които са установени във всяка една от общините в 

територията на областта, според постановките, заложени в Програмата за реализация на 

дейности в районите за целенасочена подкрепа 2010-2013 г., които са индикативни и за 

бъдещата такава програма. На база описаната категоризация, основните постановки на 

Програмата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа 2010-2013 г. и 

приложения метод с разрез на стойностите на отделните индикатори, ОСР на област Плевен 

може да препоръча за включване в район за целенасочена подкрепа общините Гулянци, Долни 

Дъбник, Пордим, Долна Митрополия, Левски, Никопол, Искър, Кнежа, Белене и Червен бряг. 

За Община Червен бряг са заложени следните насоки: 

• да се осигурят условия за развитие на комбиниран транспортен ж.п. и шосеен 

възел; 

• подкрепа и развитие на промишленото производство в общината; 

• осигуряване на качествена инфраструктура в промишлените зони на общините; 

• фокус върху развитието на икономически дейности съпътстващи транспорта по 

важните направления; 

• финансово осигуряване на развойната дейност на университетите и институтите 

и съвместната им работа с изследователски звена на частни компании; 

• развитие на професионалното образование и научната дейност в областта на 

земеделието и свързаните отрасли; 

• да бъде обновена здравната инфраструктура; 

В ОСР Плевен 2014-2020 г. са заложени редица ключови проекти, които следва да 

получат своята рамка с ОУПО. 

1.2.2.3. Други документи на областно ниво 

Освен предвижданията на ОСР на област Плевен, Общия устройствен план на Община 

Червен бряг следва да отрази и заложените обекти в „Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Плевен (2016 г - 2020 г)“. 

В съответствие с Дейност 1.4.1.1. Продължаване функционирането и повишаване 

капацитета на съществуващата услуга „Дневен център” - Продължаване дейността на 

действащите 2 дневни центъра на територията на областта, с общ капацитет 

− ДЦДУ гр. Плевен – с капацитет от 17. Увеличаване на капацитета към 2020 на 

20 места; 

− ДЦДМУ – гр. Червен бряг – с капацитет от 24. Увеличаване на капацитета на 30 

места към 2020; 

Дейност 1.4.2.3 Продължаване функционирането и повишаване капацитета на 

съществуващата услуга „Център за обществена подкрепа” : 

− ЦОП Червен бряг – увеличаване на капацитета от 20 на 30 места 

Дейност 1.4.4.1. Продължава дейността на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в 

област Плевен: 

− ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр.Червен бряг – 1бр. 
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Дейност 2.1.1.1. Продължаване функционирането на съществуващата услуга „Дневен 

център за възрастни с увреждания”: 

− ДЦДМУ – гр. Червен бряг –– промяна в капацитета от 24 на 30 места 2020; 

Дейност 2.1.2.2 Разкриване на нови центрове за социална рехабилитация и интеграция: 

− ЦСРИ гр. Червен бряг – Да стартира дейност от 2017г.с капацитет 40. 

Дейност 2.2.2.5. Продължаване функционирането и повишаване капацитета на 

съществуващата услуга „Обществена трапезария”: 

− община Червен бряг – от 99 на 150 места; 

Дейност 2.2.3.3. Продължаване функционирането на съществуващите „Защитени 

жилища за възрастни хора с умствена изостаналост”: 

− ЗЖ гр. Червен бряг – капацитет 8 места 

Дейност 2.2.5.1. Продължаване функционирането на 3-те съществуващи Социални 

предприятия в общините Плевен, Пордим и Червен бряг: 

− Проект „Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие –

стъпки към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг” 

Мярка 2.2.6. Прилагане на комбинирани микс-пакети от услуги (информационни, 

консултантски, образователни, правни, посредничество и др.) 

− Проектна дейност на община Червен бряг – Център за почасови услуги по 

Проект „ Достоен и независим живот в общността” – социално-здравни услуги 

– капацитет 192 места; 

Дейност 3.2.2.1. Изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора в област Плевен. 

− община Червен бряг – ЦНСТ за стари хора с капацитет 15 места, нова от 2020г. 

Дейност 3.2.3.2. Планиране, изграждане и разкриване на нови хосписи в област Плевен. 

− Планиран за изграждане през 2020г. в община Червен бряг на един хоспис чрез 

публично частно партньорство. 

ОУПО Червен бряг следва да обезпечи на планово ниво планоираните дейности и 

мерки. 

1.2.2.4. Плановете за управление на защитените територии и зони 

 На територията на Община Червен бряг не са разположени национални и природни 

паркове. За попадащите в територията на общината защитени зони не се разработват планове 

за управление. 
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1.2.2.5. План за управление на водите в Дунавски басейнов район, 2016 – 2021 г. 

 Целите на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление допринасят за постигане 

на националните стратегически цели по околна среда, дефинирани в Национална стратегия за 

околна среда 2009 – 2018 г. 

Главна стратегическа цел за опазване на околната среда е подобряване, запазване и 

възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 

Постигането на тази цел се осъществява посредством реализирането на специфичните 

стратегически цели, насочени към: опазване и подобряване на състоянието на водите; 

подобряване на управлението на отпадъците; защитата на почвите и въздуха; опазване на 

биоразнообразието и на природата. 

Екологичните цели при управление на водите и сроковете за постигането им се 

определят в чл. 4 на Директива 200/60/ЕС (РДВ). 

Съгласно чл. 156а, ал. 1 от ЗВ цели за опазване на околната среда (екологични цели) се 

определят по отношение на повърхностните и подземните води и по отношение на зоните за 

защита на водите, и са насочени към: 

• предотвратяване на влошаването и постигане на добро количествено и 

качествено състояние/потенциал на подземните и повърхностните води; 

• постигане на целите на законодателството, по силата на което е определена или 

обявена зоната за защита на водите. 

В случаите, когато за едно водно тяло са поставени повече от една цел, се приема най-

строгата. 

Съгласно чл. 4 от РДВ, срокът за постигане на целите за опазване на околната среда е 

2015г. 

В чл. 156в - 156е от ЗВ са регламентирани случаите, в които се допускат изключения от 

така определените цели и от сроковете за тяхното постигане, без това да се счита за нарушение 

на РДВ или на ЗВ. Тези изключения включват: 

− удължаване на сроковете за етапно постигане на целите за опазване на околната 

среда; 

− определяне на по-малко строги цели за опазване на околната среда; 

− временно влошаване на състоянието на водните тела, в резултат от естествени 

или непреодолими причини/обстоятелства, които не са могли да бъдат 

предвидени; 

− непостигане на добро състояние поради ново изменение на физичните 

характеристики на повърхностното водно тяло в резултат на нови дейности за 

устойчиво човешко развитие със социално-икономически ефект или 

непостигане на добро състояние на подземните води поради изменение на 

нивото им. 

За постигане на горепосочените цели Плана за управление предлага програма от мерки. 

Характерна особеност за Община Червен бряг е, че цялата й територия е обявена за 

чувствителна и уязвима зона и подлежи на регулиране съобразно изискванията на Нитратната 
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Директива и съответните мерки, свързани с прилагането на агроекологично земеделие, добри 

земеделски практики, ограничаване и контрол върху употребата на торове и препарати за 

растителна защита, контрол върху неточковите (вкл. дифузните земеделски източници) на 

замърсяване, тристъпално пречистване на отпадъчните води и др. 

Въпреки, че характерът на ползване на земеделските земи не е в компетенциите на 

ОУП, от съществено значение е в следващите нива на устройствено планиране да спазва 

изискванията на ПУРБ. 

1.2.2.6. План за управление на риска от наводнения в Дунавски басейнов район 2016 – 2021 г. 

Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директива 2007/60/ЕС, 

позната още като Европейска Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. и е 

транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м. 

август 2010г. 

Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на риска от наводнения 

с цел намаляване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве, околната среда, 

стопанската дейност и културното наследство. 

Управлението на риска от наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕС се извършва на 

басейнов принцип и включва три основни етапа: 

• Извършване на предварителна оценка на риска от наводнения 

• Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения 

• Изготвяне на План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки 

Съгласно Закона за водите дейностите по управление на риска от наводнения се 

извършват за всеки от районите за басейново управление. и компетентен орган за прилагането 

им е Директорът на Басейновата Дирекция . 

Планът за управление на риска от наводнения се изготвя съгласно чл.7 от Директива 

2007/60/ЕС и на основание чл. 146и от Закона за водите /ЗВ/. Съгласно чл. 155, ал.1 т.2б от ЗВ, 

Директорът на басейнова дирекция е компетентен орган за басейново управление, отговорен 

за разработването на Плана за управление на риска от наводнения. 

Съгласно чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите, първите планове за управление на риска 

от наводнения се разработват съгласувано с актуализацията на ПУРБ и се включват в тях. При 

разработването на ПУРН се използват информацията и данните за разработването на 

плановете за управление на речните басейни. 

Настоящият ПУРН е изготвен за територията на Дунавски район за басейново 

управление на водите, определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за водите. 

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие 

върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност на 

наводненията в Дунавски РБУ, и по-конкретно - в определените райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. ПУРН за Дунавски РБУ обхваща цялата територия на района 

за басейново управление. Предвидените мерки са насочени основно към определените и 
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утвърдени от Министъра на околната среда и водите 26 района със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН), но в плана също така са включени и мерки, които са приложими 

за целия Район за басейново управление. В ПУРН е представена информация за всички етапи 

от процеса на управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Директива 

2007/60/ЕС, като се акцентира върху определяне на цели и приоритети при управлението на 

риска от наводнения и върху програмата от мерки за постигане на поставените цели. ПУРН 

разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки 

характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната 

среда, като осигурява високо ниво на опазването и. Включената в плана Програма от мерки е 

насочена към предотвратяване, защита, повишаване на подготвеността и информираността по 

отношение на наводненията.  

1.2.3. Общински стратегически документи 

1.2.3.1. Общински план за развитие на Община Червен бряг 

Общинският план за развитие на Община Червен бряг е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република 

България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.Актуализация на 

общински план за развитие е във връзка с ППЗРР. 

Той определя целите и приоритетите за развитието на община Червен бряг като елемент 

на развитието на страната и в частност на Северозападния район за планиране. 

Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ. Подлежи ежегодно на 

отчет, актуализация и допълнение. 

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за 

Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за 

регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано управляван и 

да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Северозападния район за планиране на 

Република България. С оглед на последващото приемане на Областната стратегия и схема за 

развитие и устройство и Националната стратегия за регионално развитие, така разработения 

общински план следва да бъде съгласуван с другите два документа. 

Общинският план за развитие на Община Червен бряг обхваща, съгласно изискванията, 

периода 2014 - 2020г., но заедно с това съблюдава изпълнението на основните стратегически 

цели и приоритети за развитие на общината и за периода 2007-2013 г. 

Основните задачи на плана за развитие на община Червен бряг са: 

➢ Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционално и 

финансово осигуряване на плана. 

➢ Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020 

г. 

➢ Да създаде условия и предпоставки за работа с очакваните структурни фондове 

на ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни 

проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако 

същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие. 

➢ Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси 

за постигането на набелязаните цели. 
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➢ Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, 

заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на 

управлението и чрез разширяване на социалната основа на стратегическото 

планиране. 

 Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури прозрачност 

и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите 

страни за активно участие в процеса на реализация. 

 Специфичните цели на действията обхващат: 

 1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, 

видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие за 

периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на 

приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в 

икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната 

среда; 

 2. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори,НПО и гражданското 

общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана; 

 3. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проекти на тази основа; 

 4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи иосигуряването 

на по-голяма добавена стойност за общината; 

 5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество 

заформиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение 

участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана. 

 С програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и 

приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните финансови 

ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 

индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук - и на общинския план за 

развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при 

осъществяването на мерките и проектите. 

 Програмата за реализация на общинския план за развитие има 7-годишен период на 

действие и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите 

за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

 Основни компоненти на програмата са: 

 1. Оперативните насоки и цели на програмата . 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 28 от 474 

 2. Мерките и предвидените дейности за подкрепа и осигуряване на схемите за 

финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и източници; 

 3. Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата, 

съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и времевите параметри, 

както и отговорните звена. 

 4. Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с постигането на 

оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще бъдат използвани като 

база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на съответните 

приоритети и цели на плана; 

 5 Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и актуализацията на 

програмата; 

 6. Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и прозрачност 

относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по програмата. 

 Общинския план за развитие се прилага като част от общата система за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателни 

разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. Общинския план 

за развитие отразява пространствените перспективи за развитието на общината, като отчита 

възможностите за преодоляване различията между териториите и се създават предпоставки и 

условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който да засилва ролята си за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината. 

Приоритет 2: Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост и качество на 

работните места 

 Специфична цел 2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за 

повишаване качеството на живот. 

• Мярка 2.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на 

предоставяните услуги. 

 Приоритет 3: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда 

 Специфична цел 1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура 

• Мярка 3.1.1. Изграждане на подходяща транспортна . 

• Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура. 

• Мярка 3.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. 

 Специфична цел 2: Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура 

• Мярка 3.2.1. Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура. 

• Мярка 3.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за 

здравеопазване и предоставяне на социални услуги. 

• Мярка 3.2.3. Поддържане и подобряване на културната инфраструктура. 

• Мярка 3.2.4. Модернизиране и изграждане на спортно-материалната база. 
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 Специфична цел 3. Интегрирано пространствено развитие на територията 

• Мярка 3.3.1. Подобряване съгласуваността между устройствено и стратегическо 

планиране на територията. 

• Мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината. 

 Специфична цел 4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и 

климатична сигурност 

• Мярка 3.4.1. Подобряване, развитие на инфраструктура за третиране на 

отпадъци и внедряване на съвременни технологии. 

• Мярка 3.4.2. Подобряване качеството на атмосферния въздух. 

• Мярка 3.4.3. Управление на риска от природни бедствия и аварии. 

• Мярка 3.4.4. Опазване и възстановяване на природното наследство и 

биологичното разнообразие. 

Приоритет 5. Ефективно използване на местния природен и културно- исторически потенциал 

за устойчиво развитие на туризма 

 Специфична цел 1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига 

на туристическото обслужване 

• Мяр ка 5.1.1. Подкрепа развитието на различни видове туризъм и туристически 

атракции. 

• Мярка 5.1.2. Изграждане на общински туристически информационни 

центрове/точки. 

 Специфична цел 2: Провеждане на активна маркетингова политика за популяризиране 

и утвърждаване имиджа на община Червен бряг на туристическия пазар. 

• Мярка 5.2.1. Комплексно маркетингово представяне и реклама на общината. 

 Специфична цел 3: Балансирано развитие на културата 

• Мярка 5.3.1. Създаване на предпоставки за обособяване на нови обекти и 

комплекси. 

• Мярка 5.3.2. Подобряване на достъпа до изкуство и повишаване на културата на 

населението.  

• Мярка 5.3.3. Подпомагане и оптимизиране дейността на културните институции. 

1.2.3.2. Други общински документи 

Друг значим стратегически документ на общинско ниво е интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Червен бряг за периода 2015 – 2020 г. Интегрираният план 

за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг притежава следните 

характеристики: 

• Средносрочен планов документ, текущия планов период е 2014 - 2020г. 

• Разработва се за територията в рамките на строителната граница на града. 

• Съдържа конкретни параметри за развитието на града. 
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• Съдържа конкретни инвестиционни предложения. 

• Планира ресурсната обезпеченост на изпълнението на предложенията. 

• Разработва се в условия на прозрачност и партньорство между местните и 

регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, бизнес 

организации и гражданите. 

ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 

състояние на дадената градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по 

такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че 

цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му 

съставни части, ако те бъдат осъществени по отделно. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг си 

поставя следните основни задачи: 

• Разработване на целеви и проблемен анализ на характеристиките на града и 

общината; 

• Разработване на визия за развитие на града; 

• Разработване на цели и стратегия на ИПГВР на града; 

• Разработване на програма за реализация на ИПГВР. 

С ИПГВР са заложени редица проекти за постигане на стратегически цели. Голяма част 

то тях включват като етап от реализирането си устройствено планиране. Същите следва да 

бъдат водеща насока при изготвянето на ОУПО. 

2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ. 

2.1. Предвиждания на ОУПО за постигане на национални цели 

 Целите на опазване на околната среда, които в най-голяма степен отразяват връзките с 

устройственото планиране са: 

✓ Национална програма за развитие на България 2020 - приета от МС през 

декември 2012; 

✓ Национална стратегия за околна среда и здраве и Национален план за действие 

2009-2018 г.-проект. 

✓ Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025г.) Съгласно 

НКПР (2013-2025г.) 

 Националната програма за развитие “България 2020” е интегриран документ за 

социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ връзката между 

приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и националните приоритети 

на България. Приоритетите на Националната програма за развитие “България 2020”  са 

формулирани както следва: 

• Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила. 

• Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

• Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал. 
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• Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво 

управление на природните ресурси. 

• Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката. 

• Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса. 

• Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 

• Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

 Целите на опазването на околната среда са формулирани в Национална стратегия за 

околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018 г. Дългосрочната стратегическа цел 

на страната в областта на околната среда  е “Към по-добро качество на живот и устойчива 

околна среда”, която включва:  

• намаляване и предотвратяване на последиците от изменение на климата и чиста 

енергия; 

• осигуряване на количество и с добро качество вода; 

• по-здравословна околна среда за по-добро качество на живот; 

• насърчаване на устойчиво потребление и производство; 

• ограничаване и спиране загубата на биологично разнообразие; 

• формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда 

и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена 

информация и мониторинг за околната среда и изпълнение на ангажиментите на 

България за разрешаване на глобалните екологични проблеми. 

Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025г.) Съгласно НКПР 

(2013-2025г.) град Червен бряг попада в групата градове от 4-то йерархично ниво, вторичен 

опорен център и балансьор на селищната система в рамките на Област Плевен, като е 

предложен за подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020г.  

 Като страна член на ЕС, българското законодателство е хармонизирано с това на съюза 

и заложените цели в национален аспект отговарят на европейските. От гледна точка на 

регионалната политика отразяване на целите и приоритетите на ЕС за следващия програмен 

период са съобразени със Стратегията "Европа 2020". Териториалният дневен ред ЕС 2020 

(TA2020) от 19.05.2011г., обръща внимание на екологичните, ландшафтните и културните 

ценности на районите; постигане на териториална интеграция в граничните и 

транснационални региони, осигуряване на конкурентоспособност на районите чрез силни 

местни икономики и подобряване на териториалната обвързаност. В „Зелената книга за 

териториално сближаване” на ЕС (06.10.2008 г.) се изтъква значението на малките и средни 

градове, които съсредоточават в себе си услуги и инфраструктура, непозволяващи 

обезлюдяването на по-малките населени места. 

 По отношение на международните цели за опазване на околната среда и устройственото 

планиране намираме в прилагане на НАТУРА 2000, Рамковата конвенция за изменение на 

климата, Конвенцията за устойчивите органични замърсители и др. „Натура 2000” 

представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочно 

опазване на определени ценни растителни и животински видове, както и местообитанията им. 

Тя включва защитени райони, определени съгласно Директивата за опазване на природните 

местообитания и Директива за опазване на дивите птици. Обект на защита по двете директиви 

са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни, приоритетни по 
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значимост за ЕС. 88 Националната екологична мрежа е част от европейската екологична мрежа 

„Натура 2000” и е регламентирана съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ 

бр. 77/ 2002 г.). 

3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Консултациите съгласно Чл. 20, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми  са започнати на …………… г, за което са: 

− публикувана обява по Чл. 20, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми на интернет сайта на 

Община Червен бряг, копие от която е представена към настоящия Доклад 

(Приложение № 5-1); 

− изпращане на писма за консултации по Доклада за ЕО до компетентните органи 

(РИОСВ-Плевен и РЗИ-Плевен), специализираните институции и 

заинтересованите лица (Приложение № 5-2); 

Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно 

изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми. След провеждането от Възложителя, авторския колектив на 

ОУП и експертите по ЕО консултации са обработени представени в Приложение № 5-3 към 

настоящият доклад. В табличен вид е представена справка за проведените консултации и за 

изразените мнения и предложения, както и за начина на отразяването им в ЕО. 

На 15.05.2019 г. е проведено обществено обсъждане на проекта на ОУПО-Червен бряг, 

включително на Доклада за ЕО и ДОСВ, по Чл. 21, ал. 1 на  Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Съставен е протокол от 15.05.2019 

г. (Приложение № 5-4). 

Видно от посочените дати и приложената документация и кореспонденция при 

проведените консултации е спазен задължителния 30 дневен срок по Чл. 20, ал. 1 т. 1, б. в) на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 
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Таблица № 3-1. Справка за извършени консултации 

Орган 
Консултации във 

връзка с: 

Препоръки 
Приети Отразяване, мотиви 

РИОСВ-Плевен Консултации по Чл. 

19а. от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

1. Относно връзката с други съотносими планове и 

програми, в т.1.2 от заданието и доклада да се включи 

актуалната Програма за опазване на околната среда на 

Община Червен бряг. 

2. При анализа на характеристиките на околната среда, 

в доклада за ЕО да се вземат предвид: 

- актуални данни и анализ на резултатите, които 

РИОСВ - Плевен ще предостави на Община Червен 

бряг след завършване на провеждащото се през 2018 г. 

представително индикативно измерване на основите 

показатели за качество на атмосферния въздух (КАВ) 

в гр. Червен бряг, с мобилна автоматична станция. 

3. В т.4.2 от заданието, при анализа на 

неорганизираните емисии във въздуха да се вземе 

предвид спецификата на общината по отношение на 

два основни фактора, оказващи влияние върху 

качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

- степента на използване на газопреносната мрежа за 

природен газ, във връзка с риска от увеличени нива на 

прах през отоплителния сезон от изгарянето на твърди 

горива за битово отопление; 

- пътища с интензивен автомобилен трафик, 

преминаващи през населени места в общината; 

- сезонните увеличения на неорганизираните емисии 

на прах, свързани с обработката на големи площи 

земеделски земи и на земеделска продукция в 

землището на общината. 

4. В т.7.2 от доклада да се включи анализ на 

въздействието от осъществяването на плана върху 

КАВ в следните аспекти: 

- оценка на въздействието на планираните режими на 

устройство на промишлените и смесените зони и 

предвижданите видове производства в тях, върху 

емисиите от неподвижни (производствени) източници; 

оценка на въздействието на планираното развитие на 

населеното място, по отношение емисиите от 

ДА Необходимата информация е включена в Задание за 

обхват и съдържание на ДЕО и е отразена детайлно в 

ДЕО. 
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използване на горива за отопление в жилищни и 

обществени сгради; 

- въздействие на планираното изграждане на пътна 

инфраструктура, в това число на евентуални 

околовръстни пътища, върху емисиите за замърсители 

от движението на транспортните средства, 

включително емисии от вторичен унос на прах в 

населеното място; 

- влияние на планираните зелени площи и 

благоустроени терени върху неорганизираните емисии 

на прах във въздуха. 

По компонент „Води“: 

1. По т. 4.3. Повърхностни и подземни води: 

информацията относно съществуващи водоизточници, 

състояние на водопреносната и канализационна мрежа 

в населените места на общината след проведени 

консултации с ВиК оператора. 

2. По т. 4.12. Материални активи: оценка на 

съществуващата техническа инфраструктура в 

населените места на общината, в т.ч. ВиК мрежи и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 

3. По т. 7.1. Характеристика на плана: към ЕО да се 

приложат карти и схеми съгласно действащата 

нормативна уредба, в т.ч. схеми за водоснабдяване и 

канализация на населените места, площадки за 

селищна ПСОВ и др. 

4. По т. 7.3. Повърхностни и подземни води: 

- Оценка на въздействие на емисиите на отпадъчните 

води от планираните промишлени и смесени зони 

върху повърхностните води; 

- Оценка на въздействие на планираното изграждане на 

инфраструктура за отпадъчни води от населените 

места върху повърхностни и подземни води. 

Заключението на експертите се изготвя в съответствие 

с изискванията на чл. 83, ал. 5 на ЗООС. 

По компонент ..Биологично разнообразие“: 

В частта на доклада по ЕО, разглеждаща биологичното 

разнообразие и защитените територии по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ), в точки 
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“Растителен и животински свят“ следва да се извършат 

корекции: 

- Да се оцени въздействието на плана върху видове от 

Приложение № 3 на Закона за биологичното 

разнообразие /ЗБР/). Да се опишат по-подробно 

растителните и животински видове, които попадат в 

приложението и са разпространени в границите на 

община Червен бряг; 

- Да се направи коректно описание на защитените 

(вековните) дървета в териториалния обхват на 

община Червен бряг. Във внесеното задание на ДЕО са 

посочени защитените дървета само в землището на гр. 

Червен бряг. Не са коментирани вековните дървета в 

землищата на гр. Койнаре, с. Глава, с. Радомирци, с. 

Ракита, с. Лепица, с. Реселец; 

- Да се опишат вярно предметът и целите на опазване 

на защитените зони (33), засегнати от ОУП (без да се 

пристъпва към оценка на степента на въздействие на 

плана върху 33). 

Защитените територии (по смисъла на Закона за 

защитените територии /ЗЗТ/) и защитените зони 

(по смисъла на Закона за биологично разнообразие 

/ЗБР/ са разграничени в заданието. 

За защитените зони (33) на територията на община 

Червен бряг е направена оценка за степента на 

въздействие на плана в представения в РИОСВ - 

Плевен Доклад по оценка за съвместимостта върху 

предмета и целите на опазване в 33 BG 0001014 

„Карлуково“, BG 0000611 „Язовир Горни Дъбник“, BG 

0000332 „Карлуковски карст“ и BG 0002095 „Горни 

Дъбник - Телиш“. В тази връзка, в заданието на 

доклада по ЕО е направено по-общо описание на 

засегнатите от плана защитени зони, обаче, има някои 

неточности. 

Не са описани вярно предметът и целите на опазване 

на защитените зони. Например, направени са пропуски 

при описание на природните местообитания - предмет 

на опазване в 33 BG 0001014 

„Карлуково“ и при описанието на видовете бозайници, 

които се опазват от защитената зона; не е посочено, че 
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в зоната се опазва и растителен вид (Обикновена 

пърчовка). В списъка на безгръбначните е добавен вид, 

който не е предмет на опазване в 33 BG 0001014 

„Карлуково“. Не са коректно описани природните 

местообитания, които са цел на опазване в 33 BG 

0000611 „Язовир Горни Дъбник“. 

Не е необходимо в доклада по ЕО на ОУП на община 

Червен бряг да се посочват ЗТ, попадащи в границите 

на защитените зони, които не са в териториалния 

обхват на общината и на РИОСВ - Плевен, както е 

посочено на стр. 37 от заданието. 

По Фактор ..шум”: 

- при анализа на характеристиките на околната среда 

по фактор шум (т.4.9) да се вземат предвид данните от 

проведен мониторинг на шум от промишлени 

източници (налични в РИОСВ - Плевен) и от 

транспорта (провеждан от РЗИ - Плевен); 

да се включи в т.7.9 от доклада оценка на 

въздействието на реализацията на плана върху 

акустичната обстановка в урбанизираните територии 

(очаквани промени и тенденции в нивата на шум от 

промишлени, транспортни и локални източници на 

шум). 

По „Опасни химични вещества“ ЮХВ): 

На територията на Община Червен бряг към настоящия 

момент няма предприятия или съоръжения с „нисък“ 

или „висок рисков потенциал“, попадащи под обхвата 

на Глава седма, Раздел I на Закона за опазване на 

околната среда. 

До днешна дата в РИОСВ-Плевен не е постъпвала 

информация за изграждане на нови предприятия/ 

съоръжения на територията на община Червен бряг, 

които да попадат под обхвата на Глава седма, Раздел I 

на Закона за опазване на околната среда {поел. изм. и 

доп. ДВ бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.). 

ОУП и Екологичната оценка следва да се съобразят с 

изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС (приети 

със Закон за изменение и допълнение на Закона за 

опазване на околната среда, приет- от ХЪШ Народно 

събрание, обн. ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.). 
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В заданието за обхват и съдържание на ЕО в т. „Опасни 

вещества“ изрично да се посочи: 

1. В проекта и заложеното устройствено планиране в 

ОУП на територията на общината предвижда ли се и 

планира ли се изграждането на нови предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава 

седма на ЗООС; 

2. В случай, че се предвижда изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок 

рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към 

глава седма на ЗООС, в проекта на ОУП трябва: 

2.1. Да има предложения за устройствени 

зони/територии за изграждане на нови предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава 

седма на ЗООС; 

2.2. Да се предвидят зони за безопасни отстояния по 

смисъла на чл. 104. ал. 2> т. 3 от ЗООС. като това се 

включи в заданието за обхват и съдържание на ЕО и се 

опише в т. „Опасни вещества“ в доклада за ЕО. 

Безопасните разстояния трябва да се осигурят от 

определените зони за изграждане на нови предприятия 

и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал 

до жилищни райони, обекти с обществено 

предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни 

предприятия и обекти, райони и строежи, които могат 

да бъдат източник на или да увеличат риска или 

последствията от голяма авария и да предизвикат 

ефект на доминото, големи транспортни пътища и 

територии с особено природозащитно значение или 

значение за околната среда, обекти на културно- 

историческото наследство. 

Отстоянията да бъдат съобразени с минималните 

безопасни разстояния, определени в специализираните 

нормативни актове, когато са налични такива; 

2.3. Да се направи оценка по отношение на 

необходимите безопасни разстояния от/до 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок 

рисков потенциал. 
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2.4. Да се включат при необходимост, предложения за 

устройствени зони/територии, съобразени с 

резултатите от оценката по т. 2.3. от доклада, и с 

изискванията на чл. 104, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗООС, в които 

зони/територии да не се допуска разполагането на нови 

жилищни райони, обекти с обществено 

предназначение по смисъла на т. 29в от § 1 от ДР на 

ЗООС и транспортни пътища по смисъла на т. 29е от § 

1 от ДР на ЗООС. 2.5. В ..Описание на необходимите 

мерки във връзка с наблюдението и контрола по време 

на прилагането на предварителния проект за ОУП да 

се включат предложения за мерки за контрол и 

наблюдение на поставените ограничения при 

устройственото планиране за осшуряване на безопасни 

разстояния, в т. ч. контрол при издаване на разрешения 

за строеж по реда на ЗУТ ма предприятия, 

класифицирани като предприятия с нисък или висок 

рисков потенциал и на обекти в близост до тях. 

Обръщам внимание, че ако Община Червен бряг не 

предвижда в ОУП разполагане на предприятия с висок 

или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на 

Глава 7, раздел I на ЗООС е необходимо да се има 

предвид, че при бъдещи инвестиционни предложения 

на територията на общината, за изграждане на 

предприятия с висок или нисък рисков потенциал, в 

обхвата на глава седма, раздел i на ЗООС, след като 

ОУП на Община Червен бряг е вече одобрен, следва да 

стартира нова процедура по изменение на ОУП, в 

която да се предвидят зони за безопасни отстояния по 

смисъла на чл, 104, ал. 2, т. 3 от ЗООС 

РЗИ-Плевен Консултации по Чл. 

19а. от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

От представеното задание е видно, че същото е 

разработено в съответствие с нормативните документи 

в областта на опазване на околната среда. В 

екологичната оценка на плана ще бъдат разгледани 

здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска 

за човешкото здраве, както и ще бъде извършен анализ 

на вероятните значителни въздействия върху 

факторите и компонентите на околната среда при 

реализиране на предвижданията на плана. Предвидено 

е разработване на адекватни мерки за предотвратяване, 

ДА - 
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намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните въздействия от осъществяването на 

плана върху околната среда, респективно върху 

човешкото здраве. 

БДДР-Плевен 

 

Консултации по Чл. 

19а. от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

При изготвянето на ОУП на община Червен бряг да се 

вземат предвид и приложимите мерки от Екологичната 

оценка (ЕО) в Г1УРБ 2016 - 2021 в Дунавски район, 

които трябва да се прилагат при осъществяване на 

инвестиционни проекти произтичащи от ОУП па 

Община Червен бряг. Мерките от ЕО са посочени в 

ПУРБ 2016 - 2021. Раздел 7 - Кратък преглед па 

прщрами от мерки за постигане на целите за опазване 

на околната среда. Приложение № 7.2.10. Приложение 

7.2.11 и включват: 

- Планирането и осъществяването на всички дейности 

в рамките на Г1УРБ да не противоречат на режимите 

на защитените зони. постановени със заповедите за 

обявяването и плановете за управлението им, както и 

на режимите на защитените територии, въведени със 

Закона за защитените територии, заповедите за 

обявяването и тоновете за управлението им; 

- Планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, предмет на ПУРИ попадащи в обхвата 

на приложенията към ЗООС или извън тях. както и под 

разпоредбите на hi 31 от ЗПР. подлежат на оценка за 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони и могат да бъдат одобрени само след 

решение/становище по ОВОС Е() ()( за 

одобряване/съгласуване, при съобразяване с 

препоръките в извършените оценки, както и е 

условията, изискванията и мерките, постановени в 

решението/стаиовището: 

- Прилагане па екологосъобразни практики, свързани с 

изграждането на изкуствени или където позволяват 

условията адаптиране на естествени влажни зони, като 

подходящ начин за пречистване и допречистване на 

отпадъчни води; 

- При изпълнение на проектите, свързани със 

структурни мерки от Програмата от мерки към ПУРБ, 

да се поставят условия за опазване на почвите от 

ДА Необходимата информация е включена в Задание за 

обхват и съдържание на ДЕО и е отразена детайлно в 

ДЕО. 
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замърсяване, ерозия, свличаща и други деградационни 

процеси; 

- ( троитепните работи при изпълнение на структурни 

мерки от ПУРБ да се извършват извън 

размножителния сезон на ж ивотинските видове от 

Приложения АЬ 2 и Ah 3 па ЗБР, от март до юли, за да 

се намалят въздействия като смъртност и безпокойство 

на видовете животни, предмет на опазване. В случай 

на неотложна необходимост от извършване на 

строителни дейности в този период, дейностите, 

свързани с отнемане на растителност и земен пласт, да 

бъдат изпълнени преди размножителния период; 

- При определяне местоположението на предстоящите 

за изграждане пречиствателни станции за отпадъчни 

води (ПСОВ) и местата за заустваието им да се 

разглеждат и анализират алтернативи, които избягват 

територии с природни местообитания в защитени зони 

и с характеристики па такива, включени в Приложение 

/ па Директива ()2'43/EEC, както и в близост до тях. 

извън границите на защитените зони: 

- При прилагане на мерките, свързани със 

строителство, да не се допуска замърсяването па 

речните легла със строителни материали и гориво-

смазочни материали от строителната техника. 

Приложими за ОУП на община Червен бряг са всички 

мерки » РЗПРИ. извън РЗ! IPI1 и за Дунавски район за 

басейново управление, съгласно Приложение № 9 към 

ПУРИ 2016 2021 I. в което са посочени и конкретните 

места на прилагане. 

При изготвянето на предварителния проект за Общ 

устройствен план ма община Червен брягда се вземат 

предвид и приложимите мерки от Екологичната 

оценка на 11УР11 2016 - 2021 г. в Дунавски район, 

които трябва да се прилагат при осъществяване на 

инвестиционни проекти, произтичащи от ОУМ на 

община Червен бряг. Мерките от Екологичната оценка 

са посочени в ПУРИ 2016-2021 г.. Приложение № 16. 

Приложение № 17 в т.ч.: 

- Предвижданията на Общите устройствени /панове на 

общините да бъдат съобразени с анализирания и 
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моделиран обхват при сценарии на вероятност на 20- 

годишната вълна; 

- При пршигането на мерките за възстановяване на 

компрометирани онзи. надграждане на диги, 

изграждане на земно-насипна дига и комбинация, 

цитиране и изграждане на линейни защитни 

съоръжения /охранителни канали, преустройство или 

изграждане на дренажни съоръжения, строителните 

работи да се извършват за кратък период извън 

размножителният сезон на животинските видове по 

Приложения Ле 2 и ЛЬ 3 па Закона за биологичното 

разнообразие, от март до юли, за да се намалят 

въздействия каиш смъртност и безпокойство на 

видовете животни, предмет на опазване; 

- При прилагане па мерките, свързани със 

строителство, да не се допуска замърсяването па 

речните легла със строителни материали и гориво-

смазочни материа л/ от строителната техника; 

г Разработване и прилагане на програма на мониторинг 

па качеството на водата от засегнати след наводнения 

водовземии съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване, 

- При условие, че предвидените в ПУРИ мерки за 

защита от наводнения ще се приз ага зп в санитарно-

охранителни зони на водоизточници за питейно-

битови цели или минерални води, то тези мерки следва 

да се съобразят с режимите на ограничения и забрани 

в /най зони; 

- При прилагане на структурните мерки а защитени 

зони всички съпътстващи дейности (напр. обслужващи 

строителството пътища) да бъдат ситуирани при 

възможност извън природни местообитания или 

местообитания па видовете, вкл. птици, предмет на 

опазване в защитените зони; 

- Ежегодно (пролет и есен) обследване на 

техническото, експлоатационното състояние на 

малките язовири и определяне на свободните обеми. 

При необходимост набеля зване мерки за поддържане 

и ремонт. 
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При изготвянето на ДВО на ОУП на Община Червен 

бряг. е необходимо горепосочената предоставена 

информация да се включи към съответните раздели и 

точки. 

Забрани и ограничения, предвидени в Закона за 

водите: 

Реализацията на отделните инвестиционни проекти и 

намерения, произтичащи от ОУП на община Червен 

бряг, е необходимо да бъдат съобразени с 

изискванията па ЗВ. в т.ч. чд.143. 146. 149. ад. 2 иал.З. 

Дейности, свързани с водовземане и ползване на воден 

обект, подлежат на разрешиюдеи режим съгласно чл. 

44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и 

ползване на воден обекд се издават при спазване 

изискванията на Глава четвърта ..Разрешителен 

режим” и Глава осма ..Опазване на водите и водните 

обекти” от Закона за водите и нормативните актове по 

прилагането му. 

Съгласно чл. 6. т. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 

води във водни обекти и определяне на 

индивидуалните емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване: Не се издават 

разрешителни за нови зауствания и не се извършват 

нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на 

водите по чл. 1 19а. т. 1.2, 4 и 5 от ЗВ. 

РИОСВ-Плевен Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Части: “Атмосферен въздух” н “Вредни физични 

фактори” 

5. Докладът и планът не съдържат противоречия със 

съотносими планове и програми, в т. число е 

предвидените приоритети и мерки в актуализираната 

Общинска програма за опазване на околната среда на 

Община Червен бряг. 

6. Представената информация за състоянието на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) и на 

акустичната среда, както и направената оценка на 

въздействието на ОУП, са достатъчни за издаване на 

становище по ЕО. 

7. При реализацията на представения ОУП на Община 

Червен бряг не се очаква отрицателно въздействие 

ДА Забележките са отразени в съдържанието на Доклада за 

екологична оценка на ОУПО Червен бряг. 
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върху качеството на атмосферния въздух и върху 

акустичната среда, въз основа на следните мотиви: 

• За производствени дейности се предвиждат 

преобладаващо територии от разновидност „предимно 

производствени зони”, в които не се допускат 

производства с вредни отделяния, както и зони от тип 

„смесена обслужваща и производствено-складова 

зона“; 

• Увеличава се площта на териториите, предвидени за 

рекреационни и курортни дейности и вилни зони; 

• Запазва се относителния дял на териториите за 

озеленяване, паркове и градини; 

• Нивата на замърсителите в атмосферния въздух в 

жилищните зони се очаква да намалеят при спазване 

изискванията за енергийна ефективност при ново 

строителство; 

• Предвиденото благоустрояване на терени и 

рехабилитация на уличната/пътната мрежа, се очаква 

да доведе до намаляване нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух и на нивата на шум; 

• Представени са подробни и конкретни мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на плана. 

Част „Води“ 

8. В ДЕО на ОУП на Община Червен бряг са допуснати 

следните неточности и непълноти: 

- По т.4.3.1 Повърхностни води: представена е 

обстоятелствена информация за водните обекти на 

територията на РИОСВ Плевен. Да се представи 

конкретна информация за територията на община 

Червен бряг. 

- По т.4.3.2 Подземни води е представена 

обстоятелствена информация за подземните водни 

тела на територията на БДДР, която не е относима към 

ДЕО на ОУП на Община Червен бряг. Да се представи 

конкретна информация за подземните водни тела на 

територията на община Червен бряг. 

- По т.4.3.3 Водоснабдяване и канализация, на стр.86: 

Да се представи информация в землищата на кои 
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населени места са водоизточниците ШК „Манастирца“ 

и ДС “Посабина“? 

- По т.4.3.3 Водоснабдяване и канализация, на стр.87 е 

представена некоректна информация за заустване на 

отпадъчни води от канализацията на гр.Червен бряг в 

р. Искър, виж разрешително за №13140186/29.02.2012 

г., изменено с решение №1880/14.04.2016 г. на БДДР 

Плевен. Да се представи актуална информация. 

- По т.4.3.3 Водоснабдяване и канализация, на стр.89 е 

представена информация за изготвени идейни проекти 

относно изграждане на канализационна мрежа с 

пречиствателна станция за отпадъчни води в 

гр.Койнаре, с.Сухаче, с.Горник, 

с. Чомаковци, с.Глава, с.Реселец, с.Рупци. В доклада, 

няма информация относно избрани площадки за 

изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни 

води, в съответните населени места. 

- По т.7.1.5 Баланс на територията, таблица на стр.315: 

предвидената с ОУП територия за инженерно-

техническа инфраструктура намалява с 0,01 ха. Да се 

предвидят площадки за изграждане на пречиствателни 

станции за отпадъчни води, в съответните с идейните 

проекти и се включат в територията за инженерно-

техническа инфраструктура на общината. 

- По т.7.3.2 Канализация, стр. 324: информацията за 

изграждане на канализационна мрежа в населени места 

с население под 2000 е.ж. и довеждащи колектори до 

съществуваща 

ПСОВ (единствената ПСОВ е на гр.Червен бряг) не е 

конкретна. Да се представят възможни варианти, 

съобразени с капацитета на селищната ПСОВ. 

- По т. 11 Мерки за предотвратяване, намаляване и 

възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни 

последици от реализирането на плана: предложенията 

за мерки по компонент води, да се формулират точно и 

да са в съответствие със Закона за водите. 

- По т.12 Мерки за наблюдение и контрол: РИОСВ 

нямат задължения за провеждане мониторинг на 

повърхностни и подземни води. РИОСВ провежда 

контролен мониторинг на отпадъчни води от обекти, 
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по списък утвърден от Министъра на околната среда и 

водите. Във връзка с гореизложеното да се направят 

корекции в таблицата по т.12. 

Във връзка с изложеното, следва да се отстранят 

допуснатите неточности и се допълни ДЕО в 

съответствие с направените забележки. 

Част „Почви“ 

- Нямаме забележки 

Част „Биологично разнообразие“ 

9. Има някои пропуски и грешки, които не са от 

съществено значение за изготвянето на коректна 

оценка на значимостта на въздействието на плана 

върху компонентите на околната среда, в т. ч. - върху 

биологичното разнообразие и неговите елементи в 

обсега на плана, но не могат да бъдат пренебрегнати и 

е препоръчително да се коригират в ДЕО: 

9.1 .Растителните видове Обикновена мехурка 

(Utricularia vulgaris) и Пролетен горицвет {Adonis 

vernalis) са посочени като защитени, но същите не са 

включени в Приложение № 3 на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). Пролетният 

горицвет е билка под специален режим; 

9.2. В доклада по ЕО не са цитирани вярно защитените 

(вековни! дървета в района на гр. Червен бряг (на стр. 

166 е посочено вековно дърво, които вече е заличено - 

Летен дъб в района на VII жп секция); 

9.3. Дивата котка е посочена като вид - обект на ловен 

туризъм. Съществена грешка е да се счита за ловен 

вид. Видът Felis silvestris е защитен (попада в 

Приложение № 3 на ЗБР): 

9.4. Допуснати са грешки по отношение предмета и 

целите на опазване на защитените зони (33), които са 

засегнати от ОУП на община Червен бряг: 

- за 33 BG 0001014 „Каплуково“: посочени са 

природни месгообитания 62А0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

(кодовете на са посочени в доклада по ЕО), 3260 

Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitans и Callitricho Batrachion, които 

съгласно данни от информационната система на 
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МОСВ (предмет и цели и стандартен формуляр) не са 

предмет на опазване в защитената зона; Не са 

посочени, обаче, следните природни местообитания, 

които са предмет на опазване в 33 BG 0001014 

„Карлуково“: 9110 Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp., 40А0 * Субконтинентални пери-

панонски храстови съобщества, 91F0 Крайречни 

смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis u Fraxinus 

excelsior uiu Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion minoris). He са цитирани следните 

животински видове - предмет на опазване в защитената 

зона: Европейски вълк (Cams lupus), Добруджански 

(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Не е 

цитиран растителният вид Обикновена пърчовка 

(Himantoglossum caprinum) - предмет на опазване в 

зоната. 

- за 33 BG 0000616 „Река Искър“: посочените природни 

местообитания 3270 Реки с кални брегове с 

Chenopodion rubi, Bidention p.p., 6210 Полуестествени 

сухи треви и храстови съобщества върху варовик 

Festuco brometalia, 6240 Субпанонски сухи тревни 

съобщества не са предмет на опазване в защитената 

зона. Местообитание 9110 Евро-сибирски степни гори 

с Quercus spp. е предмет на опазване от 33 BG 0000616 

„Река Искър“, но не е описано в доклада; 

- за 33 BG0000591 ..Пещера Седларката“: в доклада не 

е посочен като предмет на опазване видът Пъстър пор 

(Vormela peregusna). 

Предметът и целите на опазване на защитените зони, 

обаче, са описани некоректно в разгледания вече 

Доклад за оценка на съвместимост на ОУП на община 

Червен бряг с предмета и целите на опазване на 

засегнатите 33, който е приложение на доклада по ЕО. 

9.5. В т. 5.1. Развитие на аспектите на околната среда 

без прилагането на плана е 

представена таблица с компоненти на околната среда, 

но в същата не се коментира биологичното 

разнообразие. В текста след таблицата се споменава за 
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режимите на 33, но не се коментира въздействието 

върху биоразнообразието. 

9.6. В т. 8.1. Развитие на аспектите на околната среда с 

прилагане на плана, в таблицата (стр. 400), 

въздействията на елементите на плана се преценяват 

като положителни спрямо биоразнообразието. По-горе 

в доклада по ЕО, обаче, са отчетени очаквани 

негативни въздействия върху видове от Приложение 

№ 3 на ЗБР и експертите предлагат да бъдат изключени 

площи от новопредвидени устройствени зони, тъй като 

се очаква да бъдат засегнати местообитания на 

защитени видове от Приложение № 3 на ЗБР. Изводите 

в тази част на доклада са противоречиви, 

10. Не са разгледани други алтернативни варианти за 

осъществяване на ОУП, така че да се намали 

очакваното отрицателно въздействие върху 

биологичното разнообразие, освен нулевата 

алтернатива и са описани мотиви за избор на 

предложения предварителен проект. 

11. При разглеждането на мерките за предотвратяване, 

намаляване или компенсиране на неблагоприятните 

въздействия на плана върху околната среда (ОС) има 

такива, които са насочени към намаляване на 

въздействията върху биоразнообразието и в частност - 

върху защитени видове от Приложение № 3 на ЗБР. 

Някои от мерките, описани в таблицата на стр. 427 - 

428, обаче, не са насочени към ограничаване 

въздействието върху биоразнообразието и не е ясно с 

какви мотиви са избрани. 

12. Посочени са мерки във връзка с наблюдение по 

време на прилагането на плана, по отношение 

биологичното разнообразие и защитените територии. 

13. В заключенията на експертите - изготвители на 

ДЕО има допуснати грешки: 

- посочва се, че за опазване на биоразнообразието, 

защитените зони и територии се предвижда 

респектиране на охранните зони по Закона за 

устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) със 

зоните по Натура 2000. Територията на община Червен 

бряг не попада в крайбрежната зона на Черно море; 
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- за 33 BG 0002095 „Горни Дъбник - Телиш“ се 

коментира, че „При ново строителство ще бъдат 

нарушени естествени природни местообитания и 

местообитания на някои видове, предмет на защита в 

защитената зона“. Зоната е обявена за опазване на 

дивите птици и няма природни местообитания, които 

са предмет на опазването й. 

Част „Отпадъци“ 

Нямаме забележки 

Част „Опасни химични вещества“ 

14. На територията на Община Червен бряг към 

настоящия момент няма предприятия или съоръжения 

с „нисък“ или „висок рисков потенциал“, попадащи 

под обхвата на Глава седма, Раздел I на Закона за 

опазване на околната среда. 

15. Възложителят определя, че в устройствените зони 

„Пп“ и „Пч“ на ОУПО е възможно разполагането на 

предприятия с висок или нисък рисков потенциал. 

Одобряването на тези инвестиционни предложения 

може да стане единствено след проведена процедура 

по реда на Глава VII, раздел 1 на Закона за опазване на 

околната среда и при спазване на заложените в 

настоящата екологична оценка мерки. 

РЗИ-Плевен Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

1. Приложената консултация с инспекцията не 

съответства със Становище изх. № КД-01-10-

060/30.11.2018 г., предоставено на етап провеждане 

консултация по задание за определяне обхвата на 

доклада, съгласно чл. 19а от Наредба за условията и 

реда за извършване па екологична оценка на планове и 

програми. Приложеното писмо с изх. № 18-

05588/29.06.2018 г. изразява мнението на инспекцията 

във връзка с искане за съгласуване на Предварителен 

проект на ОУП на общината по реда на чл. 18 от 

Наредба № 36/2009г. за условията и реда за 

упражняване на държавен здравен контрол. 

2. Представената информация в Част. „Заключение на 

експертите“ не изразява становището на РЗИ - Плевен 

в нито един от етапите при проведените консултации. 

3. В част „Водоснабдяване и канализация“ /текстуална 

част/ е уместно д: се представи конкретна информация 

ДА Забележките са отразени в ДЕО. 

1. Коректно са отразени резултатите от консултациите 

с РЗИ-Плевен. 

2. В заключението на експертите са добавени и 

интерпретирани становищата на РЗИ-Плевен. 

3. В текстовата част на ОУПО е допълнена информация 

водоснабдяването на всяко едно населено място в 

общината – водоизточници и съоръжения. 

Информацията е почерпена от „Бизнес план за 

развитие на дейността на „„Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – Плевен като ВиК оператор за 

периода 2017-2021 г.“, публикуван на официалната 

интернет страницата на Областна администрация 

Плевен.  

Водоснабдителни схеми за всяко едно населено място 

присъстват в приложенията към ОУПО (Изходна 

информация подадена от ВиК – Плевен). На база на 
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относно водоснабдяването на всяко едно населено 

място в общината - водоизточници, съоръжения, 

водоснабдителни схеми, както и данни за вече 

съществуващ''' санитарно-охранителни зони, а не само 

за новоучредените или предстоящите за учредяване по 

реда на Наредба №3/2000г. 

4. Липсва конкретна информация и по отношение на 

водоизточниците ш гр. Койнаре и с. Горник, които 

съгласно провеждания от РЗИ - Плевен мониторинг 

показват трайни отклонения от изискванията на 

Наредба №9/2001г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели по показател 

нитрати. При предвиждане на мерки по компонент 

води, е необходимо предприемане на конкретни 

решения за привеждане качествата на питейната вода 

на горецитираните населени места към нормативните 

изисквания. 

5. В част „Атмосферен въздух“ информацията следва 

да бъде актуализирана, поради отпадане на 

нормативни документи, цитираш в плана, както и да се 

промени адреса на настоящото местоположение на 

автоматичната измервателна станция, следяща 

качеството на атмосферния въздух. 

6. В част „Вредни физични фактори“ следва да бъде 

коментиран и шумът от битов характер, както и този, 

генериран от локални източници ш шум на 

територията на общината /работилници, сервизи, 

търговски ; спортни обекти, увеселителни заведения и 

др./, както и да се предвидят мерки спрямо 

неблагоприятното въздействие от този вид източници 

на шум, както и от шума и вибрациите, предизвикани 

от трафопостове в многоетажни жилищни сгради, 

описани в плана, с цел предотвратяване на риска за 

човешкото здраве. 

тези схеми е изготвена схема „Водоснабдяване и 

канализация“ към ОУПО. 

В текстовата част и графичните приложения към 

ОУПО присъства информация за съществуващи СОЗ 

на територията на общината  (Заповед № СОЗ-

161/08.05.2008 г. за учредяване на санитарно-

охранителна зона публична общинска собственост 

около шахтов кладенец – ШК1 за добив на подземни 

води от незащитено подземно водно тяло  

BG1G000QАL017 – „Порови води в Кватернера на р. 

Искър” за водоснабдяване на консервна фабрика „Поли 

Трейдинг” ООД в с.Глава, община Червен бряг, област 

Плевен, с издадено разрешително за водовземане 

№11510660/27.07.2011 год., с координати:  Х – 

4717948,620 и У – 8578104,460 /в координатна система 

1970 г., зона К-3/, находящ се в УПИ VII-505, кв. 58 по 

регулационния план на с. Глава). 

4. Информацията за водоизточниците на населените 

места е допълнена спрямо горната забележка. 

Присъства информация за отклоненията от нормата в 

показател нитрати. В Правила и нормативи за 

прилагане на ОУПО е записано изрично условието за 

спазване изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 

2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати 

от земеделски източници, съгласно утвърдените 

мерките за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването. Поместени са мерките, предвидени от 

ВиК-Плевен за привеждане качеството на питейните 

води към норма в с. Горник и гр. Койнаре. 

5. Информацията е коригирана 

6. В описателната част към раздел „Вредни физични 

фактори“ е коментиран и шумът от битов характер. 

При отчитане на въздействието на проектните 

предвиждания на ОУПО са предвидени  мерки спрямо 

неблагоприятното въздействие от този вид източници 

на шум, както и от шума и вибрациите. 

Предотвратяването емисии на вибрации от 

трафопостове не може да бъде извършено с 

устройственото планиране на ОУПО. Същото е 

предмет на конкретни инвестиционни предложения, 
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процедирани по реда на Глава VI от ЗООС и конкретно 

инвестиционно проектиране. 

БДДР-Плевен 

 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

В предоставеният ДЕО на проект на ОУП на Община 

Червен бряг, са маркирани основни аспекти oi 

характеристиките на компонент ..Води“, но е 

необходимо да се включат планираните мерки 

заложени и План та управление па речите басейни 

(ПУРБ) 2016 - 2021 г. н План за управление па риска от 

наводнение (ПУРН) 2010 - 2021 I. и Дунавски район. 

Мерките, отнасящи се за Община Червен бряг се 

съдържа в писмо па БДДР е изх. № 7671-(1)/10.12.2018 

г. 

В ДЕО на проект па „ОУП на Община Червен бряг" е 

необходимо да се направят следните допълнения и или 

корекции: 

• Към точка 1.2 Връзка е други планове и програми да 

се включи и IIлана за управление на риска oт 

наводнение (ПУРН) 2016 - 2021 г. в Дунавски район; 

• Текстът на стр. 55 „Водите и водните ресурси на 

територията на община Червеи бряг се управляват от 

Басейнова дирекция за управление па водите в 

Дунавски район" ла се коригира като се вземат предвид 

правомощията па Директора па БДДР съгласно чл. 155 

от Закона за водите. 

• Па стр.67-68 (таблици 4313. Пунктове за мониторинг 

по водни тела), както п па стр. 72 ла се включат 

мониторинговите пунктове за повърхностни п 

подземни води. съгласно писмо на БДДР с изх. № 

7167-(1)/10.12.2018 г. 

• Информацията, включена в точка 5.3.2 Води е 

необходимо ла се прецизира съгласно направената 

оценка за екологичното състояние па водните тела и 

ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район. Риск оценката 

е междинна оценка на състоянието на водните тела. 

която не е част oт ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски 

район. 

• По отношение на предложените мерки за наблюдение 

и контрол, включени в точки 12. Описание на 

необходимите мерки за наблюдение и контрол по 

ДА Забележките са отразени в ДЕО 
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време на прилагане на плана предлагам да отпадне 

БДДР като изпълняваш орган по слелите мерки: 

- ..Мониторинг на повърхностните и подземни води". с 

индикатор „по критериите па НАСЕМ“. Съгласно 

чл.155. ад. 1. т. 4 „Директорът на басейнова дирекция 

изпълнява държавната политика на басейново ниво. 

като: планира и участва в провеждането на 

мониторинги на водите, обобщава и анализира 

данните, включително 

а) на валежите и на нивата на повърхностните и 

подземните води: 

б) на химичното и екологичното състояние на водите. 

в) на отпадъчните води: 

- ..Мониторинг на питейните водоизточници", с 

индикатор ..Консумирана вода (м3) по показателите на 

ВиК и НАСEM мг/дм3 или др. приложими мерни 

единици“. 

Съгласно чл. 155 от Закопа за модите. БДДР не е 

компетентен орган по изпълнение на мерките. 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

По доклада за ЕО: 

1. На стр. 35 от доклада е записано, че „през 

територията на Общината премине.' / главен път „2” и 

път 11 клас — 196“. В случай, че се има предвид път 1-

2 Граница Румъни>. - Русе-Цар Калоян - о.н. Разград - 

о.п. Шумен - Девня-Варна, то същият не преминава 

през територията на Общината. Доколкото до път II 

клас - 196, то такъв не съществува. В тазл връзка е 

необходимо текстът да отпадне. В случай, че се 

изброяват пътища от републиканска' пътна мрежа 

(РПМ), то е необходимо да бъде използвана изходната 

информация, предоставена Ви от Областно пътно 

управление (ОПУ) Плевен. 

2. На стр. 37 вместо „1-3 Русе-Бяла-Плевен-София (Е-

83)“ да се изпише „1-3 Г-а Бяла - о.п. 1 Глевен - 

Луковит - Коритна -- Ябланица - Ботевград (Е-83)“. 

3. На стр. 37 информацията, отнасяща се до номерата, 

дължината на участъци, както и километричното 

положение на пътищата от РПМ, преминаващи през 

територията ? Общината с необходимо да се приведе в 

съответствие с предоставената Ви от ОПУ I Jjiei • 

ДА Забележките по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и10 са отразени 

в ДЕО. 

По т. 11 – текстовете са коригирани съгласно 

проектните предвиждания на ОУП 

По т. 12 – предвидените устройствени зони Соп са 

обособени в рамките на съществуващи такива. Същите 

са предназначени за производствени и складови 

дейности без наличие на значителни емисии /вкл. 

шум/. Предвид на изложеното не се предполага 

наличие на неоценен и новополучен кумулативен 

ефект. 

По т. 13 – предложената мярка е отнесена към 

редуциране на възможно отрицателно въздействие по 

фактор шум. Мярката следва да се прилага при нови 

инвестиционни предложения и възникване на 

неоценен отрицателен ефект при експлоатация на 

съществуваща инфраструктура. 

По т. 14 - Предвидените в ОУПО проектни СОЗ на 

(ШК19 и ШК20) на ПС“Червен бряг-3“в землището на 

гр.Червен бряг и гр.Койнаре са подадени от ВиК 

дружеството с трите си пояса – I, II и III. По този начин 
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информация с изх. № 163/11.02.2016 г. и 08-00-

119/02.07.2018 г. 

4. На стр. 48 предлагаме текстът „1-3 Русе-Бяла-

Плевен-София (Е-83) “ да се замени „1-3 Гара Бяла - 

о.п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград 

(Е-83)“, каквото е името на посочения път. 

5. На стр. 143 е информацията, отнасяща се до 

номерата, дължината на участъците, както и 

километричното положение на пътищата от РПМ, 

преминаващи през територията общината е 

необходимо да се приведе в съответствие с 

предоставената Ви от 0ПУ Плевен информация с 

изх.№ 163/11.02.2016 г. и 08-00-119/02.07.2018 г. 

6. Относно текстът, оказващ лошото състояние на 

пътната мрежа и нуждата от нейната рехабилитация, 

Ви информираме, че АПИ ежегодно планира отделни 

участъци oт републиканската пътна мрежа за основен 

ремонт, в зависимост от финансовата възможност. 

7. На стр. 161 е записано следното: „През територията 

на Общината преминава натоварените транспортни 

коридори - 80км от Автомагистрала „Х е м у с 

Автомагистрала „Хемус“ не преминава през 

територията на общ. Червеи бряг. Необходимо е, 

текстът да с редактира. 

8. На стр. 161 при изброяването на пътищата, е 

включен и път Ш-1031, Роман - Куиино-Рсселец-

Червен бряг. Необходимо е думите „Път Ш-1031, 

Роман-Купи;ю-Реселец Червеи бряг“ да бъдат 

заменени с „Път III - 308 (Ябланица - Ботевград) - 

Правешка Лакавиц; Калугерово - Своде - Роман - 

Кунино - Рссслец - Червен бряг“, съгласно писмо с 

изх.№ 08-011 19/02.07.2018 г. па ОПУ Плевен. 

9. Предлагаме на стр. 204 вместо „РЗИ Тьрговище“ да 

се изпише „РЗИ Плевен“. 

10. Па стр. 307 е записано, че се предвижда изграждане 

на ново съоръжение на две нива с цел увеличаване на 

светлата височина за пресичане на път Ш-306 с ж.п. 

линията. В не е посочено километричното положение 

на въпросното съоръжение, както спрямо път Ш-30г 

са нанесени в схемите на ОУПО. Пояс I на СОЗ, 

съвпадащ с границата на имота, в който съответния 

водоизточник попада, са определени в ОУПО за онези 

водоизточници, за които няма учредени СОЗ  и/или 

проекти на СОЗ. Пояси I на СОЗ на ШК19 и ШК20) на 

ПС“Червен бряг-3“в землището на гр.Червен бряг и 

гр.Койнаре не попадат върху републиканската пътна 

мрежа. Цитирания път е в обхвата на пояси II и III на 

СОЗ на цитираните водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване. Текстовете към ОУПО са допълнени – 

уточнени е, че подадените проектни СОЗ от ВиК и 

обособени като такива в ОУПО, са за пояси I, II и III.  

С оглед на гореописаното, проектните СОЗ не са 

премахнати от схемите и текстовете на ОУПО, 

съответно на ДЕО. 

 

Забележките към проекта на ОУП са предадени към 

проектантския екип. 
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така и спрямо ж.п. линията. Предлагаме текстът да се 

допълни. 

11. На стр. 308 е казано, че „Не се предвижда 

изграждане на нови общинска пътища или съоръжения 

по тях на територията на общината, освен вариант за 

южен обход на с. Телиш. “. В същото време на стр. 402 

е записано, че: „По отношение па комуникационно 

транспортната и техническата инфраструктура, 

предвижданията на плана включващ реализиране на 

обходи на населени места“. На стр. 430 е казано, че се 

предвижда доизграждане на комуникационната 

инфраструктура, вкл. изнасяне на транзитните потоци 

извън населените места, а на стр. 413 се казва, че 

развитие на комуникационно-транспортната 

инфраструктура чрез шест обхода па населени места. 

Информираме Ви, че АПИ няма инвестиционни 

намерения за изграждане па обходни пътища на 

територията на Общината. В тази връзка е необходимо 

да се изброят всички обходни пътища, които се 

предвижда да бъдат изградени и изрично да бъде 

посочено, че са общински и да се обозначат на схема 

Комуникационно-транспортна система , общ. Червен 

бряг - проект. 

12. На стр. 318 е посочено, че устройствени зони от 

вида Смесено обществено обслужваща 

производствено-складова - Соп са предвидени за гр. 

Червен бряг, с. Телиш гр. Койнаре. Видно от доклада, 

проектните Соп на гр. Червеи бряг и гр. Койнаре 

разположени в непосредствена близост до път Ш-308 

и път III-1306. Считаме, че предложението за 

разполагане на Соп в близост до транспортна 

инфраструктура ще доведе до създаването на 

кумулативен ефект по отношение па шума, което от 

своя страна може да доведе до дискомфорт на 

населението, което ще е подложено на въздействието 

му. В тази връзка предлагаме при одобряване на 

инвестиционни проекти за жилищни, обществени, 

административни и производствени сгради във всички 

населени места на територията па Общината да се 

съблюдава избраното местоположение да осигурява 
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по-ниско ниво на шум от граничните стойности нивото 

на шум съгласно Наредба № 6 от 2006 г. (.Наредба № 

6 от 26.06.2006 г. за показатели за шум в околната 

среда, отчитащи степента па дискомфорт през  

различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, 

методите за оценка на стойностите на показателите за 

шум и па вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението) за конкретната зона, имайки предвид и 

настоящите и очаквани нива на шума, генерирани от 

съществуващи и предвидени с ОУП източници; 

13. На стр. 429, като мерки по отношение на фактора 

„Шум“ са зададен „Изграждане за залесени крайпътни 

изолационни площи по съществуващи и нови трасета 

близост до населени места и селищни образувания, 

вкл. обходни в необходимия обхват ширина“ и „При 

необходимост изграждането в населените места на 

изкуствени шумозащитни екрани, както и 

задължително реализиране на защитно озеленяване в 

границите на самите прилежащи на пътя/улицата 

урегулирани поземлени имоти“. В същото време в 

доклада е посочено, че Общината не разполага с данни 

за извършени замервания шумовите нива, както в 

града, така и в останалите населени места от Общината 

и, че фактор шум не е от основните екологични 

проблеми за Община Червен бряг. Към защита от 

наднормен шум се прибягва само при обоснована 

необходимост след извършени натурии измервания ; 

след проведени изчисления. Информираме Ви, че АПИ 

няма изготвени ландшафтни проекти и не предвижда 

допълнително озеленяване па територията на 

Общината. 

14. В доклада е записано, че „Към момента са 

изготвени проекти за СОЗ на де броя шахтови 

кладенци (ШК19 и ШК20) на ПС“ Червен бряг-3 “в 

землището на гр. Червен бряг гр. Койнаре“. В схемите 

към ОУП са отразени две нови санитарно-охранителни 

зони (СОЗ,, които считайки по представената 

информация, се предвижда да попаднат върху 

съществуващ път III-1306. Също така е записано, че 
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„Предвижданията на ОУПО са за обособяване на 

проектни СОЗ, подадени като такива от ВиК. За онези 

водоизточници и съоръжения, които тима обособени 

санитарно-охранителни зони, са определени като 

проектни СОЗ Попе на зоната, съвпадащ като граници 

с имота, в съответното съоръжение попада“. Видно . i 

представените схеми обаче проектните СОЗ не се 

ограничават в границите па един имот, а върху повече, 

част от които се явява и съществуващия 

републикански път III-1306. Самото разполагане на 

СОЗ на територията на републикански път не спазва 

забраните заложени в нормативната уредба и 

отнасящи се до пояс I. Считаме, че след като има 

изготвени проекти СОЗ за цитираните два обекта е 

необходимо тези проекти да бъдат представени за 

становище АПИ в качеството й на стопанин на 

републиканската пътна мрежа. Във връзка с 

изложеното необходимо проектните СОЗ да отпаднат 

от схемите, приложени към ОУПО. Също така 

текстовете в ДЕО и в ОУП е необходимо да бъдат 

редактирани. 

II. По отношение на Общия устройствен план на 

Община Чернен бряг 

По отношение на ОУПО Червеи бряг имаме следните 

бележки и препоръки: 

1. На стр. 200 е цитиран път III-1031. Необходимо е 

същият да се замени е път HI-308, съгласно писмо с 

изх.№ 119/02.07.2019 г. 

2. На стр. 277 вместо думите „София-Русе“ да се 

изпише „Гара Бяла - о.п. Плевен - Луковит - Коритна - 

Ябланица - Ботевград“; 

3. На стр. 277 за дължина па пътя да се коригира, 

съгласно предоставената Ви писмо с изх. № 

163/11.02.2016 г. на ОПУ Плевен информация 

4. Па стр. 278 таблицата да се коригира, съгласно 

писма с изх. № 163/11.02.2016 . 08-00-119/02.07.2018 г. 

ОПУ Плевен; 

5. Предлагаме таблицата на стр. 278, отнасяща се до 

път Ш-308, да коригира, тъй като километричното 

положение изобразяващо състоянието па пътя не 
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съответства на километричното положение на път Ш-

308. 

6. Необходимо е раздел „Въдещи проекти за 

извършване на ремонтни работи по републиканските 

пътища на територията на Община Червен бряг“ на 

стр. 281 да отпадне, както и схема Комуникационно-

транспортна система на Община Червен бряг - проект 

да се коригира, тъй като път Ш-306 и 1-3 от РПМ са 

отбелязани с пунктир, т.е. за рехабилитация. AПИ 

ежегодно планира отделни участъци от 

републиканската пътна мрежа за основен ремонт в 

зависимост от финансовата възможност. 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 

СИСТЕМЕН 

ОПЕРАТОР“ ЕАД 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

„ECO“ ЕАД МЕР Плевен няма забележки и/или 

препоръки за допълнения към изготвения Доклад за 

екологична оценка на Общ устройствен план на 

Община Червен бряг. 

- - 

„НАПОИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ“ ЕАД – 

клон Среден Дунав 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

допуснати следните неточности, по отношение на 

съоръженията, собственост или стопанисвани от 

„Напоителни системи” ЕАД клон Среден Дунав 

Плевен: 

- Корекциите на реките Искър и Златна Панега не са 

отразени във файл 20_Shema_hidroM. 

- Частите от корекциите на реките Искър и Златна 

Панега, които са отбелязани като Частна държавна 

собственост, трябва да се отразят като Публична 

(светлозелено) - във файл 4_Shema_Sobstvenost. 

- Частта от опашката на язовир „Горни Дъбник” в 

землището на с.Телиш е Публична държавна 

собственост. Само се стопанисва от „Напоителни 

системи” ЕАД клон Среден Дунав Плевен (да се отрази 

в светлозелено) - във файл 4_Shema_Sobstvenost 

D Канали М 1 ГВНС, Р 4 - I част, и Р 6 от ГВНС трябва 

да бъдат отразени като Частна държавна (в 

тъмнозелено), а не като общинска собственост - във 

файл 4_Shema_Sobstvenost. 

D ГНК „Девенци” (от водохващане „Чомаковци” на р. 

Искър) да бъде отразено като Частна държавна, а не 

НЕ Поставените забележки не се отнасят към ДЕО. 

Становището е предадено към проектантския екип на 

ОУП. 
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като общинска собственост - във файл 

4_Shema_Sobstvenost. 

а ВЕЦ „Ракита” - собственик - „МВЕЦ „Ракита”” ООД 

- гр. София, кв. „Лозенец”, ул. „Горски пътник” №51, 

ап.5, МОЛ - Йорданка Димова; 

° ВЕЦ „Телиш” не е собственост на „Напоителни 

системи” ЕАД (стр.272 от файл ZAPISKA СВ), а на 

„МВЕЦ „Ракита”” ООД - гр. София, кв. „Лозенец”, ул. 

„Горски пътник” №51, ап.5, МОЛ - Йорданка Димова. 

РЕГИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Защитените природни обекти (Защитени територии, 

Защитени зони и Защитени видове - растения и 

животни ), както и потенциалното въздействие върху 

тях са коректно отразени в доклада. 

- - 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

И КАНАЛИЗАЦИЯ“ 

ЕООД, ГР. ПЛЕВЕН 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Не е представено становище - - 

РЕГИОНАЛНИ 

ДИРЕКЦИИ НА 

ГОРИТЕ –ЛОВЕЧ 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Не е представено становище - - 

ОБЛАСТНА 

ДИРЕКЦИЯ 

ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Не е представено становище - - 

„ХОЛДИНГ 

БЪЛГАРСКИ 

ДЪРЖАВНИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД 

Консултации по Чл. 20, 

ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за 

извършване на 

екологична оценка на 

планове и програми 

Не е представено становище - - 
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4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и 

факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои 

от тях, предмет на оценка са и територии, разположени извън границите на общината. 

Анализът на компонентите на околната среда е извършен в последователност, базирана 

на чл. 4 и чл. 5 от ЗООС. По отношение на обхвата, за всеки един от анализираните компоненти 

и фактори са изнесени съответните основни характеристики и е извършено обобщение 

относно неговата роля и значение за предвижданията на ОУПО. 

4.1. Териториален обхват, местоположение, обща характеристика 

Област Плевен е разположена в Централна северна България, като заема централните 

части на Дунавската равнина и същевременно формира западната и северозападна периферия 

на Северозападния район от ниво 2-NUTS 2. В тези граници площта ѝ възлиза на 4 653 км2, 

което представлява 4,2% от територията на страната (110 994 км2) и 24,4% от територията на 

Северозападен район. По този показател, областта се нарежда на девето място в страната и на 

първо в границите на северозападния район. 

Северната граница на областта съвпада с естествената държавна граница – р. Дунав, 

отделяща територията на областта от националното пространство на Република Румъния, на 

изток граничи с област Велико Търново, на юг – област Ловеч и на запад – с област Враца. 

Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен 

район (район от ниво 2/NUTS 2), който съответно е част от район от ниво NUTS 1 – Северна и 

Югоизточна България. 

В границите на област Плевен влизат 11 общини – община Плевен, община Белене, 

община Гулянци, община Долна Митрополия, община Долни Дъбник, община Искър, община 

Кнежа, община Левски, община Никопол, община Пордим и община Червен бряг, които са 

твърде различни като осигуреност, ресурси, икономически и инфраструктурен потенциал. 

Териториално-селищната основа на област Плевен включва 123 населени места, от които 14 

града и 109 села. 

Фигура № 4.1-1. Карта на област Плевен 
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 Община Червен бряг е разположена в Северозападна България. Намира се в 

Югозападната част на област Плевен и е втората по големина в областта. Общината е 

разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг 

на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. 

 Община Червен бряг заема югозападната част на област Плевен. На север граничи с 

община Кнежа и община Искър, на изток с община Долни Дъбник, на юг с община Луковит 

(област Ловеч) и на запад с общините Бяла Слатина (област Враца) и Роман (област Враца). 

Мястото й е сред регионалните териториални единици, като попада в обхвата на 

Северозападен район от ниво 2. 

Територията на общината е 485 кв. км. Общинският център – гр. Червен бряг се намира 

на 114 км от гр. София и на 50 км от областният център Плевен. Град Червен бряг е възлова 

гара на ж.п. линиите София-Варна, Червен бряг-Златна Панега. 

Фигура № 4.1-2. Карта на Община Червен бряг 

 

 Червен бряг възниква на границата между най-обширната и най-плодородната част от 

Дунавската равнина, Оряховската и Белослатинската равнини, като важен железопътен и 

шосеен възел. Той е най-близката и най-удобната гара, свързваща районите Тетевенски, 

Луковитски, Оряховски, Белослатински и част от Ботевградски с централната железопътна 

линия София-Варна. Населен преди повече от 7 000 години, червенобрежкият регион е бил 

оживен център на живот и търговска дейност. Населяван от траки, римляни, гърци и българи, 

които с хилядолетия са формирали урбанистичната селищна структура в региона. Град Червен 
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бряг носи името на село Червен бряг (средновековно селище), намиращо се на 3 км от града 

(днес 5-и Квартал – Източна зона на град Червен бряг). От своето възникване той се нарича и 

функционира като гарово селище в структурата от населени места в областта. За пръв път е 

споменат в най-ранния османски данъчен регистър от 1430г. като Джервен брег (Червен бряг). 

В началото на османското владичество, а вероятно и по време на Втората българска държава, 

е било в каза (област) Мроморнича (бълг. Мраморница). В средата на XVI в. е регистрирано в 

турски документи като село Добролък. През XVI в. е документирано и в регистъра, като село 

Червен бряг. Градът е създаден през 1899г. от Иво Попович и Марко Ненков и се оформя като 

железопътен и шосеен възел и оживен пазар за зърнени храни, домашни животни, пашкули и 

други земеделски произведения. Червен бряг означава „бряг с червеникава глина“. С Указ 

№402 по доклада на министър-председателя от 26 юни 1929г. гара Червен бряг се преименува 

в град Червен бряг. 

 Територията на община Червен бряг включва 485 462 дка, което е 10,77% от 

територията на област Плевен. Съгласно данните от „Актуализация на Общински план за 

развитие на Община Червен бряг 2014-2020“, структурата на територията на общината по 

начина на ползване е както следва: 

− Земеделски територии – 368 533 дка; 

− Горски територии – 66 855 дка; 

− Населени места и урбанизирани територии – 25 865 дка; 

− Водни течения и водни площи – 19 006 дка; 

− Територии за транспорт – 4 328 дка; 

Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на 

селското и горското стопанство. Земеделските територии към общата площ на общината са 

368 533 дка. По отношение на баланса на територията, община Червен бряг се отличава със 

значително по-висок от средния за страната дял на земеделските територии (75% срещу 

58,7%), по-висок от средния дял на населените места и урбанизираните територии (5,3% срещу 

5,0%), по-нисък от средния дял на горските територии (13,8% срещу 33,6%) и добре изградена 

хидрографска мрежа със значителни водни количества – водни течения и водни площи, 

заемащи 19 006 дка (3,91%) от общата площ на общината, част от които принадлежат на реките 

Искър и Златна Панега. 

Общата площ на горският фонд на общината е 66 856 дка. Горският фонд се стопанисва 

от ДГС-Плевен за горите държавна собственост и от община Червен бряг за горите общинска 

собственост. Държавният горски фонд на територията на общината е 57 413 дка. 

Обработваемата земя е 258 545 дка или 70% от селскостопанския фонд, при средно за 

областта 85,6%, а за страната 78,1%. Трайните насаждения са 15 333 дка или 4% и са на 

равнището на средното за областта – 4,31%. Земеделието на територията на общината е добре 

развито. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените 

култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури, и трайни насаждения. Добро 

развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските 

стопани. 

Географското разположение на община Червен бряг съдейства за доброто й включване 

в националната транспортна мрежа. Отстоянието на общината от столицата е около 110 км, от 

които около 80 км са част от магистрала “Хемус”. През територията и минават няколко 

третокласни и четвъртокласни пътища, с помощта на които Общината има добре изградена 

комуникационна инфраструктура. Пространствената организация на пътната мрежа позволява 
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сравнително удобен достъп на населението от отделните населени места до центъра, а от там 

и връзка с останалата част на областта и страната. 

В пространствената структура на общината, град Червен бряг е административен и 

социално-икономически център. Той е включен в системата от полюси на растеж в областта - 

четвърто йерархично ниво с микрорегионално значение и е част от агломерационния ареал на 

град Плевен с национално значение. Град Червен бряг е отдалечен от областните центрове – 

гр. Плевен (на 56 км), гр. Враца (на 57 км), гр. Ловеч (на 74 км), гр. Монтана (99 км) и гр. 

Видин (на 183 км). 

През гарата в града минава ж. п. линията София-Варна и теснолинейните ж. п. линии за 

Оряхово и Златна Панега. В непосредствена близост до града преминава първокласният път I-

3 гара Бяла - о.п. Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица - Ботевград (Е-83), който е основната 

транспортна ос в област Плевен. 

В града са преплетени асфалтови шосейни ленти към Луковит и Тетевен, Етрополе и 

Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и Варна. 

Това обуславя града като важен транспортен ж. п. и шосеен възел. 

През територията на общината преминават 2 участъка с обща дължина от 46,9 км от 

железопътната мрежа на страната: 

− От югозапад на североизток – участък от 35,1 км от трасето на жп линията 

София-Горна Оряховица-Варна; 

− Началният участък от 11,8 км от трасето на жп линията Червен бряг-Златна 

Панега; 

 През територията на общината Червен бряг преминават един първокласен и четири 

третокласни пътя, с помощта на които се осъществява по-голяма част от връзките между 

населените места. Достъпът в областта до областния център за голяма част от населението е 

в рамките на 45 минути. 

 През територията на общината не преминават трасета на автомагистрали. Общината 

се намира на около 110 км от столицата, от които около 80 км са част от магистрала „Хемус“. 

През територията на общината преминава първокласен път I-3 от Републиканската пътна 

мрежа  „Гара Бяла-о.п.Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград“, който съвпада с 

Европейски път Е83.  

 Важна част от мрежата е Републикански път III-306, който е третокласен път, част от 

Републиканската пътна мрежа на България и изпълнява функцията на северен обход на град 

Червен бряг. Републикански път III-3006 преминава по територията на Община Червен бряг. 

Общата му дължина е 9,722 км, но поради много лошото му състояние той не е често 

използван.  

 През територията на града преминав пътища III-306 и III-308 от Републиканската 

пътна мрежа. Преплитането на транзитното движение от републиканската пътна мрежа и 

градското движение генерира допълнителен трафик. 

Таблица:    Републиканска пътна мрежа на територията на гр. Червен бряг 

Наименование на улица от градската 

мрежа на Червен бряг 

Номер на път от Републиканската 

пътна мрежа 

Дължима 

ул. „Пенчо Славейков“ III – 306 3,303 км 
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ул. „14 септември“ III – 306 

ул. „Търговска“ III – 306 

ул. „Антим I“ III – 308  

2,570 км ул. „П.Р.Славейков“ III – 308 

ул. „Г. С. Раковски“ III – 308 

ул. „С. Младенов“ III-3006  

2,121 км ул.“Ал. Стамболийски“ III-3006 

ул. „Княз Борис I“ III-3006 

Общо:  7,994 км 

Лошото състояние на пътната мрежа налага нейната рехабилитация. През периода 

2016-2020г. е необходима реконструкция на част от общинските пътища. Освен на пътната 

мрежа в община Червен бряг е необходимо и благоустрояване на уличните мрежи в населените 

места. 

АПИ ежегодно планира планира отделни участъци от републиканската пътна мрежа за 

основен ремонт, в зависимост от финансовата възможност. 

Общата площ на територията на община Червен бряг е 485 км2, като населените места 

и урбанизираните територии заемат 25 865 дка или 5,3% от общата площ на общината. 

В община Червен бряг има четиринадесет населени места, в това число два града - гр. 

Червен бряг и гр. Койнаре и дванадесет села. По приетата функционално-административна 

категоризация от Национален център за териториално развитие на населените места 

общинския център - гр. Червен бряг е трета категория (функционален тип). Останалите 

населени места в общината са гр. Койнаре (IV категория) и 12 села - с. Бресте (VII категория), 

с. Горник (V категория), с. Глава (V категория), с. Девенци (VI категория), с. Лепица (VII 

категория), с. Радомирци (V категория), с. Ракита (IV категория), с. Реселец (VI категория), с. 

Рупци (V категория), с. Сухаче (VI категория), с. Tелиш (V категория), с. Чомаковци (V 

категория). 

Селищната мрежа от 14 населени места в общината е равномерно развита, като всички 

населени места имат добри комуникационни връзки с общинския център гр. Червен бряг. 

Отдалечеността на гр. Червен бряг (административен, икономически и културен център на 

общината, заема централно разположение в общинската територия, на десния бряг на р. 

Искър) до останалите населени места в Общината е: 

− гр. Койнаре – 15 km; 

− с. Бресте – 11 km; 

− с. Глава – 20 km; 

− с. Горник – 4 km; 

− с. Девенци – 13 km; 

− с. Лепица – 10 km; 

− с. Радомирци – 10 km; 

− с. Ракита – 19 km; 

− с. Реселец – 6 km; 

− с. Рупци – 6 km; 

− с. Сухаче – 9 km; 

− с. Телиш – 21 km; 

− с. Чомаковци – 7 km. 
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4.2. Климатични фактори и въздух 

4.2.1. Климатични фактори 

Климатът представлява многогодишния режим на времето, характерен за дадено място 

в зависимост от географската му обстановка. Климатът в България се формира под влиянието 

на комплекс от фактори-географски /географско положение и релеф/, радиационни /слънчева 

радиация/ и циркулационни/ атмосферна циркулация и циклонална  дейност/. 

На територията на България са обособени две климатични области:европейско-

континентална и континентално-средиземноморска климатични области. 

Фигура № 4.2.1-1. Климатични области в България 

 

Легенда: 

А. Европейско-континентална климатична област 

А1-Умерено-континентална климатична област 

А2 -Преходно-континентална климатична област 

В. Континентално-средиземноморска климатична област 

В1- Южнобългарска климатична област 

В2-Черноморска климатична област 

Община Червен бряг попада в умереноконтиненталната климатична подобласт към 

Европейско-континенталната климатична област. Континенталния характер на климата е 

много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято, топла пролет и слънчева есен. 

Средната надморска височина на района е около 200 м.  

Температура 
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Средната годишна месечна температура е 10.8°С, а средната годишна температура по 

сезони се движи от 7.2°С, 15.6°С, 20°C и 8.8°С. Максималната средна месечна температура е 

през месец юли (+20°С), а минималната средна месечна температура е през месец януари (-

8°С).  

Средната годишна максимална температура на въздуха е 17°С, а средната годишна 

минимална е -4.8°С. Годишната денонощна амплитуда на температурата на въздуха се движи 

с високи стойности през август и септември и е 12,3°С. 

Температурните условия през зимата са силно повлияни от релефа. В ниските места на 

речната долина минималните температури са значително по – ниски, отколкото в съседните 

издигнати места. Температурата на най – студените месеци (януари) е минус 1,4оС. 

Минималните температури спадат средно до минус 15 – 17оС и само в отделни изключително 

студени зими достигат до 25 – 27оС под нулата. Средната минимална температура през януари 

е минус 5оС, а в другите два зимни месеца около 3оС под нулата. Пролетта настъпва 

сравнително рано, още в средата на март средната денонощна температура надвишава 5оС, а в 

началото на април 10оС. Средната денонощна температура през април е 11,8оС. Лятото е топло 

със средна температура през месец юли около 22оС. При по – интензивни летни затопляния 

максималните температури достигат до 35 – 40оС, а при резки застудявания минималните 

температури могат да паднат до 4 – 5оС. Есенното понижение на температурите става 

приблизително със същия темп, както и пролетното повишение. Средната денонощна 

температура спада под 10оС в края на октомври, а под 5оС към 20 ноември.  

Валежи 

Влажността на въздуха и климатичните характеристики на района зависят от 

особеностите на атмосферната циркулация, надморската височина, формата на релефа, 

състоянието на почвата и наличието на източници на изпарение.За района през студеното 

полугодие средните месечни стойности на относителната влажност се изменят в границите от 

60 до 80%, а през топлото полугодие от 68 до 73%. Валежите в района са от дъжд и сняг. 

Годишната сума на валежите в района е 580 мм. Увеличението на валежите е главно за сметка 

на летните валежи, които средно са 180 – 200 мм. Най – малки са зимните валежи около 100 

мм. Максималните денонощни валежи достигат от 100 – 120 мм (л/м2). Очакваните промени 

в климата на общината са свързани с отчетената за България обща тенденция към затопляне, 

както и увеличаване честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като 

засушавания, проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. 

Таблица № 4.2.1-1. Максимални и минимални, месечни и годишни температури  

Среден брой дни с валежи Среден брой дни с дъжд 
Среден брой валежи със 

сняг 
Максимален 

брой 

Минимален 

брой 

Максимален 

брой 

Минимален 

брой 

- м.Май - 12 дни - м.Септември - 5 

дни 

 

- м.Май - 12 дни -м. Януари – 2 

дни 

- Януари – 5 дни 

- Февруари – 4 дни 

- Март – 3 дни; 

- Декември – 3 дни 

-м.Юни - 10 дни -м.Октомври - 6 

дни 

-м.Юни - 10 дни м. Февруари -3 

дни 

 

Ветрове 

Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен 

пренос през съответния сезон. Характерни за района са западен, северозападен и източни 

ветрове. 
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Тихото време е между 24,00% и 38,00%. Средната месечна скорост на вятъра в района 

е между 1,60 и 2,50 m/s. Плевен попада в зона А, която покрива обширни равнини от страната 

(Дунавска равнина, Тракийска низина, Софийско поле, долините на реките Струма и Места и 

пред Стара планина), където, като цяло средната годишна скорост на вятъра не превишава 2.00 

m/s. Най-високата скорост на вятъра е през зимата (Февруари, Март), а най-ниска - през есента 

(Септември, Октомври). Поради циркулацията на вятъра от северната страна на Стара 

планина, движението на денонощния вятър силно се различава. 

Относителната влажност на въздуха е силно повлияна от годишния диапазон на 

температурата на въздуха. В района има само 15,70 сухи дни, като дните с относителна 

влажност над 80.00% са 85,70 дни. Високата влажност на въздуха затруднява неговото 

движение, в резултат на което дисперсията на вредни емисии протича трудно. Високата 

влажност на въздуха е предпоставка за образуването на мъгла. Поради географското 

положение и равния терен, периода със снежна покривка не е много дълъг. Той продължава 

43,00 дни. Общите снежни дни са 56,10. 

Роза на ветровете 

Розата на ветровете в района на Плевен е разработена въз основа на данни за климата и 

Климатичния справочник на Република България, Том 4, Вятър, издадени през 1982 год. от 

Главно управление по хидрология и метеорология, Институт по хидрология и метеорология, 

данни за средната скорост и посока на вятъра - страница 52 и данни за степента на вятъра по 

посоки и в спокойни метеорологични условия - стр. 108-109. 

Таблица № 4.2.1-2. Средна скорост за посока, m/s 

посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

N 2.0 1.7 2.4 2.3 2.3 2.0 1.9 2.0 1.8 1.8 2.0 1.8 2.0 

NE 3.7 2.9 3.8 3.3 3.0 2.4 2.4 2.3 2.6 2.6 3.1 2.8 2.9 

E 3.4 2.3 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.1 2.4 

SE 1.8 2.0 2.2 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 1.7 1.8 2.0 2.0 1.9 

S 1.4 2.0 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 

SW 2.5 3.0 2.8 2.9 2.5 2.4 2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 2.5 

W 2.4 2.9 3.1 3.1 2.7 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 2.7 

NW 2.8 3.2 3.9 3.6 3.1 2.7 3.6 2.7 2.8 3.3 3.1 3.1 3.1 

Таблица № 4.2.1-3. Честота на вятъра по посока и тихо време, % 

посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

N 3.9 3.6 5.0 6.3 7.4 5.9 6.0 6.1 6.7 6.9 4.8 3.7 5.5 

NE 5.7 7.0 9.0 8.7 6.4 5.2 5.0 7.4 8.5 10.9 8.2 8.1 7.5 

E 20.9 18.4 24.9 21.9 20.8 15.7 13.7 17.2 21.2 21.3 23.1 18.8 19.8 

SE 4.7 5.7 6.0 6.3 6.7 6.3 4.0 6.2 5.8 7.1 6.3 6.6 6.0 

S 5.1 5.3 5.1 5.7 7.9 7.8 8.0 7.4 7.8 5.6 6.4 6.5 6.6 

SW 12.6 12.5 9.5 11.7 10.9 12.9 14.0 13.4 11.7 10.4 11.7 12.7 12.0 

W 40.9 41.2 33.1 31.1 31.2 37.6 38.6 33.8 29.0 30.6 32.1 37.1 34.7 

NW 6.1 6.2 7.4 8.4 8.7 8.7 10.7 8.5 9.4 7.2 7.5 6.3 7.9 

Тихо 

време 
36.3 27.2 23.8 26.4 24.1 30.4 34.8 34.4 38.7 38.9 37.4 37.7 

32.6 

Таблица № 4.2.1-4. Данни за роза на ветровете  

Посоки 
Честотна роза на ветровете 

за м.Януари. % 

Честотна роза на ветровете 

за м.Юли. % 

Скоростен диапазон на 

ветровете по географски 

посоки м/с 

N 3.9 6 2 
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NЕ 5.7 5 2.9 

Е 20.9 13.7 2.4 

SE 4.7 4 1.9 

S 5.1 8 1.6 

SW 12.6 14 2.5 

W 40.9 38.6 2.7 

NW 6.1 10.7 3.1 

Фигура № 4.2.1-2. Роза на ветровете за област Плевен 

 

4.2.2. Атмосферен въздух 

4.2.2.1. Влияние на климатичните и метеорологични фактори върху разпространението на 

вредните вещества във въздуха 

Като правило, замърсяването на атмосферния въздух е резултат от действието на 

всички разгледани в т. 4.2.1. фактори. Нормите за вредни въздействия върху атмосферния 

въздух и измерените концентрации за отделните показатели се определят като маса, 

съдържаща се в 1 m3 въздух при нормални условия за определено време. 

Основен фактор, влияещ върху състоянието на въздуха в разглежданата територия е 

вятърът и неговият режим. Тихото време (със скорост на вятъра под 1 m/s) е характерно за по-

малко от тримесечие в годината. За района е характерна сравнително висока турбуленция на 

въздушните маси - средногодишната скорост на вятъра е 2,0 до 2,5 m/s. Относителният дял на 

тихо време е сравнително висок и това води до ниска степен на дисперсия на замърсителите и 

разсейване на приземните им концентрация. 
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Друг метеорологичен параметър, който има голямо негативно влияние върху чистотата 

на въздуха са атмосферните инверсии. В района те са незначителни. 

Природните фактори, географските и метеорологични условия са основна предпоставка, която 

гарантира прекрасните свойства на въздуха. Тези факти налагат още по – отговорно 

отношение към опазването на въздуха.  

Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма 

степен от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите 

вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за 

задържането или разсейването им: 

− Изменението на локалните климатични условия вследствие на морфографските 

характеристики на района; 

− Площното разположение и мощността на източниците на емисии, характера на 

урбанизацията; 

4.2.2.2. Основни източници на замърсители изпускани в атмосферния въздух. 

 Състоянието на атмосферния въздух в района на Община Червен бряг се определя от 

източниците на емисии, вида и количеството на изпусканите в атмосферата замърсители, 

климатичните и метеорологични условия, влияещи върху разпространението на 

замърсителите. Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи 

на производствена дейност, жилищно-битов сектор и автотранспорт. Локално и 

кратковременно въздействие оказват дейностите върху открити площи с насипни материали 

(строителни площадки, складове и др.). 

Основните причинители за замърсяване на въздуха в общината по източници са както 

следва: 

• Производствени дейности 

Показателите, свързани с отделянето на вредни вещества в околната среда включват 

структура на промишлеността, обем и номенклатура на произвежданата продукция, състав на 

използваните суровини и спомагателни материали, крайни продукти, ниво на използваните 

технологии, вид и ефективност на пречиствателните съоръжения. 

Голямо предимство на производствената структура в общината е липсата на 

предприятия на тежката химия, които са най-мощните източници на отпадъчни газове и 

предизвикват най-сериозно замърсяване на атмосферния въздух в районите, в които са 

ситуирани. От производствената дейност на предприятия като упоменатите по-горе, се 

изпускат различни по обем и състав отпадъчни газове. Емисиите, които се формират от 

различните видове производства са показани в следващата таблица: 

По отношение на атмосферното замърсяване Община Червен бряг не се причислява към 

районите, определени като “горещи точки”, разположени в най-засегнатите въздушни 

басейни. На територията на общината няма крупни източници, изпускащи в атмосферата 

значителни количества вредни вещества. Емитираните замърсители от промишлените 

предприятия, в повечето случаи, се дължат на изгарянето на различни видове горива в 

зависимост от техните нужди. 

Контролирането и управлението на качеството на атмосферния въздух включва: 
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• Инвентаризация на източниците; 

• Контрол на вредностите, емитирани в атмосферния въздух от стационарни 

източници; 

Измерванията на количествата и вида на емисиите при всички големи индустриални 

обекти на територията на общината е дейност на РИОСВ-Плевен, която контролира 

производствените вредности на промишлените обекти, като се следят основно емисиите на 

серен диоксид, азотни оксиди, прах, въглеродни оксиди, аерозоли на тежки метали, 

полиароматни въглеводороди и др. 

Замърсяването на въздуха в община Червен бряг от работещата промишленост е 

незначително. В общината има частни фирми за машиностроително производство, шивашки 

услуги, производство на тухли, вино, зеленчукови, плодови и зеленчуково-месни консерви, 

едрова търговия, дърводелски услуги, мелници, производство на млечни продукти и др., като 

по-големите фирми на територията на общината са: 

− „Палфингер продукционтехник България“ ЕООД, гр. Червен бряг – австрийско 

дружество, специализирано в машиностроително производство (разработка, 

конструиране, производство и търговия на кранове, компоненти за 

високоповдигащи кранове - стрели за кранове, мотокари, повдигащи устройства; 

производство на различни видове хидравлични цилиндри за кранове с марка 

ПАЛФИНГЕР); 

− „Ивена“ АД, гр. Червен бряг – производство и монтаж на строително оборудване 

- бетонови възли, силози, рециклиращи установки за отпадни води; 

− „Боряна“ АД, гр. Червен бряг – производство на горни дамски и мъжки 

трикотажни облекла, продукцията е изключително за външния пазар; 

− „Ретекс“ АД, гр. Червен бряг – текстилно предприятие – производство на 

прежди, нетъкан текстил, изолационен материал (тип „Ретекс“); 

− „ТекстилКо“ ООД, гр. Червен бряг – шивашко предприятие, създадено през 

1996г. в гр. Червен бряг с предмет на дейност конфекциониране на горни 

трикотажни облекла. Частна производствена фирма за изработка на спортни 

облекла, предназначени за износ, с едноличен собственик „Фанко“ АД (Гърция); 

− „Тера“ АД, гр. Червен бряг – производство и търговия с тухли, производство на 

уникални керамични пластики, експозиция „Керамика“, търговия със 

строителни материали; 

− „Букет - Телиш“ АД, с. Телиш – производство на вино за вътрешния и външния 

пазар; 

− „Политрейдинг“ ООД, с. Глава – консервена фабрика за зеленчукови, плодови, 

зеленчуково-местни консерви; 

− „Кадифе 1“ ЕООД, гр. Койнаре – производството на трикотажни облекла, 

предназначени за външния пазар; 

− „Търговия на едро“ ЕАД, гр. Червен бряг – едрова търговия; 

− ЕТ „Ценков 64“ Петьо Ценков - рибовъдство (от 2005г. – под наем рибарник в с. 

Горник (площ 100 дка) и го зарибява с шаран, толостолоб, амур, сом и през 

2007г. фирмата започва да произвежда и зарибителен материал. През 2008г. – 

под наем язовир в с. Ракита (площ 200 дка) и го зарибява с шаран, бял 

толостолоб, бял амур и сом и е пуснат за спортен риболов; 

− „ВВСпласт“, гр. Червен бряг - производство на алуминиева и ПВЦ дограма, 

щори, решетки и извършва строително-ремонтни дейности; 

− ЕТ „Цветан Върбанов“, гр. Червен бряг - обработка на земеделски земи – 

отглежда висококачествени зърнени култури; 
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− „Палмекс-03” ЕООД, гр. Червен бряг - търговия с черни и цветни метали, 

вътрешен и международен транспорт. Фирмата притежава лиценз 

№83/01.07.2004г. за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 

Регистрационен документ на основание чл.52 ЗУО за дейности по събиране, 

транспортиране и временно съхранение на отпадъци които нямат опасни 

свойства – хартия, пластмаса, стъкло. Разрешителен документ за извършване на 

дейности по събиране и разкомплектоване на ИУМПС; 

− СД „Сирена-Пешев и сие“, гр. Червен бряг - мокро боядисване на едрогабаритни 

метални изделия по класически начин; 

− „Бимбо“ 2007, гр. Червен бряг - производство и търговия на бебешко и детско 

бельо, комплекти за изписване, спално бельо, възглавници, горен трикотаж, 

хавлии; 

− „Ларче БГ“, гр. Червен бряг - въглища, кокс и брикети – добив, производство и 

търговия; 

− „Ескусиана 96“ ООД, гр. Червен бряг - месо и местни продукти; 

− „МС Индъстри“ ЕООД, гр. Червен бряг - производство на компоненти и крайни 

продукти в областта на подемните съоръжения, като мотокари и мото 

повдигачи, лебедки, кранове, както и пътно-строителна техника, метални 

конструкции, металообработка и монтаж; 

− „АДКО МОБИЛ“ ЕООД, гр. Червен бряг - изкупуване, търговия и износ на 

билки и плодове от 2010г. (висок процент от тях се използват като лечебни 

растения). Разполага с производствена база в гр. Червен бряг, където се 

извършва приемане, заготовка и експедиция на билките и техническите култури; 

− „Пипра“ АД, гр. Червен бряг - производство на мебели - кухненски мебели и 

обработка на плочи от леки дървесни частици; 

− Дърводелска фабрика “Метида”, с. Чомаковци - изработка на дограма, 

кухненски мебели и др.; 

− „ПИОНЕР“ АД, гр. Койнаре - производство на спортни облекла, продукцията е 

изключително за външен пазар (Франция, Италия, Испания и САЩ); 

− „359“ ООД, гр. Койнаре - дружество с 50% английско участие, специализирано 

за производство на дамска конфекция, предимно за външен пазар; 

− „ТОНИКС /96“ ООД, с. Чомаковци - цех за преработка на месо и производство 

на месни изделия; 

− „БРАТЯ МИХОВИ“ ООД - производството на бетон и варови разтвори; 

− Мелници - „Мелком” ООД /мелница „Македония”/ - гр. Червен бряг; „Голяма 

мелница” - гр. Червен бряг; „Макс Груп Ивест” ЕООД – гр. Червен бряг; 

− ЕТ ”Виола” – гр. Койнаре - производство на млечни продукти; 

− ЕТ ”Анатоли Иванов” – гр. Червен бряг – добив на инертни материали; 

На територията на община Червен бряг няма големи промишлени източници на емисии, 

които евентуално могат да окажат влияние върху КАВ. 

„Бета” АД - не функционира (предмет на дейност - производство на пътно- строителна 

и подемно-транспортна техника, дървообработващи машини, газови устроиства и 

инжинерингова дейност). През 2003г. изцяло е преустановена дейността на парова централа 

на фирма „Бета” АД, която се явяваше най- значителния източник на замърсяване на въздуха 

на територията на Общината; 

По данни на РИОСВ-Плевен към момента на територията на община Червен бряг няма 

големи промишлени обекти, притежаващи източници на вредни емисии в атмосферата. 

Представена е една работеща фирма на територията на общината, която съгласно издаденото 
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комплексно разрешително за извършване на съответните дейности, изпълнява мерки за защита 

на околната среда (по компонент въздух): 

− „Тера“ АД, гр. Червен бряг Производствена дейност - производство на 

керамични изделия, чрез изпичане (тухли) в Индустриален квартал, гр. Червен 

бряг, община Червен бряг; Комплексно разрешително №87/2005г. Производство 

- извършва се на площадка на която има разположени инсталации за 

производство на керамични изделия чрез изпичане (тухли): Рингова пещ - 71.4 

t/d (обем на пещта - 1 100 m3, плътност на подреждане - 200 kg/m3) - изведена 

от експлоатация, не е работила през 2015г. и Тунелна пещ - 100.4 t/d (обем на 

пещта - 750 m3, плътност на подреждане - 180 kg/m3). За 2015г. в инсталациите 

на територията на „Тера” АД - гр. Червен бряг са произведени 560.50 тона тухли. 

Капацитетът на пещите за производство на керамични изделия, чрез изпичане, е 

съгласно КР 87/2005г., както следва: рингова пещ – 71.4 t/d; тунелна пещ – 100.4 

t/d. Работните дни за 2015г. са 88 (осемдесет и осем) дни. През 2015 г. е работила 

само тунелната пещ. Поради отнемане на Концесията и процедура за получаване 

на Разрешение за търсене и проучване на подземни богатства работният процес 

е спрян, считано от 01.06.2015г. и не е подновяван до края на 2015 г. Фирмата е 

внедрила Система за управление на околната среда. 

• Жилищно – битов сектор 

Комунално-битовите дейности са едни от основните дейности, замърсяващи въздуха в 

общината. Сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на атмосферния 

въздух през зимата е битовия сектор. Причината за това е използването на лошокачествени 

твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, брикети. Използването на твърди горива, води 

до увеличаване източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой и до влошаване 

качеството на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от горивните процеси в 

битовия сектор най-съществено влияние оказва качеството на горивата и климатичните 

условия. Горивните процеси за отопление са предимно в сезона на облачни дни с висока 

въздушна влажност, ниски температури и в дните с възможност за температурни инверсии. 

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут, 

замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни оксиди. 

Като гориво за битови нужди основно се използват сравнително евтини твърди горива - 

брикети с високо сярно и пепелно съдържание. 

Характерно за качеството на въздуха в общината, като и в другите общини в страната 

са превишенията през отоплителния сезон по показател фини прахови частици 10 мкр. 

(ФПЧ10). Това се дължи на използването на твърди горива за отопление от населението и 

лошите метеорологични условия през този сезон. Често плевелите и сухата шума от 

домакинствата се изгарят, като по този начин се замърсява атмосферния въздух, предизвикват 

се дори пожари. 

В период на безветрие или на инверсионни състояния от битовия сектор може да се 

очакват завишени концентрации на стойностите на серен диоксид, азотен оксид, азотен 

диоксид и др. През зимния сезон във вечерните часове може да се наблюдават завишени 

концентрации на серен диоксид поради вида отопление, ползвано в битовия сектор – дърва и 

въглища. При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива емисиите 

са с ниска височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични 

условия и затруднена дифузия на замърсителите това също може да бъде причина за високи 

приземни концентрации в близост до източниците. За най–неблагоприятни климатични 
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условия за замърсяване на атмосферния въздух могат да се определя зимният сезон, най-вече 

през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието, когато са чести случаите 

на температурни инверсии, мъгли и облачност. 

• Автотранспорт 

Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е свързано с лошото състояние на 

моторните превозни средства, качеството на използваните горива, организацията на 

движението, състоянието на улиците и пътищата. Този вид замърсяване на въздуха заема все 

по-голямо място в общото замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите, дългия 

срок на експлоатацията им, лошата материално-техническа база за поддържането им. 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 

моторните превозни средства. Замърсяването на атмосферният въздух от автотранспорта, 

както обществения така и личния е незначително. Транспортният трафик в община Червен 

бряг е слабо натоварен. На територията на населените места (главно в градовете) липсва 

градски транспорт, броят на автомобилите е сравнително малък, но като цяло автомобилния 

парк се състои от стари автомобили, които не са снабдени с катализатори. 

Като типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните 

аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки че през 

последните две - три години нараства относителния дял на безоловните бензини, то не е 

достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо употребявани 

бензини, което води до увеличение емисиите на олово. 

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

въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10. По отношение на 

праховото замърсяване и съдържанието на фини прахови частици във въздуха съществено 

допринасят износените улични настилки, които увеличават уноса, недостатъчното прилагане 

на комунални дейности и недостига на средства за развитие на модерно и ефективно 

комунално стопанство. 

Емисиите на ФПЧ10 от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, 

които се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на 

използваното гориво (бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната 

мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през 

дните от седмицата и сезоните, но събирането на точна и надеждна информация е 

изключително трудно и до момента няма практика да се извършва. Най-високите нива може 

да се предполага, че са вечер в интервала 16-20 ч., а най-ниските съответно през нощта в 

интервала 0-6 ч. 

Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух е вторичното 

замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Не 

се изключва вероятността за съществуващи, макар и кратковременни наднормени 

концентрации за общите замърсители - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, 

сероводород, особено в районите с интензивен автомобилен транспорт. Предвид на 

гореизложеното може да се направи извода, че в Община Червен бряг няма данни, които да 

показват системно замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни 

газове и прах. Поради липса на крупни източници на емисии, атмосферният въздух в района 

може да се окачестви като незамърсен и с добро качество. Не са отчетени превишения на 

пределно допустимите концентрации по действащото българско законодателство. 
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Стратегията по околна среда на Р. България обръща специално внимание на мобилните 

източници на замърсяване на въздуха и ги подрежда сред приоритетните проблеми на 

замърсяване на въздуха, особено за големите градове. Общите годишни емисии от 

транспортния сектор (за различните замърсители) се изчисляват на базата на статистически 

данни за консумацията на горива. 

Съществена причина за сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта 

е, че по пътищата в страната се движат предимно морално и технически стари автомобили, 

като тенденцията непрекъснато се засилва. По данни на РДВР - КАТ около 80 % от 

регистрираните автомобили са на "възраст" над десет години, а пазарът на автомобили "втора 

ръка" значително нараства. 

Много показателно е „екологичното” състояние на автомобилите, които са с газови 

уредби – не е достатъчно само да се конвертира двигателят за работа с пропан-бутан, за да се 

получи „екологичен” автомобил, а е абсолютно необходимо да се извършат подходящите 

регулировки за удовлетворяване на изискванията за ниски емисии на СО с изпусканите газове. 

Състоянието на леките и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели е сравнително 

добро – само 16,7% не отговарят на изискванията на БДС за димност, но не бива да се 

подценява фактът, че 42,7% не отговарят на Европейските изисквания. При изгарянето на 

горивата – бензини и дизелово гориво в горивните камери на автомобилите се отделят голямо 

количество вредни емисии в приземния слой на атмосферата. Друг съществен проблем е 

лошото състояние на пътната настилка, което води до постоянно увеличаване и намаляване на 

скоростта. От всяка промяна на скоростта следва форсиране на двигателя, работа с богата 

горивна смес и предполага изпускане на не изгорели димни газове. 

По отношение автомобилният транспорт на територията на общината няма големи 

транспортни артерии, като през територията и минават няколко третокласни и четвъртокласни 

пътища. Трафика в населените места е относително не натоварен (с изключение на гр. Червен 

бряг) и не оказва значително влияние на КАВ. Град Червен бряг е с добра степен на 

инфраструктурна осигуреност. Той има важни обслужващи функции за съседните населени 

места. Град Червен бряг е център на общината. В непосредствена близост до града преминава 

първокласният път I-3 гара Бяла - о.п. Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица - Ботевград (Е-

83), който е основната транспортна ос в област Плевен. В града са преплетени асфалтови 

шосейни ленти към Луковит и Тетевен, Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и 

Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и Варна. Около по-голямата част на транспортните 

артерии липсват зелени пояси, които имат шумо- и прахоизолираща роля и подобряват 

самоочистващия ефект. Състоянието на пътната настилка в повечето населени места от 

общината е износена, поддържането на уличните платна е ограничено, а дейностите по 

благоустрояване и почистване на градовете и останалите населени места са в минимален обем 

поради недостиг на средства. 

4.2.2.3. Качество на атмосферния въздух. 

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено 

въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е проблем 

на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните райони. 

 Опазването на качеството на атмосферния въздух е огромен проблем, който ще 

доминира в политиката на ЕС и през следващите години. Въздухът няма да стане по - чист 

единствено чрез стриктен контрол на замърсяването. Това ще изисква задълбочени промени в 

политиката на ЕС, националните и местните политики като разнообразие на мерки, действия 

и практики в различните области. 
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Спектърът от глобални проблеми, изискващ внимание е широк: изчерпването на 

озоновия слой, киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните 

слоеве, промените в климата. 

Тези проблеми действително са много тревожни, но изглеждат отдалечени от 

ежедневния живот на хората. За много здравни експерти и гражданите по - важното е 

директната връзка между качеството на въздуха в населените места и човешкото здраве. 

В градските територии са концентрирани голяма част от промишлените дейности, 

интензивен трафик, но тук са разположени и жилищата на хората. В резултат на това 

огромното нарастване на замърсяването на въздуха е проблем, който рефлектира върху всеки 

от нас. И всички ние имаме ролята да участваме в намирането на решение. 

Рамковата директива 96/62/ЕС за управление на качеството на въздуха в градовете е 

ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. Това 

налага стриктни изисквания относно извършвания мониторинг за вида и броя на 

контролираните замърсители, с оглед изготвяне на планове за действие за подобряване 

качеството на въздуха в средносрочен и дългосрочен аспект. От друга страна информирането 

на обществеността е основно изискване в Директивата. 

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и 

разнообразни фактори. Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху 

разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. 

Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от 

различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. 

Във връзка с ограничаване на антропогенното въздействие са издавани различни 

нормативни актове, имащи за цел защитата здравето на човека и на околната среда от 

отрицателни последици. С тези закони и норми се ограничават: 

✓ емисии – въз основа на видовете източници се определят допустимите 

концентрации вредни вещества в т. н. димни газове, които могат да бъдат 

изпускани в атмосферния въздух – Норми за допустими емисии (НДЕ); 

✓ имисии – определят се допустимите (граничните) концентрации на вредните 

вещества, чието наличие в атмосферния въздух не е свързано със здравен риск 

за населението – Пределно допустими концентрации (ПДК). Пределно 

допустима концентрация (ПДК) е максималната концентрация на вредно 

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

косвено вредно въздействие върху човека. 

Нормативните документи в българското законодателство, които определят нормите за 

ПДК за отделните замърсители и съответните им допустими отклонения, намаляващи линейно 

до съответната година, са: 

• Наредба № 11 от 14 Май 2007г. за норми за арсен, кадмий, живак, никел и 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ, бр. 42 от 

2007г., обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017г., в сила от 24.03.2017г) 

• Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

(обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 48 от 16.06.2017 г., в 

сила от 16.06.2017г.) 
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• Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации 

на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места 

Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой се извършват в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(ДВ бр.45/1996г.),  Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(ДВ бр.45/1999г.), Наредба №12/2010 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  и  Наредба № 

14 за норми за пределно допустими концентрации  на вредни вещества в атмосферния въздух 

на населени места (ДВ бр.88/1997г.). 

Пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух са: 

- Максимална еднократна - допустимата краткосрочна концентрация в продължение 

на 30 или 60 минутна експозиция; 

- Средноденонощна - допустимата концентрация в продължение на 24 часова 

експозиция. Получава се като средноаритметична величина от единичните 

измервания в продължение на 24 часа; 

- Средногодишна - допустимата концентрация в продължение на едногодишна 

експозиция. Получава се като средноаритметична стойност от средноденонощните 

концентрации, регистрирани в продължение на една година. 

- Алармен праг е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на 

населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването на 

което се предприемат съответните мерки за информиране и предупреждаване на 

населението в съответните райони. 

Населените места в общината не са включени в Националната мрежа за мониторинг на 

атмосферния въздух, поради което в бюлетините на ИАОС към МОСВ до сега не са 

публикувани данни за замърсяване на атмосферния въздух в района. 

Съгласно чл.30, ал.1, т.4 от „Наредба №7 за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух“ (ДВ бр.45/1999г., в сила от 01.01.2000г.), община Червен бряг е район, в 

който нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове или, че 

концентрациите на вещества в атмосферния въздух които се явяват показатели за КАВ по 

смисъла на чл.4, ал.1 от „Закона за чистотата на атмосферния въздух” са значително под 

установените за страната норми. 

Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма 

степен от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите 

вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за 

задържането или разсейването им: 

• Изменението на локалните климатични условия вследствие на морфографските 

характеристики на района; 

• Площното разположение и мощността на източниците на емисии, характера на 

урбанизацията; 

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са 

разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ): 

− Автоматична станция Плевен (градски фонов пункт) 
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− Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт) 

− Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран пункт) 

Всички станции са оборудвани със стандартен набор метеорологични показатели 

(СНМП), в това число: посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото 

греене. 

Автоматичната измервателна станция в гр. Плевен (АИС - Плевен) е в действие от 2008 

г. От 29.06.2016 г. измерителният пункт се намира на ул. „Патриарх Евтимий” № 3 (в двора на 

НУ „Патриарх Евтимий”) и е класифициран като градски фонов пункт, резултатите от който 

са представителни за централната градска част на гр. Плевен. Станцията измерва основните 

показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно чл. 4, ал. 1 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число: фини прахови частици с размер до 

10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), 

бензен (бензол) (C6H6), полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително 

станцията измерва още два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10). 

Автоматичната станция в гр. Никопол е изградена в края на 2002 г. по проект ФАР-

ТГС-99 и е част от Съвместна Българо – Румънска система за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух в граничния регион по Долен Дунав. Станцията е разположена в сградата 

на Община Никопол. Данни в реално време се предоставят на РИОСВ – Плевен и ИАОС - 

София, както и на обществеността на гр. Никопол – чрез визуализация на електронно табло 

(дисплей) с публичен достъп. От основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух, станцията измерва: фини прахови частици до 10 μm (ФПЧ10); серен 

диоксид (SO2); азотни оксиди (NOx: NO2, NO); въглероден оксид (СО); озон (О3). В системата 

се контролира и допълнителен замърсител амоняк (NH3). 

Автоматичната станция в гр. Ловеч работи от началото на 2009 г. Контролира 

показател: фини прахови частици до 10 μm (ФПЧ10). Станцията е оборудвана със стандартен 

набор метеорологични показатели (СНМП), в това число: посока и скорост на вятъра, 

температура, налягане и сила на слънчевото греене. 

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална Лаборатория – Плевен, с обхват 

на дейност Район за оценка и управление на КАВ – Северен Дунавски, през 2018 г. проведе 

индикативни измервания на територията на гр. Червен бряг. 

Съгласно данните от „Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Плевен, 

2018г.“ на РЗИ-Плевен и „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 г.“ 

на РИОСВ-Плевен при извършения планов мониторинг в 51 денонощия за 2018 г. с МАС не 

са регистрирани превишения на съответните норми. Ввсички измерени нива (концентрации) 

са под установените средночасови, средноденонощни, краткосрочни норми и оценъчни 

прагове, съгласно „Наредба №12 от 15.07.2010г. за нормите за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух”.  

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 (при СГН 40 μg/m3) е 20 μg/m3. Крайната 

оценка за състоянито на атмосферния въздух е положителна – няма замърсяване с вредни 

емисии и фини прахови частици. 

4.3. 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” 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 76 от 474 

(замърсяване или изтощаване) върху водите, третиране на отпадъчните води, оказващи 

негативен „натиск” върху водите и чрез определяне на потенциалния риск от вредно 

въздействие на водите. 

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. 

4.3.1. Повърхностни води. 

Съгласно Чл. 152, ал. 1 от Закона за водите и в съответствие с чл. 3 от Директива 

2000/60/ЕК (РДВ), територията на Република България е разделена на четири района за 

басейново управление на водите: 

• Дунавски район с административен център Плевен 

• Черноморски район с административен център Варна 

• Източнобеломорски район с административен център Пловдив 

• Западнобеломорски район с административен център Благоевград 

Дунавски район за басейново управление обхваща около 45% от територията на 

България и преобладаващата част от територията на Северна България. Включва водосборните 

области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра и 

Русенски Лом и територията западно от подземния вододел на малмваланжския водоносен 

хоризонт. 

Община Червен бряг попада в Дунавски район за басейново управление и обхваща 

част от поречието на река Искър, р. Вит и река Златна Панега.  

Река Искър е най-дългата вътрешна река, протичаща изцяло на територията на Р. 

България. Тя е и единствената река, която извира от Южна (Югозападна) България, пресича 

напречно от юг на север Старопланинската верига (Искърския пролом), по чието било 

преминава главната вододелна линия на речната мрежа в страната и се влива в р. Дунав, 

северно от с. Гиген. Води началото си южно от местността „Гьолечица“ (Черни Искър, Прав 

Искър) в Рила планина, юг-югозападно от с. Говедарци, Софийско и юг-югозападно от най-

високия й връх Мусала (Леви Искър, Бели Искър). Дължината й е 368 км, а общата водосборна 

площ на реката и притоците й е 8647 км2. Заемат части от територията на 6 административни 

области: София, Софийска, Пернишка, Врачанска, Плевенска и Ловешка с население около 1 

600 000 жители. Денивелацията е от 2500 м абсолютна височина (в началото) до 20 м – при 

устието. Наклоните на главното речно корито варират от 222 м/км до 4,61 м/км (докъм София-

Курило), от 8,40 м/км до 0,93 м/км – в средната част (докъм Мездра) и от 1,18 м/км до 0,72 

м/км – в долната част на реката. По-големите й десни притоци са реките Лесновска, Малък 

Искър и Златна Панега, а по-големите леви притоци са р. Палакария, Блато и Сливнишка, 

Какач, Ръчене, Габерска. 
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Средното течение на р. Искър започва от с. Герман. Реката тече на север, като при 

Нови Искър напуска софийската котловина и навлиза в Старопланинския пролом. Тук 

напречния профил на долината е силно вдълбан, със стръмни склонове. В сравнително равното 

Софийско поле р. Искър е развила доста сложна речна мрежа. Още при с. Герман и Горубляне 

тя се разклонява, като на изток се отделят няколко ръкава , които се отправят към Казичене и 

към с.долни Богров се съединават с р. Лесновска образувайки с течението си надолу Стари 

Искър. Източните ръкави на Стари Искър се съединяват с главното течение на Искър между 

селата Кубратово и Славовци. В южната част на Софийското поле Искър има по-голям наклон, 

започващ от 6,7‰ и свършващ около с. Чепинци с 3,6‰ докато от там до Нови Искър наклонът 

му е около 0,64‰. В горната част на полето Искър носи груб нанос, а в северната част – повече 

пясък и тлакова. 

Старопланинската част на долината на р. Искър представлява един дълбок и красив 

пролом. Неговите склонове надминават 200-300 м височина. Дължината на пролома между 

Курило и Люти брод е около 70 км. В по-голямата част от него р. Искър има северна посока, 

но при Лакатник прави завой под прав ъгъл и взема източна посока. Между Нови Искър и Бов, 

Искър тече през по-лесно ерозирали скали, затова и проломът тук е доста широк. Тук са 

изработени и запазени по-добре терасите на Искър. След Лъкатник до Люти брод Искър тече 

през мезозойски кредни варовици, поради което проломът е тесен на места дори 

каньонообразен. В началото на пролома до Реброво наклонът на Искър е 0,75% и реката тече 

спокойно и прави меандри, дори някъде и острови. От Реброво до Люти брод наклонът се 

увеличава на средно 4,1‰ и Искър тече бързо, образувайки тясно и издълбано корито. 

Проломът на р. Искър в Стара планина има малка ширина, защото водоразделните 

била на оградните планини са на малки разстояния от реката, поради което не са могли да се 

развият големи притоци. Освен това в някои от оградните планини, особено Врачанската, 

Понорската и др. преобладавата варовикови скали (карст), в които се губят част от 

повърхностните оттоци.  
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Фигура 1 Карта на поречието на р. Искър 

Поречие на река Златна Панега – е река в област Ловеч (община Ябланица и Луковит) 

и област Плевен (община Червен бряг). Реката е десен приток на р. Искър и се образува от 

следните притоци - ляв приток (Батулска река и Белянска река), десен приток (Бреснишки дол, 

Дъбенска река и Крушов дол). 

Режимът на реките е в пряка зависимост от климатичните условия и валежите. Най-

големите реки в общината са Искър и Златна Панега, а на територията на с. Реселец е река 

Ръчене. Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за 

поддържане на стабилен качествен състав на водите. Няма големи сезонни колебания. 

Водният режим на реките Искър и Златна Панега се отличава със сравнително по-

нисък зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през пролетта и 

ранното лято. Периодът на пълноводие на основната дренираща артерия р. Искър е неустойчив 

и обикновено е 5-6 месеца, а на маловодие е 3-4 месеца. Основен водоприемник е р. Искър. В 

нея са заустени отпадните води от градската канализационна мрежа. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 79 от 474 

Хидрографската мрежа е слабо развита. Основна водна артерия на община Червен 

бряг е река Искър, която протича през нея на протежение около 45 км с част от долното си 

течение. Реката навлиза в общината южно от село Реселец с долната част на Карлуковския 

пролом. Източно от селото тя излиза от пролома и минава западно от град Червен бряг. След 

това заобикаля от запад и северозапад възвишението Маркова могила, при село Чомаковци 

завива на североизток, протича покрай град Койнаре и село Глава и североизточно от 

последното напуска пределите на общината. Периодът на пълноводие на р. Искър е 

неустойчив и обикновено е 5 – 6 месеца, а на маловодие е 3 – 4 месеца. 

На територията на община Червен бряг река Искър получава три по – големи притока: 

отляво – река Ръчене, вливаща се нея при село Реселец и Габърска река, вливаща се при село 

Чомаковци; отдясно – река Златна Панега, вливаща се в Искър северозападно от град Червен 

бряг. 

Основен водоприемник е р. Искър. В нея са заустени отпадните води от градската 

канализационна мрежа. 

На следващата фигура е представена карта на категоризираните повърхностни води в 

Дунавски район за басейново управление. 

 

Фигура 2 Карта на категоризираните повърхностни води в Дунавски район за басейново управление. 

В раздела e 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 Червен бряг. 

Анализирани са данните от хидрометричните, метеорологичните и дъждомерните 

станции, както и станциите за екологичен мониторинг. Разгледано е наличието на източници 
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на замърсяване, изградените ПСОВ на населените места и индустриални обекти, точковите 

източници на замърсяване. 

Направена е оценка на текущото състояние и въздействието на изградени язовири и 

микроязовири на територията община Червен бряг. 

Оценено е състоянието на повърхностните води по данни за показателите БПК5, ХПК, 

разтворен кислород и наситеност с кислород, амониев азот, нитритен азот, фосфати и общ 

фосфор, неразтворени вещества и други. 

Състоянието на водите и водните ресурси на територията на община Червен бряг се 

контролира от Басейнова дирекция „Дунавски район“. Специфичното съчетание на климат, 

скален състав, релеф, почви и растителност са основните фактори за формиране и 

териториално разпределение на водите в общината.   

Водните ресурси включват добре изградена хидрографска мрежа със значителни 

водни количества – 19 006 дка водни течения и водни площи, част от които принадлежат на 

реките Искър и Златна Панега и няколко малки притоци на река Искър. 

 

Язовири. 

Водните ресурси на територията са значителни. В границите на общината влиза част 

от язовир „Горни Дъбник“ с максимален завирен обем 130 млн. куб. метра. Този язовир е от 

национално значение. В границите на общината влиза и част от язовир „Еница“ – собственост 

на „Напоителни системи“ ЕАД – София с максимален завирен обем 36,7 млн. куб. метра. 

Язовир „Телиш“ е с максимален завирен обем 32 млн. куб. метра. Също така има няколко 

рибарника и микроязовири. В таблицата по-долу са представени всички язовири на 

територията на община Червен бряг: 
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№ 
Име на 

язовира 

Местоположение 
Собственик 

Област:  Община: Землище:  Местност: 

1 Горник Плевен 
Червен 

бряг 
с. Горник   Община Червен бряг 

2 
Нанков 

дол 
Плевен 

Червен 

бряг 
с. Реселец Нанков дол Община Червен бряг 

3 Радомирци Плевен 
Червен 

бряг 
с. Радомирци Торешчите Община Червен бряг 

4 Ракита 1 Плевен 
Червен 

бряг 
с. Ракита Борчов дол Община Червен бряг 

5 Ракита 2 Плевен 
Червен 

бряг 
с. Ракита   Община Червен бряг 

6 Рупци Плевен 
Червен 

бряг 
с. Рупци Водна Община Червен бряг 

7 Сухаче Плевен 
Червен 

бряг 
с. Сухаче   Община Червен бряг 

8 Телиш Плевен 
Червен 

бряг 
с. Телиш   МЗХГ 

9 
Телиш / 

Блатото 
Плевен 

Червен 

бряг 
с. Телиш Гръстелниците Община Червен бряг 

10 Еница Плевен/Враца 

Кнежа, 

Червен 

бряг, 

Бяла 

Слатина 

с. Еница,  

с. Сухаче,           

с. Лепица,  

с. Враняк 

  МЗХГ 

11 
Горни 

Дъбник 
Плевен 

Долни 

Дъбник и  

Червен 

бряг 

с. Горни 

Дъбник,  

с. Телиш,  

с. Крушовица,  

с. Садовец 

Язовир Горни 

Дъбник, 

Джамбаско 

кладенче 

МЗХГ 

4.3.1.1. Общи сведения за реките 

• Река Искър 

Р. Искър е най-старата река на Балканския полуостров. Тя е единствената река 

запазила първоначалната си посока след станалите по-късно големи промени на земната 

повърхност. Древното й име е Оскиос и по-късно Ескус. Водосборът на р. Искър е 8646 км2 . 

В сравнение с другите поречия р. Искър притежава един от най-продълговатите басейни със 

средна ширина 30 км., във връзка с което е и с голям коефициент на развитие на вододелната 

линия. Той е единственият от водосборите на българските реки, който е разположен върху 

двата водосборни басейна – Черноморския и Беломорския. Положението на водосборът й се 

определя със следните координати: между 42° 05’ и 43° 45’ с.ш и 22° 50’ и 24° 30’ и.д. В 

административно отношение обхваща по-голяма част от Софийска, Плевенска и Врачанска 

области. 

Искър се образува от три реки: Черни Леви и Бели Искър. За начало се приема р.Прав 

Искър – приток на Черни Искър, който води началото си от Чамовското езеро на кота 2500 м- 

под вр.Дамга в Рила с координати на извора 42° 11’ 40”с.ш. и 23° 19’ 50”и.д. Координатите на 

устието й са 43° 44’10”с.ш. и 24° 27’00” и.д. и кота 20 м. 

Р. Искър е най-дългата река в България – 368 км. Води началото си от Рила, от 

Беломорския басейн, тече от юг на север и се влива като десен приток на р. Дунав. 

Гъстотата на речната мрежа е 1,1 км/км2. 
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Има 25 притока с дължина над 15 км. По-големи от тях са Палакария (39.2 км), Стари 

Искър (65,2 км), Сливнишка река (38,1 км), Златна Панега (50,3 км), Батулийска (40,2 км), 

Малък Искър (85,5 км). 

Срсният наклон на реката е 6.7‰ с денивелация от 2475 м. 

Средният наклон на притоците варира межде 1‰ (р. Блато) и 162‰ (р. Пряка). 

Гъстотата на речната мрежа на притоците е в границите от 0.7 км/ км2 (р. Блато ) до 3.3 км/км2 

(р. Лакатница). 

Релеф на поречие Искър 

Р. Искър събира водите си от Рила планина, Самоковското и Софийското полета, 

Витоша, Стара планина, Предбалкана и част от Дунавската равнина. 

Рила е най-високата планина в Югоизточна Европа. Чрез хлътвания в еоцена тя е 

разделена на две главни части, между които текат противоположно реките Рилска (поречие 

Струма) и Леви Искър. Мальовишкия дял на Рила, който дава началото на Черни Искър и 

десните му притоци има алпийски характер, остри върхове, циркуси, преспи и ледникови 

езера. Клонът на Белчинска планина отделя Черни Искър от Джерман, а продължението му 

Доспатска планина отделя долината на Черни Искър от Самоковското поле. Средна Рила 

обхваща централната маса от височини между долините Бели и Леви Искър, Рилска река и 

притока й Илиина. Нейния главен клон е меридионален Скакавец, който е с отвесни скалисти 

склонове , по които се стичат буйни потоци с водопади към р. Бели и Леви Искър. Източните 

склонове на водосбора на р. Бели Искър притоци: р. Владайска, р. Блато, Новоселска и пр. 

Оградено е от Стара планина, Люлин, Витоша и Ихтиманска Средна гора. Витоша има 

стръмни склонове на север и запад, по-полегати на юг и изток и обширни платовидни била. 

Реките са набраздили Витоша с плитки долове. На северозапад от нея се издига Люлин 

планина. По-стръмна е на север, отколкото на юг. Като продължение на Средногорската 

антиклинала на северо-запад от Люлин е разположена планината Вискяр. На югоизток Витоша 

е тясно свързана орографски с Плана планина, която е заградена от три страни с долините на 

р .Искър и притока й Палакария. Има широко заравнено било, разчленено от млади долинни 

врязвания. На юг Витоша орографически се свързва с Верила. Тя е вододел между Струма 

(Беломорски басейн) и Искър (Черноморски). Верила се състои от един слабо заоблен и 

неразчленен рид. Голямата Софийска планина (Мургаш) и Етрополския Балкан като елементи 

на Стара планина са заоблени върхове и била. Те имат по-стръмни северни склонове, под които 

е Ботевградското поле (350 м н.в.). Последните най-северни старопланински гънки са 

Предбалкана. Те са с височина 650 м. Врачанската планина спуща на юг стръмни склонове 

към Искърския пролом. 

В Дунавската хълмиста равнина ерозията и льосонавяването допринасят много за 

разнообразието й. Състои от много льосови платна разпокъсани от реките. 

Залесеност на поречие Искър 

Залесениостта е около 30%, което е от значение за описание условията за формиране 

на речния отток. 

Залесеността е добре развита в северните склонове на Рила и Стара планина, 

Лозенската, Шипочанско-Ихтиманската планини , южноти склонове на Стара планина 

включително Драгоманските и Сливнешките възвишения в Предбалканието, а липсва в 

полетата на Самоков, Ботевград, София и северно от линията с. Зверино - с. Липница- с. Караш 

– с. Блъсничево през цялата Дунавска равнина до Дунав. 
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Водосборът на Искър в Рила е залесен с бор, ела и смърч, особено в басейните на 

долните течения на притоците на черни Искър. Белчинска планина ограждаща от югозапад 

Самоковското поле е добре залесена, обрасла със широколистни гори в ниските си части и с 

иглоликтни във високите. Дава началото на притоци на Черни Искър, Палакария и Джерман 

(поречие Струма). Северните склонове на Верила са обрасли с букови гори , а южните – с 

редки и закелавели смесени гори. Плана е залесена частична с петна от борови гори. В най-

ниската си част е добре затревена със сочни ливади. Склоновете й към Палакарийското и 

Самоковското поле до Калково са почти оголени и силно изветрелите габро-диоритни 

материали при валежи дават големи количества наносен материал в Палакария. Южните 

склонове на Лозенската планина са скалисти и оголени, докато северните склонове на 

Вакарело-Ихтиманската планина са частично залесени с нискоктъблени гори. 

По големите реки на Плана – Планщица и Егуля (Ведена) текат в горните си течения 

през добре залесени букови гори долини , тревни поляни и била. 

Югоизточните склонове на Витоша, където са долините на Ведена (Железничка река) 

Лева река и Бистрица, са залесени – при изворите с бор и ела и по-надолу с носкостъблени 

гори. 

Западните части на Люлин планина, Драгоманските и Сливнишките възвишения, 

както и южните склонове на мала планина до Курило, които образуват вододела на р. Блато са 

съвсем слабо залесени. Общо поречието на р. Блато е едно от най-слабо залесените с около 9% 

залесеност. 

Южните склонове на Стара планина са силно оголени с изключение горите около 

Чурек, саранци и Витиня. 

Басейнът на искърските притоци в старопланинския пролом между Курило и Люти 

брод е сравнително добре залесен с букови и дъбови гори около 60-80% от площа им. 

Водосборът на Малък Искър е добре залесен с шроколистни гори. Северните склонове почти 

изцяло над 700 – 800 м височина са обрасли със стари букови гори. (Литаково, Мургашки, 

Ботевградски и Етрополски Балкан), а също и около Липница, Видраре, Хубавене , Батулци. 

Склоновете на северните оградни планини на Ботевградското поле (басейните на Бебреш, 

Новаченска река Правешка река и Лъкавиците са залесени с млади нискостъблени гори. 

Водосборът на р. Искър и притоците й между Роман и Чомаковци (р. Златна Панега, 

Каменополска и Габаревска) е изобщо слабо залесен. С изключение на растителността на 

самия Искър , състояща се от върби, елша и тополи, няколко изкуствено залесени малки 

горички от акации или естествени (горун) насаждения е общо взето обезлесено и голо. 

Долина и корито на Искър 

Р. Искър се образува от реките Бели Черни и Леви Искър, известни под общото име 

Искрове. За начало на р. Искър се приема Черни Искър. Той е най-многоводен от трите 

Искрове и до сливането си с Леви Искър при с. Мала църква събира водите от северния склон 

на Рила. В Черни Искър се вливат множество не големи притоци като Урдина река, Мальовица, 

Прека река, Лопушница и др. Всички те са с планински характер и с не големи водосборни 

области от 10 до 20 км2. С по-голяма водосборна област (64,1 км2) прави изключение р. 

Лакатница, която води началото си от Белчинската планина. Надлъжните им наклони са много 

големи. Реките текат в дълбоки долове с много стръмни скатове. Водосборните им области са 

почти изцяло залесени с борови гори. Речните корита са покрити с едри камъни и чакъл. 
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След събирането на Искровете в землището на селата Мала църква и Бели Искър 

реката носи вече името Искър. Тя е буйна с много голям наклон и влачеща сила, преминава 

под Шишманов връх късата теснина на Доспийската планина и навлиза в Самоковското поле. 

са съставени от западните склонове на Макуджика, но няма притоци към Бели Искър. Средна 

Рила се съединява със Северозападната чрез мочурливата седловина Кобилино бранище. Тя е 

вододел между Беломорския басейн (Рилска река) и Черноморския (р. Леви Искър). Най-

мощен дял на Източна Рила е Мусаленският. Той има обширно било, над което стърчат най-

високите върхове на Рила като остри скалисти конуси, каменисти сипеи. Там са изворите на р. 

Боровецка (Мусаленска) Бистрица. 

Самоковското поле е най-високото поле в България – 950 м н.в. Обградено от Рила, 

Верила, Плана и Ихтиманска Средна гора. Р. Искър тече през Самоковското поле буйна и 

пълноводна, приема Палакарийска река, навлиза между Плана и Ихтиманска средна гора в 

Горнопасарлското поле, минава през Панчаревския дълбок пролом и навлиза в софийското 

поле. 

Софийското поле е със средна височина 550 м, има елипсовидна форма с дължина 75 

км от с.з. на ю.и. и широко около 20 км. Софийското поле е синклинална котловина, някогашно 

езеро и е покрито с около 250 м дебели езерни, алувиални и делувиални наноси. Р. Искър тече 

през него в коригирано корито, разделена на ръкави. В миналото се е разливал често. Тук тя 

приема много През Самоковското поле до яз. „Искър” долината на р. Искър е доста широка и 

в по-голямата си част заета от обработваеми площи. Коритото на реката е широко (около и над 

100 м) и е насипано с едър и дребен чакъл и пясък. 

От яз. “Искър” започва Планско-Лозенското дефиле, дълго около 24 км, което 

свърщва при с. Герман където започва софийската котловина. Водите от северните склонове 

на Плана се оттичат чрез левите искърски притоци Егуля, Планщица и Вуйна река , от южните 

– чрез Палакария. 

Средното течение на р. Искър започва от с. Герман. Реката тече на север, като при 

Нови Искър напуска софийската котловина и навлиза в Старопланинския пролом. Тук 

напречния профил на долината е силно вдълбан, със стръмни склонове. В сравнително равното 

Софийско поле р. Искър е развила доста сложна речна мрежа. Още при с. Герман и Горубляне 

тя се разклонява, като на изток се отделят няколко ръкава , които се отправят към Казичене и 

към с.долни Богров се съединават с р. Лесновска образувайки с течението си надолу Стари 

Искър. Източните ръкави на Стари Искър се съединяват с главното течение на Искър между 

селата Кубратово и Славовци. В южната част на Софийското поле Искър има по-голям наклон 

, започващ от 6,7‰ и свършващ около с. Чепинци с 3,6‰ докато от там до Нови Искър 

наклонът му е около 0,64‰. В горната част на полето Искър носи груб нанос, а в северната 

част – повече пясък и тлакова. 

Старопланинската част на долината на р. Искър представлява един дълбок и красив 

пролом. Неговите склонове надминават 200-300м височина. Дължината на пролома между 

Курило и Люти брод е около 70 км. В по-голямата част от него р. Искър има северна посока, 

но при Лакатник прави завой под прав ъгъл и взема източна посока. Между Нови Искър и Бов, 

Искър тече през по-лесно ерозирали скали, затова и пролъмът тук е доста широк. Тук са 

изработени и запазени по-добре терасите на Искър. След Лъкатник до Люти брод Искър тече 

през мезозойски кредни варовици, поради което проломът е тесен на места дори 

каньонообразен. В началото на пролома до Реброво наклонът на Искър е 0,75% и реката тече 

спокойно и прави меандри, дори някъде и острови. От Реброво до Люти брод наклонът се 

увеличава на средно 4,1‰ и Искър тече бързо, образувайки тясно и издълбано корито. 
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Проломът на р. Искър в Стара планина има малка ширина, защото водоразделните 

била на оградните планини са на малки разстояния от реката, поради което не са могли да се 

развият големи притоци. Освен това в някои от оградните планини, особено Врачанската, 

Понорската и др преобладавата варовикови скали (карст), в които се губят част от 

повърхностните оттоци. 

В предбалканските възвишения Искър образува четвъртия си пролом, който започва 

от с. Люти брод и свършва между Червен бряг и Чомаковци. Дължината на този пролом е 

около 64 км и среден наклон между Люти брод и Роман 2,59‰, а между Роман и Чомоковци 

1,38‰. Тук р. Искър до Карлуково тече в източна посока, а от там до Чомаковци – в северна. 

Проломът е с доста уширения, достигащи до повече от един км. (при Мездра и 

Брусен), където р. Искър прави значителни меандри и островчета. 

От с. Чомаковци за почва долното течение на Искър, което продължава до р.Дунав. В 

тази част долината на реката е вдълбана в льосовата покривка на равнината, широка е, но все 

пак малко стеснена от поречията на съседните поречия Вит и Скът. Дясната страна на долината 

на Искър е по-висока и с по-стръмни склонове отколкото лявата. В миналото речното корито 

е издълбано в алувиално дъно и поради малкия наклон реката е правила меандри и е имало 

заблатени места. Сега Искър тече в коригирано корито до Дунав – около 17 км. В коригирани 

легла текат и някои от притоците му Блато, Стари Искър, Какач Крива река и др. 

• Река Вит 

Залесеност на поречието на р. Вит 

По отношение на горите поречието на р. Вит е едно от добре залесените поречия в 

страната, като около 30% от цялата площ е залесена. Планинската област на това поречие, а 

именно Тетевенският балкан, е един от най-запазените и залесени райони. Горите в този 

балкан са предимно букови. Така до м, „ Боаза“ 600 км2 са заети от букови гори, което прави 

86% от цялата площ. Борови гори има малко в горното течение на р. Рибарица. След. буковите 

гори в по-ниските части на Стара планина се простират нискостеблени гори, като последните, 

групирани в отделни гори и заемащи площи от 20 - 40 км2, следват до село Садовец. 

Залесеността от изворите на реката до горното село възлиза на 60 % от цялата площ, което е 

един значителен процент. От с. Садовец до устието поречието е почти напълно обезлесено. 

Само по бреговете на реката има върби и храсталаци. 

Долина и корито на р. Вит 

За начало на р. Вит се приема р. Бели Вит, която носи това си название от смесието на 

Бели и Черни Вит нагоре до смесието на р. Рибарица и Зеленика. За начало пък на Бели Вит се 

приема долът Рибарица. В най-горното течение надлъжният наклон на реката е много голям, 

над 200 ‰ , но към Тетевен достига 10 ‰ . 

Река Вит се образува от сливането на реките Черни Вит (лява съставяща) и Бели Вит 

(дясна съставяща) в кв. „Полатен“ на град Тетевен, на 367 m н.в. До заличеното село Асен тече 

на север в дълбока и широка долина между Васильовска планина на изток и планината Лисец 

на запад. След село Гложене част от водите на реката проникват в карстови пукнатини и 

подхранват най-големия карстов извор „Глава Панега“ в България, даващ началото на река 

Златна Панега. След това реката поема в североизточно направлание и запазва тази си посока 

до устието си. В района на селата Торос и Дерманци долината на Вит се разширява, а след това 

до село Садовец се редуват каньоновидни проломи и долинни разширения. След Садовец Вит 
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навлиза в Дунавската равнина, като долината му е широка и асиметрична, с по-стръмни десни 

склонове. Влива се отдясно в река Дунав (на 609-ти км), на 22 m н.в., на 1,6 km северозападно 

от село Долни Вит. От село Градина до устието коритото на реката е оградено и коригирано с 

водозащитни диги. 

Площта на водосборният басейн на Вит е 3225 km2, което представлява 0,4% от 

водосборния басейн на Дунав, а границите му са следните: 

• на запад и северозапад – с водоброрния басейн на река Искър; 

• на изток – с водоброрния басейн на река Осъм; 

• на юг – с водосборния басейн на река Марица. 

Списък на притоците на река Вит. След името на реката е отбелязана нейната дължина 

и площ на водосборният ѝ басейн, а със стрелки → ляв приток ← десен приток: 

→ Черни Вит 27 / 185 

← Бели Вит 36 / 359 

→ Хазански дол 

→ Зоренишки дол 

← Градежница 

← Калник 41 / 263 

→ Лесидренска река 19 / 81 

← Скоков дол 

← Каменица 49 / 498 

← Катунецка река (Катунешка река, Тоша) 43 / 211 

← Барата 

← Чернялка 27,6 / – 

→ Бара 

← Тученица 35 / – 

Хидроложки показатели 

Средногодишен отток при гр. Тетевен – 5,3 m3/s; 

Средногодишен отток при с. Садовец – 14,3 m3/s (виж таблицата); 

Средногодишен отток при с. Ясен – 14 m3/s; 
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Средногодишният отток при станция Садовец е 14,30 m3/s. Данните за 

вътрешногодишното разпределение на речния отток са за периода 1950/1951 – 1982/1983 г. 

речен 

отток 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII средногодишен 

количество 

(m3/s) 
10,70 13,90 19,60 24,60 28,30 22,00 13,00 8,38 7,32 6,27 7,06 10,20 14,30 

количество 

(% от 

годишния 

обем) 

6,20 8,10 11,40 14,40 16,50 12,80 7,60 4,90 4,30 3,70 4,10 6,00 100,0 

Реката има ясно изразен максимум през месеците април-юни, дължащ се на 

снеготопенето в Стара планина и това пълноводие често води и до наводнения. Минимумът е 

в периода август-ноември. 

Подхранването на Вит е смесено – дъждовно, снегово и от карстови подземни води. 

Снежното подхранване нараства от север на юг, от Дунавската равнина, през Предбалкана до 

Стара планина. В Предбалкана приоритет има подземното подхранване, дължащо се на 

карстовите извори в района. 

Река Златна Панега 

Златна Панега или Панега (антично име Панакс, старо име до 1937 г. Алтън Панега), 

е река в България, област Ловеч – общини Ябланица и Луковит и област Плевен – община 

Червен бряг, десен приток на река Искър. Дължината ѝ е 50,3 km, която ѝ отрежда 85-то място 

сред реките на България. 

Река Златна Панега води началото си от най-големия в България карстов извор „Глава 

Панега“ (4000 l/s), разположен в югоизточната част на село Златна Панега, на 188 m н.в. Тече 

в северна посока, като преди град Луковит образува живописен пролом. При село Радомирци 

завива на северозапад и се влива отдясно в река Искър, на 94 m н.в., на 850 m северозападно 

от крайните квартали на град Червен бряг. 

Площта на водосборният басейн на реката е сравнително малък – 350 km2, което 

представлява 4,0% от водосборния басейн на река Искър. Река Златна Панега отводнява най-

северозападните части на Ловешка област. 

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток 

← Бреснишки дол 

→ Батулска река 

← Дъбенска река 

→ Белянска река 

← Крушов дол 

Средногодишният отток на реката при село Петревене е 4 m3/s, като максимумът е 

през месец май, а минимумът – октомври-ноември. 
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месец  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII    ср.год  

средно  2,879  5,068  6,546  7,916  7,469  5,495  3,280  1,981  1,832  1,860  1,959  2,744  4,086 

мин  0,884  0,958  1,399  1,707  1,040  1,505  0,476  0,213  0,209  0,259  0,515  0,824  1,544 

макс.  6,880  17,324  16,763  24,925  20,565  13,284  15,524  14,963  8,602  9,404  7,082  7,082  6,894 

На територията на община Червен бряг във водосбора на реките Искър, Вит и Златна 

Панега са на разположение следните водни тела или части от водни тела: 

− Част от водно тяло с код BG1IS135R1026 „р. Искър от вливане на р. Златна 

Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци“ 

− Част от водно тяло с код BG1IS100R1024 „р. Златна Панега от Златна Панега до 

вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска“ 

− Част от водно тяло с код BG1IS135R1126 „р. Искър от вливане на р. Малък 

Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг „ 

− Част от водно тяло с код BG1VT300L1012 „язовир Горни Дъбник“ 

− Част от водно тяло с код BG1VT307R1007 „р. Вит от вливане на р. Каменка при 

Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни 

Дъбник“ 

− Водно тяло с код BG1VT300L1010 „язовир Телиш“. 

Допълнителна информация за повърхностни водни тела в административните граници 

на общин Червен бряг: 

− Част от водно тяло с код BG1IS135R1026 „р. Искър от вливане на р. Златна 

Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци“ 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа R4 

− Част от водно тяло с код BG1IS100R1024 „р. Златна Панега от Златна Панега до 

вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска“ 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа R8 

− Част от водно тяло с код BG1IS135R1126 „р. Искър от вливане на р. Малък 

Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг“ 

− Водното тяло попада в категория „река“, код на типа R4 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа R4 

− Част от водно тяло с код BG1VT300L1012 „язовир Горни Дъбник“ 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа L14 

L14: Големи равнинни средно дълбоки язовири 

Големи (>10 km2 площ), сравнително плитки язовири (<15m средна дълбочина) в 

равнинната зона. Профундал липпсва или е слабоизразен. Полимиктични с мезотрофни 

условия. Липсва лятна стратификация и обособен термоклин.  

ЕР/ Суб-ЕР: 12 Надморска височина: Обикновено <120m варира. Средна дълбочина < 

15 m. Размер/ площ: >10 km2 , големи. Дълбочина (max.): <50m профундал слабо развит 
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или липсва. Време за престой: Многогодишни, едногодишни. Смесване/Миктичност: 

Полимиктични. Соленост: <0.5‰ сладководни. 

Освен речно подхранване имат подхранване от подземни води (чрез дренажни канали) 

от кватернерен и неогенски водоносен хоризонт (за яз. Горни Дъбник и Телиш); При 

яз. Огоста подхранването е основно от речни води, като водното ниво се подържа на 

ниска кота поради поради проблеми с обходна филтрация на води в района на 

язовирната стена. 

Активна реакция рН: 7.9-8.4 Разтворен кислород [mg/l]: 6.9-10.07 Електропроводимост 

[µS/cm]: 195-375 Температура [0С]: 9.4-23.3 ХПК [mgO2/l]: 2.4-4.0 БПК [mgO2/l]: 1.21-

2.74 Общ азот [mg/l]: 0.7-3.45 Общ фосфор [mg/l]: 0.02-0.12 Фосфати [mg/l]: 0.02-0.12 

Азот Keldal [mg/l]: 0.3-0.97 Нитратен азот [mg/l]: 0.09-0.59 Нитритен азот [mg/l]: 0.003-

0.01 Амониев азот [mg/l]: 0.03-0.13 

Фитопланктон: 

Индикаторните видове са типични за равнинните мезотрофни и еутрофни водоеми: 

Cyanobacteria: Anabaena scheremetievi; Anabaena spiroides; Aphanizomenon fos-aquae; 

Aphanizomenon elenkinii; Aphanocapsa incerta; Merismopedia glauca; Microcystis flos-

aquae; Microcystis aeruginosa; Oscillatoria agardhii, Snowella lacustris Chlorophyta: 

Actinastrum hantzschii; Euglenophyta: Euglena acus, Euglena ehrenbergii; Euglena 

spirogyra; Euglena texta; Lepocinclis fusiformis; Monomorphina pyrum; Phacus caudatus; 

Phacus longicauda; Phacus pleuronectes; Trachelomomas armata; Trachelomonas oblonga; 

Trachelomonas volvocina Dinoflagellata: Ceratium furcoides Cryptophyta: Chroomonas 

caudata; Ankistrodesmus bibraianus; Ankistrodesmus gracilis; Coaelastrum microporum; 

Crucigenia tetrapedia; Dicellula planctonica; Eudorina elegans; Kirchneriella obesa; 

Lagerheimia genevensis; Lagerheimia wratislaviensis; Micractinium pusillum; Pandorina 

morum; Pediastrum boryanum; Pediastrum duplex; Pediastrum simplex; Phacotus 

lenticularis; Pteromonas aculeolata; Scenedesmus pectinatus; Scenedesmus opoliensis; 

Scenedesmus obliquus; Tetraedron caudatum; Tetrastrum staurogeniaeforme; Westella 

botryoides Sphaerocystis planctonica; Zygnemaphyta: Closterium acutum Chrysophyta: 

Dinobryon divergens, Synura uvella Bacillariophyta: Attheya zachariasi; Aulacoseira 

granulata, Cocconeis placentula; Cocconeis pediculus; Cyclotella kuetzingiana; Cyclotella 

meneghiniana; Cymatopleura elliptica; Diatoma vulgare; Gomphonema acuminatum; 

Melosira varians; Rhoicosphenia curvata; Fragilaria ulna Cryptomonas curvata Хлорофил-A 

(µg/l): < 1,4 Общ биообем (mm3 /l): < 2,5 % Cyanobacteria: 10 Брой видове (%): Във 

видовия състав преобладават Зелени, Кремъчни и Синьозелени водорасли. 

Макрофити: 

Отсъствие на следните индикаторни таксони в дълбочинна зона 0-1 m: Ceratophyllum 

demersum Lemna trisulca Zannichellia palustris Липса на следните индикаторни таксони 

в дълбочинна зона 1-4 m: Elodea canadensis Elodea nuttallii Lemna minor Potamogeton 

crispus При наличие на данни за режима на ползване на язовири (резки и значими 

промени на водното ниво). Общо обилие макрофити - до 3 (по скалата на Kohler, 1978). 

Трансекти в близост до стената или в средата на язовира (не важи за „опашката”). МФ 

обраствания не са добър индикатор за язовирите по принцип. В този случай МФ имат 

подкрепящо значение като БЕК. МЕП зависи от режима на ползване на язовира. При 

резки промени на водното ниво, може да липсват МФ. Имат значение при свръх 

развитие (МФ еутрофикация). Референтни условия: Липсва е естествен аналог. 

Макрозообентос: 

За МЕП са установени следните биоиндикаторни таксони и метрики: Oligochaeta (10) 

Общо изобилие: > 100 инд/m 2 (при липса на колебания в нивото, наличие на МФ; в 

противен случай изобилието може да е два пъти пониско) %Oligochaeta: 400 инд/m 2 . 

Необходими са допълнителни проучвания по време на първия ПУРБ. Референтни 

условия: Липсва естествен аналог; 
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− Част от водно тяло с код BG1VT307R1007 „р. Вит от вливане на р. Каменка при 

Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни 

Дъбник“ 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа R4 

− Водно тяло с код BG1VT300L1010 „язовир Телиш“. 

Водното тяло попада в категория „река“, код на типа L16 

L16: Малки и средни равнинни язовири в екорегион 12 

Малки (< 6 m; Полимиктични язовири с мезо- до еутрофни условия; Най-масовият тип язовири 

в ДР и най-масовият тип язовири в ЧМР. 

ЕР/ Суб-ЕР: 12 – 1,2. Надморска височина: <120m варира. Средна дълбочина: < 15 m 

(често <6m). Размер/площ: 1-10кв. км; или 0,5-1 кв. кв – малки. Дълбочина (max.): <50m 

силна варира. Време за престой: Едногодишни, месечни или по-кратко. Смесване/ 

Миктичност: Полимиктични. Соленост: <0.5‰ сладководни. 

Геоложката основа е от седиментни отложения от неоген и кватернер (повечето язовири); 

Някои са с основно подхранване от пукнатиннокарстови до карстови подземни води (язовири 

източно от поречие Янтра) 

Физико-химични условия:  

Активна реакция рН: 8.0-8.7 Разтворен кислород [mg/l]: 6.71-10.61 Електропроводимост 

[µS/cm]: 244-609 Температура [0С]: 10.5-26.2 ХПК [mgO2/l]: 5-8.3 БПК [mgO2/l]: 1.86-4.09 

Общ азот [mg/l]: 0.73-1.16 Фосфати [mg/l]: 0.03-0.128 Нитратен азот [mg/l]: 0.06-0.28 Нитритен 

азот [mg/l]: 0.003-0.013 Амониев азот [mg/l]: 0.03-0.18 

Фитопланктон: 

Индикаторните видове са типични за равнинните мезотрофни и еутрофни водоеми: 

Cyanobacteria: Anabaena scheremetievi; Anabaena spiroides; Aphanizomenon fos-aquae; 

Aphanizomenon elenkinii; Aphanocapsa incerta; Merismopedia glauca; Microcystis flos-aquae; 

Microcystis aeruginosa; Oscillatoria agardhii, Snowella lacustris Chlorophyta: Actinastrum 

hantzschii; Euglenophyta: Euglena acus, Euglena ehrenbergii; Euglena spirogyra; Euglena texta; 

Lepocinclis fusiformis; Monomorphina pyrum; Phacus caudatus; Phacus longicauda; Phacus 

pleuronectes; Trachelomomas armata; Trachelomonas oblonga; Trachelomonas volvocina 

Dinoflagellata: Ceratium furcoides Cryptophyta: Chroomonas caudata; Ankistrodesmus bibraianus; 

Ankistrodesmus gracilis; Coaelastrum microporum; Crucigenia tetrapedia; Dicellula planctonica; 

Eudorina elegans; Kirchneriella obesa; Lagerheimia genevensis; Lagerheimia wratislaviensis; 

Micractinium pusillum; Pandorina morum; Pediastrum boryanum; Pediastrum duplex; Pediastrum 

simplex; Phacotus lenticularis; Pteromonas aculeolata; Scenedesmus pectinatus; Scenedesmus 

opoliensis; Scenedesmus obliquus; Tetraedron caudatum; Tetrastrum staurogeniaeforme; Westella 

botryoides Sphaerocystis planctonica; Zygnemaphyta: Closterium acutum Chrysophyta: Dinobryon 

divergens, Synura uvella Bacillariophyta: Attheya zachariasi; Aulacoseira granulata, Cocconeis 

placentula; Cocconeis pediculus; Cyclotella kuetzingiana; Cyclotella meneghiniana; Cymatopleura 

elliptica; Diatoma vulgare; Gomphonema acuminatum; Melosira varians; Rhoicosphenia curvata; 

Fragilaria ulna Cryptomonas curvata Хлорофил-A (µg/l): < 1,4 Общ биообем (mm3 /l): < 2,5 % 
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Cyanobacteria: 10 Брой видове (%): Във видовия състав преобладават Зелени, Кремъчни и 

Синьозелени водорасли. 

Макрофити: 

Отсъствие на следните индикаторни таксони в дълбочинна зона 0-1 m: Ceratophyllum 

demersum Lemna trisulca Zannichellia palustris При наличие на данни за режима на ползване на 

язовири (флуктуации на водното ниво). Общо обилие макрофити - до 3 (по скалата на Kohler, 

1978). Трансекти в близост до стената или в средата на язовира (не важи за „опашката”). МФ 

обраствания не са добър индикатор за язовирите по принцип. В този случай МФ имат 

подкрепящо значение като БЕК. МЕП зависи от режима на ползване на язовира. При резки 

промени на водното ниво, може да липсват МФ. Имат значение при свръх развитие (МФ 

еутрофикация). Референтни условия: Липсва естесвен аналог. 

Макрозообентос: 

Много ниско таксономично разнообразие и често голямо изобилие. Общ брой таксони: ≥ 4 

(много рядко >10) Общо изобилие: > 100 инд/m 2 (но в някои язовири може до надхвърли 1000 

инд/m 2 ) Силно хетерогенен тип с голяма вариабилност. Характерни са МФ обраствания 

(плаващи, подводни и крайбрежни) и затиняване. Необходими са допълнителни проучвания 

по време на първия ПУРБ. 

 

Обща характеристика на типовете реки и езера: 

R4: Полупланински реки в понтийска провинция 

Обикновено доминиране на чакълести субстрати и сравнително бързо течение; Характерни са 

особени случаи, като дефилета (ждрела) и други каньоновидни структури, както и 

неспецифични субстрати, напр. Скално легло в някои речни участъци; Често слиза на много 

ниска надморска височина (в някои случаи до около 100 m надм.в.); Обикновено има дълги 

преходни зони със съседните типове по вертикала (планински и равнинни типове); 

Широко разпрострен тип в Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, включва и река 

Искър от преди София до края на Искърското Дефиле (особен случай с елементи на планински 

тип); 

Типични примери са река Росица от края на планинската зона до яз. Ал. Стамболийски (след 

Севлиево); долното течение на река Видима; горното течение на река Лом и т.н. 

Сравнително по-добре представен тип в басейна на река Камчия в полупланинската зона на 

Източна Стара Планина; 

Обикновено границата между него и планинския тип, както и равнинните типове има 

постепенен преход (дълга преходна зона). 

Речна долина: Тясна или широка с развити речни тераси; Разположение: Зона на транспорт на 

наноси; Надлъжен наклон: Умерено стръмен; Планова форма: Лъкатушни реки, възможно 

слабо развито меандриране; Характер на речното легло: Предимно плоско, свързано с речните 

тераси; Характер на течението: Предимно бързо с непрекъсна повърхност и редки бързеи; 

Преобладаващ субстрат: Валчести камъни, чакъл, пясък, Частични скални участъци (скално 
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легло). Дънни наносни форми: Възможни-странични, островни и запълнено речно легло.  

Много разнообразна геология. Представена от седиментни скали и отложения с кватернерна, 

неогенска и палеогенска възраст. Част от неогенските скали са с варовит фациес. 

Физико-химични условия: 

Електропроводимост [µS/cm]: 236 - 413 (може да има по-високи стойности в карстови райони, 

или по-ниски в някои по-високопланински условия); Активна реакция (рН): 7.8 - 8.29; 

Разтворен кислород: 7.53 - 10.8 mg/l; 80-120% (но може да има слаби отклонения); Средна 

температура на водата (0С): 6.95 - 19.15; ХПК [mgO2/l]: 2.2 - 4.5 БПК [mgO2/l]: 1.4 - 2.5 Общ 

азот [mg/l]: 0.73 - 2.62 Общ фосфор [mg/l]: 0.03 - 0.14 Фосфати [mg/l]: 0.03 - 0.18 Азот Keldal 

[mg/l]: 0.41 - 1.26 Нитратен азот [mg/l]: 0.32 - 1.09 Нитритен азот [mg/l]: 0.004 - 0.0 

Макрофити: 

Обикновено слабо развити МФ съобщества (поради бързи течения и недостиг на биогени и 

органичен субстрат). Характерни видове (без да са изключителни само за този тип) са: Berula 

erecta Callitriche spp. Nasturcium officinale Ranunculus aquatilis (Ranunculus fluitans) и някои 

мъхове. Общото обилие на МФ рядко надхвърля 2 по скалата на Колер. Референтни условия: 

Референтен Индекс (РИ) (Schaumburg et al., 2006) - 16 ÷ 100, EQR (по РИ)- 0.58 ÷ 1.00 

Фитобентос: 

Характерни са следните кремъчни (диатомови) водорасли (Bacillariophyta): Achnanthidium 

atomus Achnanthidium minutissimum Achnanthidium minutissimum var. inconspicua 

Achnanthidium pyrenaicum Cymbella excisa Encyonema ventricosum Gomphonema tergestinum 

Reimeria sinuata Референтни условия: Индекс IPS (CEMAGREF 1982, 1984)- 17 ÷ 20, EQR (по 

IPS)- 0.84 ÷ 1.00 

Макрозообентос: 

Типична полупланинска фауна включваща сериозно представяне на следните таксони: 

Turbellaria/Tricladida (планарии): Dugesia gonocephala, Polycelis sp. и др.; Crustacea 

(ракообразни): Potamon (крив речен рак) за ЧМ регион, където по изключение се качва и до 

полупланинската зона; Plecoptera (перли): – силно присъствие на типични видове от сем. 

Nemuridae, Leuctridae и др.; Ephemeroptera (еднодневки): също добре представена група с 

множество типични видове от Heptageniidae (Rhitrogena, Ecdyonurus, Heptagenia и др.); 

Trichoptera (ручейници): типични са видовете от сем. Sericostomatidae, Odontoceridae, 

Hydropsychidae, Psychomiidae, Rhyacophilidae и др. Референтни условия: Биотичен Индекс 

(БИ) (Flanagan & Toner, 1972; Clabby, 1982; ИАОС, 1994)-4 ÷ 5, EQR (по БИ)- 0.80 ÷ 1.00. 

Риби: 

Индикаторен вид е говедарката, представена с голяма численост и всички възрастови групи. 

Съпровождащи видове в дунавския суб екорегион са черна мряна (Barbus petenyi), балкански 

щипок (Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio 

uranoscopus), а в черноморския суб-екорегион (само река Камчия) приморска мряна (Barbus 

bergi) балкански щипок (Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula). За черноморските 

реки е характерно и присъствието на гологлавото попче (Neogobius gymnotrachelus), което 

достига и до пъстървовата зона. Такъв тип имат само Камчия, Велека и Резовска. В зависимост 

от големината на реката може да има и много други видове общи с равнинния тип. Референтни 
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условия: Многочислени рибни популации; Присъстват всички размерни групи; Голяма обща 

биомаса > 1.0 kg/100 m 2 ; Доминиращи видове са речния кефал (Squalius) и някоя от мрените 

(Barbus); Сред доминантите са също и чувствителни и мигриращи видове като скобар 

(Chondrostoma) и говедарка (Alburnoides), а за ЧМ реки и брияната (Chalcalburnus). 

R8: МАЛКИ И СРЕДНИ ДУНАВСКИ РЕКИ 

Силно хетерогенен тип, включващ практически всички реки с водосбор < 1100 km2 ; Бавно 

течение; Преобладават финните субстрати (льос, пясък, органични седименти), но може да 

има изключения (чакъл и др.); Повечето реки са коригирани, изправени и дигирани. 

Речна долина: : Широка речна долина (често вдълбани); Характер на речното легло: В 

повечето случаи андигирани Характер на течението: Бавно ЕР/Суб-ЕР: 12-2 Надморска 

височина: <0.5‰ 

За реките западно от поречие Огоста (както и за някои притоци на големите дунавски реки – 

Рибине, Скът, Гостиля) е характерно наличието на една речна тераса, изградена от чакъли, 

пясъци и глини. Докватернерната подложка е изградена от седиментни скали с неогенска 

(миоцен и плиоцен) възраст. Скалите са предимно слабоспоени пясъчници и песъчливи 

варовици. За останалите малки реки е характерно, че нямат речни тераси, често силно се 

вдълбават в льосовия комплекс, като достигат до плейстоценски и плио-плейстоценски 

отложения. В рамките на този речен тип липсват силикатни скали. 

Физико-химични условия: 

Активна реакция рН: 8.04 - 8.38 Разтворен кислород [mg/l]: 7.74 - 9.61 Електропроводимост 

[µS/cm]: 235 - 340 Температура [0С]: 7.9 - 19.5 ХПК [mgO2/l]: 1.50 - 2.65 БПК [mgO2/l]: 1.25 - 

3.09 Общ азот [mg/l]: 0.79 - 3.00 Общ фосфор [mg/l]: 0.071 - 0.153 Фосфати [mg/l]: 0.025 - 0.14 

Азот Keldal [mg/l]: 0.3 - 2.33 Нитратен азот [mg/l]: 0.69 - 1.59 Нитритен азот [mg/l]: 0.009 - 0.03 

Амониев азот [mg/l]: 0.009 - 0.124 

Макрофити: 

Силно развитие на МФ. Някои от малките реки са почти изцяло покрити с хелофити и 

хидрофити (т.нар. МФ тип реки). Доминират покритосеменни висши водни растения 

(хидрофити – потопени и плаващи; амфифити, хелофити). Водни мъховe (Bryophyta) липсват 

или са рядкост. Типични потопени/плаващи хидрофити: Lemna minor (обилие ≥2) 

Myriophyllum spicatum (≥3) Ceratophyllum demersum (≥3) Potamogeton nodosus (≥1) 

Potamogeton pectinatus (≥2) Elodea nuttallii (≥2) инвазивен Spirodela polyrhiza(≥2) МФ флора е 

много богата, като понякога надхвърля 15 вида (заедно с хелофитите). Типични крайбрежни 

(хелофити): Sparganium erectum –обилие ≥3; Berula erecta (≥3) Persicaria hydropiper (≥1) Typha 

latifolia (≥2) Lithrum salicaria (≥2) Lycopus europaeus (≥1) Epilobium hirsutum (≥2) Phragmites 

australis (≥2) Butomus umbellatus (≥2) Alisma plantago-aquatica (≥2) Често доминиращ хелофит 

е Sparganium (Ежова главица) особено за малките реки в льосовата зона. Много често те 

изместват водното огледало на малките реки и засенчват хидрофитите. В този случай МФ 

формации се състоят само от хелофити + някои плаващи. Общата степен на изобилие на МФ 

по Kohler е ≤ 3; Общо покритие найчесто ≤ 5% (по EN14184:2003) Макрофитната флора не 

може да бъде водещ БЕК при оценката на екологичното състояние. МФ са подкрепящ елемент, 

който има значение при свръх-обраствания (МФ еутрофикация). Референтни условия: 

Референтен Индекс (РИ) (Schaumburg et al., 2006) - 34 ÷ 100, EQR (по РИ)- 0.67 ÷ 1.00 

Фитобентос: 
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Кремъчни водорасли (Bacillariophyta): Achnanthidium eutrophilum Achnanthidium minutissimum 

Achnanthidium subatomus Amphora inariensis Amphora pediculus Cocconeis pediculus Cocconeis 

placentula var. euglypta Cocconeis placentula var. lineata Cocconeis placentula var. placentula 

Cyclotella meneghiniana Cymbella excisa Diploneis oblongella Encyonema caespitosum Fragilaria 

ulna Gomphonema parvulum Navicula antonii Navicula capitatoradiata Navicula cryptotenella 

Nitzschia amphibia Nitzschia dissipata var. dissipata Nitzschia fonticola Nitzschia frustulum var. 

frustulum Nitzschia sinuata var. tabellaria Липсват специфични биологични метрики Типични 

индикатори за равнинни типове реки. Референтни условия: Индекс IPS (CEMAGREF 1982, 

1984)- 17 ÷ 20, EQR (по IPS)- 0.84 ÷ 1.00 

Макрозообентос: 

Turbellaria: Dendrocoelum lacteum; Oligochaeta: различни видове от Naididae, Tubificidae и др. 

Oligochaeta са добре представени особено в затинените участъци; Hirudinea: добре представена 

група Erpobdella, Glossiphonia, Helobdella stagnalis и др.; Mollusca: добре представени 

Acroloxus lacustris, Physella acuta, Galba truncatula, Lymnaea stagnalis, Lymnaea palustris, Radix 

peregra, Radix ovata, Radix auricularia и др. ; Crustacea: Gammarus sp. (често много изобилно), 

Asellus aquaticus; Еphemeroptera: Caenis sp., Ephemera, Baetis (много видове) и др.; Odonata: 

добре представени Calopteryx, Coenagrionidae, Gomphidae, Platycnemis pennipes, Aeshnidae; 

Trichoptera: Cheumatopsyche lepida; Hydroptila, Psychomyia pusilla, Leptoceridae и др.; Diptera: 

Chironomidae са добре представени като група, Ceratopogonidae, Culicidae, Psychodidae, 

Muscidae и др.; Максимални стойности на трофичните индекси, напр. PETI 0.8 ÷ 1.0 За този 

тип равнинни реки се смята, че няма никъде останали истински референтни условия, така че 

МЗБ съобщество ще трябва частично да се моделира. Референтни условия: Биотичен Индекс 

(БИ) (Flanagan & Toner, 1972; Clabby, 1982; ИАОС, 1994)-4 ÷ 5, EQR (по БИ)- 0.80 ÷ 1.00. 

Риби: 

До голяма степен могат да се приравнят към тип R4 - полупланински реки, особено средно 

големите реки, които са с чакълесто дъно, към устията си те придобиват фауна обусловена от 

дунавски видове. Доминиращи видове обикновено са речния кефал (Squalius) и някоя от 

мрените (Barbus), но сред доминантите са и чувствителни и мигриращи видове като скобара 

(Chondrostoma) и говедарката (Alburnoides). За много малките реки рибната фауна не може да 

бъде водещ БЕК, тъй като е слабо развита. Недостатъчно проучени като количествени и 

качествени метрики. Изключително хетерогенен тип, включващ реки с различна геология и 

размер. За много малките реки в льосовата зона рибната фауна не е от значение за определяне 

на референтни условия и екологично състояние. Референтни условия: Многочислени рибни 

популации; Присъстват всички размерни групи; Голяма обща биомаса > 1.0 kg/100 m 2 ; 

Доминиращи видове са речния кефал (Squalius) и някоя от мрените (Barbus); Сред 

доминантите са също и чувствителни видове, като и говедарка (Alburnoides) и мигриращи 

видове: скобар (Chondrostoma), морунаж (Vimba). 

4.3.1.2. Хидрометрична мрежа. 

 Водните количества се измерват по метода ”скорост-площ” с помоща на 

хидрометрично витло или при екстенни обстоятелста с повърхностни плуваци. Нормално 

броят на измерванията е 1-2 пъти месечно, за да се построят достатъчно точно ключовите 

криви Q = f (H). Станциите са съоръжени с леки измерителни мостове (стоящи или висящи - 

въжени). 

 Лимниграфите са монтирани в успокоителни шахти, предвидени и за почистване на 

дънни утайки и лимниграфни будки за измерителната апаратура, инструменти и станоци за 

филтриране на пробите за мътност. 
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 Гъстотата и разположението на опорната мрежа от ХМ станции са достатъчни за 

изследване на естествения режим на оттока. 

В таблицата по-долу е представен списък със съществуващите в момента 

хидрологични станции в района на главните поречия за общ. Червен бряг - по ведомствения 

номер на НИМХ, както и характерни количества, определени за периода 1993 – 2008 г. 

№ 

НИМХ 
Река Местност Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] 

18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 

18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 

18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 

18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 

18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 

18800 Искър гр. Роман 8,000 49,874 1 102,000 

18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 

21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 

21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 

21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 

21800 Вит Търнене 0,150 11,925 572,000 

4.3.1.3. Качество на повърхностните водни тела 

 Целта на мониторинга на водите е да установи един съгласуван и изчерпателен преглед 

на водното състояние във всеки район за басейново управление и да направи възможно 

класифицирането на подземните водни тела в добро или лошо състояние. Чл.8 от РДВ налага 

изисквания за мониторинг на статуса на повърхностните и подземните води и защитените 

територии чрез Програмите за мониторинг в съответствие с изискванията на Приложение V. 

Мониторингът е задача, тясно свързана с оценяването на риска и ефективността на 

предприетите мерки за постигане на целите по околната среда в процеса на басейново 

управление. 

 За осъществяване на мониторинга, съгласно изискванията на Приложение V на РДВ за 

повърхностните води следва да се планират три вида мониторингови програми с различни 

информационни цели – контролен, оперативен и проучвателен мониторинг. 

 Пунктовете за мониторинг към двете поречия са представени в следващата таблица. 

Таблица № 4.3.1.3. Пунктове за мониторинг по водни тела 

№ 
код на 

пункта 

име на 

пункта 

тип 

на 

мон

ито

рин

га 

име 

на 

река/

езеро

/язов

ир 

код на 

ВТ 

геог

р. 

коор

дина

ти 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 
Хидромор

фологичн

и 

елементи 

Основни 

физикохим
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Приор

итетни 

вещест

ва* 
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ци, на 

моста за 
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р 
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2

7
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2 
BG1IS0001

6MS040 

р. Златна 

Панега 

преди 

вливанет

о и в 

река 

Искър, 

при 

гр.Черве

н бряг 

S 

Златн

а 

Пане

га 

BG1IS10

0R1024 

2

4.

0

8

6

9 

43.

28

47 

от 

1 

до 

16/

без

4 и 

5/ 

1-

5,

8 

4 

2,5,

6,1

5,2

0,2

2,2

3,2

8 
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1.

2 

1,

5,

19

, 

20

,2

1 

1

.

2 

4 3 1/г 

3 
BG1IS0041
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р. Искър 

при с. 

Кунино 

S 
Искъ

р 

BG1IS13

5R1126 

2

3.

9

9

8

9 

43.

18

31 

                  
1,2,

3 

1/1

2/1/

г 

4 
BG1VT003

25MS031 

Язовир „ 
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Дъбник” 

S 

яз. 

Горн

и 
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ик 
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2

4.

3

2

7

4 
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83 

от 

1 

до 

16 
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8 

4 

от 

1 

до 

33..

.45 

12 2 
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1 

1

.

2 

4     

5 
BG1VT006
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след 
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O Вит 
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4 

6а,
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1

.

2 
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г 
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1.

2 
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1 

1

.

2 

4     

 Освен това, са включени и следните пунктове за мониторинг на повърхностни води: 

• BG1IS00417MS1010 – р. Искър при с. Реселец; 

• BG1IS00415MS1020 - р. Искър при с. Чомаковци; 

• BG1IS00416MS270 - р. Златна Панега преди вливането й в р. Искър при гр.  Червен 

бряг; 

• BG1IS00016MS040 - р. Златна Панега при гр.  Червен бряг; 

• BG1VT00032MS041 – яз. „Телиш“; 

Съгласно ПУРБ повърхностните водни тела са определени по химично и екологично 

състояние, както следва: 

№ 
Поречи

е 

Код на 

повърхностното 

водно тяло 

Географско 

описание на 

повърхностното 

водно тяло 

Дължин

а на 

реките, 

km/Пло

щ на 

язовира, 

км2  

Водосборн

а площ, 

km2 

СMВТ/ИВ

Т 

Екологичнo 

състояние/потенциа

л 

Химично 

състояни

e 
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19 Искър BG1IS100R1024 

р. Златна Панега 

от Златна Панега 
до вливане в р. 

Искър при Червен 

бряг, вкл. 
притоците - 

Дъбенска, 

Батулска и 
Белянска 

36.056 353.443   3 U 

22 Искър BG1IS135R1026 

р. Искър от 
вливане на р. 

Златна Панега 

при Червен бряг 
до вливане на р. 

Гостиля при 

Ставерци  

54.448 626.226   4 U 

23 Искър BG1IS135R1126 

р. Искър от 

вливане на р. 

Малък Искър при 

Роман до вливане 

на р. Златна 

Панега при 
Червен бряг  

37.085 345.108   3 U 

172 Вит BG1VT300L1012 
язовир Горни 

Дъбник 
11,800 60.129 СМВТ 1-2 U 

173 Вит BG1VT307R1007 

р. Вит от вливане 

на р. Каменка при 

Бежаново до 
вливане на р. 

Тученица при 

Опанец, вкл. 
приток р. Бара 

след язовир 
Горни Дъбник 

39.836 688.876   4 2 

171 Вит BG1VT300L1010 язовир Телиш 2,320 13.894 СМВТ U U 

легенда            

еклогично 

състояние 

1 2 3 4 5 U 

клас 
отличн

о 
добро умерено лошо мн.лошо неизвестно 

Класификация на 

екологичния  

потенциал Цветен код  клас 

  Изкуствени водни обекти Силно модифицирани водни обекти клас 

Добър и по-

висок 
Зелено със светло сиви линии Зелено с тъмно сиви линии 

1-2 

Среден Жълто със светло сиви линии Жълто с тъмно сиви линии 
3 

Не добър 
Оранжево със светло сиви 

линии 
Оранжево с тъмно сиви линии 

4 

Лош Червен със светло сиви  линии Червен с тъмно сиви  линии 
5 

неизвестно Сиво с черни  линии 
  

Анализ на състоянието на водните тела е базиран на междинна оценка на състоянието 

на повърхностните води в Дунавски район за басейново управление (Дунавски РБУ), и 

отразява изменението в състоянието на водите спрямо състоянието, отразено в 

актуализираният План за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2016-2021 в Дунавски район. 

За целта оценката на състоянието по водни тела в ПУРБ, е сравнена с оценката, извършена от 

БДДР на база резултатите от изпълнения в последните две години (2016-2017г.) мониторинг 

на хидробиологични и физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни 

вещества. 
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Състоянието на водните тела е както следва: 

• Водното тяло на р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до 

вливане на р. Гостиля при Ставерци - BG1IS135R1026 с обособени два пункта 

при с. Староселци и при с. Чомаковци. 

По програмата за мониторинг за периода 2016-2017 година е пробонабран само пункта 

при с. Староселци, тъй като пункта дава по-пълна представа за състоянието на водното тяло. 

В ПУРБ 2016-2021 тялото е оценено в лошо екологично състояние и неизвестно 

химично. 

Резултатите от мониторинга на физикохимични показатели в последните две години 

показват, високи стойности отговарящи на умерено състояние по следните показатели: БПК 

5, NH4, NO2, NO3, N-total, P-PO4, P-total. За разлика от предходния период няма измерени 

високи концентрации на специфични замърсители като металите: Cu, Mn, Al. 

Екологичното състояние, що се отнася до физикохимчните показатели и специфични 

замърсители, може да се оцени като умерено. 

Химичното състояние е добро. Няма измерени концентрации над СКОС за добро 

състояние в групата на анализираните ПВ. 

Според данните от хидробиологичният мониторинг, за периода 2016-2017г. 

състоянието на тяло BG1IS135R1026 е определено като лошо (главно според биологичният 

елемент за качество макрофити). Според БЕК състоянието се запазва същото, както 

определеното в ПУРБ 2016-2021г. 

• В ПУРБ 2016-2021 водното тяло на р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман 

до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг с код BG1IS135R1126 е оценено в 

умерено екологично и неизвестно химично състояние. 20 При анализа на получените 

резултати от мониторинга за двугодишния период се наблюдават измерени високи 

концентрации на БПК 5, N-NO3, N-total, P-PO4 и P-total. Няма измерени високи 

стойности над СКОС за добро състояние на специфични замърсители. Водното тяло 

запазва умереното си състояние, както е определено и в ПУБР 2016-2021. За оценка 

на химичното състояние е извършен анализ на ПВ от групата на пестицидите - 

хербициди и инсектициди. Не се наблюдават високи концентрации на анализираните 

ПВ. Химичното състояние на водното тяло е добро. Данните от пункта за ХБМ 

разположен във водно тяло BG1IS135R1126 са само за 2016г., за биологичните 

елементи за качество (БЕК) макрозообентос, макрофити и фитобентос. Според тези 

резултати водното тяло се намира в лошо състояние, което се определя главно от 

макрофитите, а според макрозообентоса и фитобентоса данните сочат за умерено 

състояние. 

• р. Златна Панега от с. Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. 

притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска, водно тяло BG1IS100R1024. В ПУРБ 

2016-2021 г. водното тяло е оценено в умерено еклогично и неизвестно химично 

състояние. Резултатите от мониторинга проведен 2016-2017 година показват, че 

екологичното състояние се е подобрило. Относно анализа на физикохимичните 

елементи за качество и специфичните замърсители, не се установяват резултати 

които да не отговарят на стойностите за добро състояние, както и над изискванията 

за СКОС за добро състояние на специфичните замърсители. Оценката на водното 

тяло на база тези резултати е добро. Според данните от хидробиологичният 
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мониторинг, с които разполагаме за периода 2016-2017г. състоянието на тяло 

BG1IS100R1024 е определено като добро, според БЕК макрофити. В сравнение с 

ПУРБ 2016-2021г. се наблюдава леко подобрение на състоянието според БЕК. 

Анализирани са ПВ от групата на тежките метали, органични разтворители, 

полициклични ароматни въглеводороди и др. Няма измерени концентрации над 

изискванията на СКОС за добро състояние. Химичното състояние на водното тяло е 

добро. 

Според данните от хидробиологичният мониторинг, с които разполагаме за периода 

2016-2017г. състоянието на тяло BG1IS100R1024 е определено като добро, според БЕК 

макрозообентос. 

• Измерените физикохимични показатели се наблюдават превишения в тяло 

BG1VT307R1007 на N-total, P-PO4 и P-total. Последното е оценено в умерено 

екологично състояние и добро химично, докато тяло BG1VT307R1107 е с 

оценка - добро екологично и добро химично състояние.  

За периода 2016-2017 година са създадени нови пунктове за мониторинг в 

новообразуваните водни тела и резултатите от мониторинг показват следното: И в трите водни 

тела се наблюдават високи концентрации на общ фосфор, в две от телата BG1VT307R1007 и 

BG1VT307R1107 - високи стойности над изискванията за добро състояние на общ азот. В тяло 

BG1VT307R1007 – високи стойности на азот нитратен N-NO3 и фосфор от ортофосфати P-

PO4. През наблюдвания период и във водното тяло, разположено по основното течение на река 

Вит, няма измервания на специфични вещества с концентрация над СКОС. В заключение може 

да се заяви, че оценката по физикохимични показатели и специфични замърсители за 

основното поречие на река Вит е умерено състояние, което се дължи на измерените високи 

концентрации на биогени във водите. За оценка на химичното състояние са планирани за 

анализ приоритетни вещества и в трите водни тела. След преглед и анализ на резултатите от 

проведения мониторинг става ясно, че не се наблюдават превишения на концентрацията на 

анализираните пестициди, инсектициди, органични вещества, полициклични ароматни 

въглеводороди във воднто тяло разположено по основното поречие на река Вит. Оценката за 

химичното състояние е добра. Данните от хидробиологичен мониторинг за тяло 

BG1VT307R1007 са от два пункта - р. Вит след с. Ясен и р. Вит след с. Садовец, като за първият 

са съответно от БЕК макрозообентос и макрофити (2016г.) , а за втория - БЕК макрозообентос, 

макрофити и фитобентос (2017г.). Оценката по макрозообентос и фитобентос е добро 

състояние, но тази на макрофитите – умерено. Общата оценката по биологични елементи за 

тялото е умерено състояние. За тяло BG1VT307R1107 мониторинговите данни от пункт р.Вит 

след с.Ъглен са от БЕК макрозообентос и макрофити (2016г.) и оценката според тях е умерено 

състояние. 

• яз. „Телиш“ с код BG1VT300L1010 е оценен в неизвестно екологично 

състояние, тъй като липсват достоверни данни по анализ на биологични 

елементи за качество. По физикохимични и 38 специфични замърсители водата 

в язовира отговаря на добро състояние. Няма оценка за химично 

състояние,поради липса на данни от мониторинга на приоритетни вещества.  

Не се наблюдава превишение на стойностите за добро състояние по всички 

физикохимични показатели, както и по анализраните специфични замърсители. По тези 

елементи за качество състоянието е добро. От анализа на приоритетните вещества се 

установява, че няма превишение на изследваните приоритетни вещества. Химическото 

състояние на тялото се оценява като добро. Оценката от БЕК фитопланктон за яз.Телиш е 

умерен потенциал. 
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• яз. „Горни Дъбник“ с код BG1VT300L1012 е оценен в добър екологичен 

потенциал и в неизвестно химично състояние. яз. „Горни Дъбник“ запазва 

оценката си за добро състояние по физикохимични елементи за качество и 

специфични замърсители. Химичното състояние е добро. За периода 2016-

2017г. язовир „Горни Дъбник“ не е включен за наблюдение в Програмите за 

хидробиологичен мониторинг. 

4.3.2. Подземни води  

 Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля 

както за формиране на природната среда, така и като важен воден ресурс за задоволяване на 

потребностите на човека и на икономиката като цяло. Подземните води в България имат свои 

собствени басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, 

движение и формиране на хидрохимичните им свойства. Факторите, които определят 

условията за формиране на подземните води в България, тяхната динамика и режим са много, 

но първостепенно значение от тях имат: 

1) Физико-географски – релеф, климат, хидрология, хидрография; 

2) Геоложки – геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски структури. 

Релефът играе определена роля в режима, динамиката, количеството и качеството на 

подземните води. Изхождайки от морфогенетичните, орографските и тектонски белези в 

България са определени четири основни геоморфоложки ивици (области): Дунавска хълмиста 

равнина, Старопланинска ивица, Преходна ивица и Рило-Родопски масив. В територията на 

Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен са обхванати три от областите. 

Климатът в България и неговите главни елементи имат съществено значение за водния баланс 

както на повърхностните така и на подземните води. В климатично отношение България, в 

частност и Басейнова дирекция Дунавски район, е разположена в южния край на умерения 

континентален пояс и се намира под влияние на субтропичната (средиземноморска) 

климатична област. Връзката между подземните води с активен водообмен и гъстотата на 

хидрографската мрежа и оттока в нея е доста тясна и ясно изразена в годишните криви на 

речния отток. Подземните води в редица хидрогеоложки басейни (котловини и карстови 

басейни) се подхранват главно от инфилтрацията на речния отток, който е сравнително добре 

изучен. Скалните формации, които участват в строежа на земната кора в нашата страна (в 

частност и Дунавския басейн), имат различна възраст, минералого-петрографски състав и 

произход. Извънредно важен фактор за формиране на химичния състав и количественото 

натрупване (водообилността) на подземните води е именно строежа на скалите, както и 

тектонския строеж. Изхождайки от главните физико-географски и геоложки фактори, които 

предопределят разпространението, произхода, количеството, режима и динамиката на 

различните видове подземни води, България се разделя на три хидрогеоложки региона: 

Мизийски, Балканиден и Рило-Родопски, като района на управление на Басейнова дирекция 

Дунавски район обхваща Мизийския и Балканидния хидрогеоложки регион. 

Използван е дедуктивен подход при характеризирането на подземни води от ниво на 

водни тела в Дунавския басейнов район до ниво на водни тела в административните граници 

на община Червен бряг. 

Използвана е терминологията, утвърдена в §1, ал. 1, т. 37. От ЗВ "водно тяло" е 

самостоятелна и значима част от повърхностните или подземните води.  
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Водното тяло е основна единица за управление на водите в България, която е 

транспонирала в Закона за водите, Директива 2000/60/ЕО на Европейския ларламент и на 

Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите.  

Първоначалното характеризиране на водните тела е изискване на Рамковата директива 

на водите 2000/60/ЕС и се извършва за всички определени подземни водни тела или група 

подземни водни тела. При него се прави оценка на начина на ползването и степента им на 

изученост и риска да не постигнат целите за опазване на околната среда. Характеризирането е 

извършено въз основа на експертно възприети на национално ниво критерии за целите на 

оценката на натоварването и въздействието 

Подземното водно тяло означава отделен и значителен елемент от подземни води води, 

като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни води или 

разширение на крайбрежни води, съгл. ПУРБ. 

В този смисъл, повърхностните води в административните граници на община Червен 

бряг са характеризирани като част от цитираните в ДЕО повърхностни водни тела, утвърдени 

в ПУРБ 2016-2021 г. за Дунавски басейнов район за управление на водите. 

На територията на Община Червен бряг попада един пункт за мониторинг от 

националната програма за наблюдение на подземни води:  

−  Мониторингов пункт за наблюдение на качеството на подземните води на Подземно 

водно тяло BG1G0000QAL017. Пункта е: Горник, ШК1/70 ПС "Горник" с.Горник, 

община Червен бряг, област Плевен с код BG1G0000QALMP086.  

4.3.2.1. Обща информация за подземни водни тела 

Територията на община Червен бряг изцяло попада в обхвата на Дунавски район за 

басейново управление на водите, изцяло във водосборната област на р. Дунав. Управлението 

и контролът на подземните води се упражняват от Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

(БДДР) с център град Плевен. При изготвянето на настоящата екологична оценка на ОУП, в 

раздела за състоянието на подземните води, са ползвани следните основни източници: 

1. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 – 2021 г. (ПУРБ). 

2. Данни от издадени разрешителни за водовземане от подземни води от Басейнова 

дирекция Дунавски район. 

3. Данни на Басейнова дирекция Дунавски район от направени проучвания, 

пробовземания, измервания и изследвания, обхващащи различните компоненти на 

състоянието на повърхностните и подземните води в Дунавски район. 

4. Становище от БДДР с изх. № 1438/ 2016 г. относно предварителен ОУП на община 

Червен бряг 

5. Данни от Община Червен бряг за извършени лабораторни изследвания на подземни 

води. 

На територията на община Червен бряг са разположени следните подземни водни тела: 
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СЛОЙ 1 – НЕОГЕН- КВАТЕРНЕР  

• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Искър” и код 

BG1G0000QAL017; 

• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Вит” и код 

BG1G0000QAL018 ; 

• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър” 

и код BG1G0000QPL023; 

• Подземно водно тяло с име „ Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит” 

и код BG1G0000QPL024; 

 
СЛОЙ 3 – НЕОГЕН - САРМАТ 

• Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” и код 

BG1G00N1BP0036; 
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    СЛОЙ 4 – ГОРНА КРЕДА 

• Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Предбалкана” и код BG1G0000K2S037; 

• Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Ломско-Плевеския басейн” и код 

BG1G0000K2M047; 
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Характеристика на подземните водни тела: 

1. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Искър” и код 

BG1G0000QAL017 

Слой 1 – Неоген - Кватернер; Площ на ПВТ= 350.7957 км2; покриващите ПВТ пластове 

в зоната на подхранване се състоят от глинесто-песъчливи и глинести отложения Тип на 

вместващия колектор – поров; безнапорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от валуни 

и чакъли в основата,чакъли и пясъци над тях и глинести пясъци до глини до повърхността; 

средна дебелина на ПВТ=9.5м; средна водопроводимост: 1092.5 м2/ден; Среден коефициент 

на филтрация = 115м/ден; Пористост = 35%; Филтрация=20%; Степен на взаимодействие 

между подземни и повърхностни води – висока; Посоки и степен на обмен с повърхностни 

води - пряк с р. Искър. 

2. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Вит” и код 

BG1G0000QAL018 

Слой 1 – Неоген - Кватернер; Площ на ПВТ= 188.8082 км2; Тип на вместващия колектор 

– поров; безнапорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от чакълесто-песъкливи и 

песъкливи материали и отгоре песъкливи глини и глини; покриващите ПВТ пластове в зоната 

на подхранване се състоят от песъчливо-глинести отложения; средна дебелина на ПВТ=10,0 

м; средна водопроводимост: 920 м2/ден; Среден коефициент на филтрация = 92 м/ден; 

Пористост = 35%; Филтрация=16%; Степен на взаимодействие между подземни и 

повърхностни води – средна; Посоки и степен на обмен с повърхностни води - пряк с р.Вит. 

3. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - между реките Лом и 

Искър” и код BG1G0000QPL023 

Слой 1 – Неоген - Кватернер; Площ на ПВТ= 2886.605 км2; Тип на вместващия 

колектор – поров; безнапорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от разнокъсови 

чакъли с песъчливо-глинест запълнител, на места с прослойки от пясъци; покриващите ПВТ 

пластове в зоната на подхранване се състоят от льосови отложения; средна дебелина на 

ПВТ=25,0 м; средна водопроводимост: 50 м2/ден; Среден коефициент на филтрация = 2 м/ден; 

Пористост = 35%; Филтрация=4%; Степен на взаимодействие между подземни и 

повърхностни води – няма; Посоки и степен на обмен с повърхностни води - затруднен. 

4. Подземно водно тяло с име „ Порови води в Кватернера - между реките Искър и 

Вит” и код BG1G0000QPL024 

Слой 1 – Неоген - Кватернер; Площ на ПВТ= 766.7482 км2; Тип на вместващия колектор 

– поров; безнапорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от разнокъсови чакъли с 

песъчливо-глинест запълнител, на места с прослойки от пясъци; покриващите ПВТ пластове 

в зоната на подхранване се състоят от льосови отложения; средна дебелина на ПВТ=20,0 м; 

средна водопроводимост: 40 м2/ден; Среден коефициент на филтрация = 2 м/ден; Пористост = 

35%; Филтрация=3%; Степен на взаимодействие между подземни и повърхностни води – 

няма; Посоки и степен на обмен с повърхностни води - затруднен.  

5. Подземно водно тяло с име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” и код 

BG1G00N1BP0036 

Слой 3 – Неоген - Сармат; Площ на ПВТ= 6573.869379 км2; Тип на вместващия 

колектор – карстов; напорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои в западна и централна 

част - варовици, шуплести, напукани и окарстени; източна част - варовити  пясъчници и 

пясъци; покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване се състоят от льосови отложения 

в разкритите части; средна дебелина на ПВТ=250,0 м; средна водопроводимост: 625 м2/ден; 

Среден коефициент на филтрация = 2.5 м/ден; Пористост = 5%; Филтрация=12%; Степен на 
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взаимодействие между подземни и повърхностни води – няма; Посоки и степен на обмен с 

повърхностни води - затруднен.  

6. Подземно водно тяло с име „Карстови води в Предбалкана” и код BG1G0000K2S037 

Слой 4 – Горна креда; Площ на ПВТ= 1486 км2; Тип на вместващия колектор – 

карстов; безнапорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от интензивно напукани и 

окарстени карбонатни седименти; покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване се 

състоят от повърхностни и подземни карстови форми; средна дебелина на ПВТ=250,0 м; 

средна водопроводимост: 625 м2/ден; Среден коефициент на филтрация = 2.5 м/ден; Пористост 

= 5%; Филтрация=6;20%; Степен на взаимодействие между подземни и повърхностни води – 

няма; Посоки и степен на обмен с повърхностни води - затруднен.  

7. Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Ломско-Плевеския басейн” и код 

BG1G0000K2M047 

Слой 4 – Горна креда; Площ на ПВТ= 2008 км2; Тип на вместващия колектор – 

карстов; напорен тип; литоложкия строеж на ПВТ се състои от варовици; покриващите ПВТ 

пластове в зоната на подхранване се състоят от терциерни отложения; средна дебелина на 

ПВТ=130,0 м; средна водопроводимост: 520 м2/ден; Среден коефициент на филтрация = 4 

м/ден; Пористост = 5%; Филтрация=15%; Степен на взаимодействие между подземни и 

повърхностни води – няма; Посоки и степен на обмен с повърхностни води - затруднен.  

4.3.2.2. Водовземане от подземни водни тела 

В настоящата точка е извършено описание на натиска за количествения статус по 

отношение на водочерпенето и изкуственото подхранване. Съгласно Приложение V, т. 2.1.1 

на РДВ добро количествено състояние е налице, когато нивото на подземните води в 

подземното водно тяло е такова, че наличните ресурси подземни води не се надвишават от 

дългосрочното средногодишно черпене. Параметър за определяне на риска за количественото 

състояние е или нивото на подземните води или съставения воден баланс за подземното водно 

тяло. 

На територията на община Червен бряг са разположени следните подземни водни тела: 

1. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Искър” и код 

BG1G0000QAL017 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000QAL017 има 1502 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 102 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 1399 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 57.8 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 4%. 

2. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Вит” и код 

BG1G0000QAL018 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000QAL018 има 636 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 33 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 603 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 105.8 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 17%. 

3. Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - между реките Лом и 

Искър” и код BG1G0000QPL023 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 106 от 474 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000QPL023 има 2006 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 196 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 1810 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 48.6 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 3%. 

4. Подземно водно тяло с име „ Порови води в Кватернера - между реките Искър и 

Вит” и код BG1G0000QPL024 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000QPL024 има 381 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 76 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 305 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 36.8 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 12%. 

5. Подземно водно тяло с име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” и 

код BG1G00N1BP0036 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G00N1BP0036 има 4398 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 73 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 4325 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 126.7 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 3%. 

6. Подземно водно тяло с име „Карстови води в Предбалкана” и код 

BG1G0000K2S037 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000K2S037 има 5180 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 118 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 5062 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 2.9 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 0%. 

7. Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Ломско-Плевеския басейн” и код 

BG1G0000K2M047 

Съгласно регистъра на разполагаемите ресурси на подземните водни тела към 

01.12.2017 г. в Дунавски район за басейново управление на водите, водно тяло с код 

BG1G0000K2M047 има 958 л/сек естествен ресурс. Необходимото водно количество от 

подземните води за екосистемите е 35 л/сек. Разполагаемият ресурс на водното тяло е 923 

л/сек. Общото черпено водно количество за различни цели от човека възлиза на 11.7 л/сек. 

Експлоатационният индекс на водното тяло е 1%. 

Видно от гореизложеното, нито едно от подземните водни тела на територията на 

община Червен бряг не е оценено в лошо количествено състояние. 

4.3.2.3. Качество на подземни водни тела 

Химичното състояние на подземните води в изключителна степен се определя от 

наличието на дифузни източници – особено – торене при земеделието, стари сметища без 

изолационни екрани и т.н. При подземните водни тела съществено значение има тяхното 

количествено състояние. Логиката при конфигуриране на подземните водни тела е различна 

от тази за повърхностните и в изключителна степен зависи от геоложката характеристика на 
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условията, в които то е формирано. Това включва възраст (условия на образуване), литоложка 

характеристика, тектонски особености на района и т.н. Поради тези причини не е рядък случая, 

при който едно подземно водно тяло попада в различни райони на басейново управление и 

отнасянето му към един или друг район на басейново управление е доста условно или главно 

административно обусловено. България се разделя на три хидрогеоложки региона: Мизийски, 

Балканиден и Рило-Родопски. Предвид етажното разположение на водоносните формации в 

редица райони и без да се следва строга стратиграфска последователност, контурите на 

подземните водни тела са разположени в 6 слоя за цялата територия на Р. България. 

На територията на ДРБУ попадат 50 подземни водни тела. Съгласно чл.169б, ал.1 от 

ЗВ, за мониторинг на подземните води се разработват програми за контролен и оперативен 

мониторинг. Програмите за мониторинг са разработени в съответствие с утвърдената 

„Методика за планиране на мрежи и програми за мониторинг на подземните води“. Мрежата 

за химичен мониторинг на подземни води на територията на Басейнова дирекция Дунавски 

район (БДДР) включва 138 броя пункта, като през 2017 г. в 112 от тях е провеждан контролен 

мониторинг, а в 26 – оперативен. Пунктовете за мониторинг в зоните за защита са 109. За всеки 

отделен мониторингов пункт (МП) има определена схема за пробонабиране и анализиране по 

четири групи показатели: 

Физико-химични показатели 

І –ва група основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция, 

електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна 

окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий и калий, сулфати, 

хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за подземни 

води сезонно /четири пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

II –ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо 

желязо, манган - анализират се във всички пунктове за подземни води сезонно /четири пъти в 

годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

1.2.Специфични замърсители 

І –ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ 

хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички 

или отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно 

II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, 

диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, 

DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, 

манкоцеб, алахлор, циперметрин – анализите се извършват еднократно през годината. 

Пробите се пробонабират и анализират в Регионалните лаборатории на Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС). Оценката на химичното състояние на водите в определен 

МП се извършва на база резултатите от проведения контролен и оперативен мониторинг през 

годината. Средногодишните стойности /СГС/ от всички измервания по определен показател 

се сравняват със стандартите за качество /СК/, съгласно Наредба №1/10.10.2007г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води. 

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела на територията на общ. 

Червен бряг е извършена в рамките на разработване на ПУРБ 2016 – 2021 г. за Дунавския 

район за басейново управление на водите и   
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На територията на Общината попада един пункт за мониторинг от националната 

програма за наблюдение на подземни води:  

• Мониторингов пункт за наблюдение на качеството на подземните води на 

Подземно водно тяло BG1G0000QAL017. Пункта е: Горник, ШК1/70 ПС 

"Горник" с. Горник, община Червен бряг, област Плевен с код 

BG1G0000QALMP086. 

На територията са разположени следните пунктове за мониторинг на състоянието на 

подземните води: 

• BG1G0000QALMP086 – ШК1/70 ПС „Горник“ – ВиК Плевен – Горник; 

• BG1G000N1BPMP369 – ШК „ТЕРА-Червен бряг“ 

• BG1G0000QALMP391 – ШК 1 – ПС Сухаче – ВиК Плевен – Лепица 

Химичното състояние на подземните водни тела в рамките на общ. Червен бряг е както 

следва: 

• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Искър” и код 

BG1G0000QAL017 

- МР 086 при с. Горник, община Червен бряг, област Плевен – през 2017 г. в пробите 

на водата от пункта се наблюдават концентрации на нитратни йони над СК. Отделни 

превишения на нормите по този показател са констатирани и в предходните години. По всички 

останали наблюдавани показатели водата в пункта отговаря на СК на подземни води. 

Съгласно предоставени протоколи от изпитване на води от „ВиК“ ЕООД гр. Плевен 

№№ М0100/ 12.02.2018 г.; М0384/ 31.05.2018 г.; М0420/ 20.06.2018 г. и М0731/ 13.09.2018 г. 

от различни пунктове в гр. Койнаре (Бозоварна „Печовски“, ЕТ „Марго-2012“ – кафе, кафе 

„Виктори“) и с. Горник (Детска градина) са установени два до над три пъти надвишения на 

нормата за нитратни йони в изследваната вода. В едното от изслудванията съдържанието на 

магнезий и обща твърдост на водата е малко над СК. 

- МР 087 при гр. Искър, община Искър, област Плевен – резултатите от изпитванията 

на водата в пункта съответстват на добро химично състояние по СК на подземни води. 

- МР 391 при с. Лепица, ШК 1 - ПС „Сухаче“, община Червен бряг, област Плевен - 

пункта е включен в програмата за мониторинг на подземни води за ДРБУ за първи път през 

2016 г. Анализа на резултатите от проведения през 2016 - 2017 г. мониторинг показва, че 

водата в пункта отговаря на критериите за добро химично състояние. 

 

• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - р. Вит” и код 

BG1G0000QAL018 

- МР 092 при гр. Долна Митрополия ШК12 ПС "Д.Митрополия", община Долна 

Митрополия, област Плевен – и през 2017 г. резултатите от мониторинга показват добро 

химично състояние на водата в пункта по СК на подземни води. 

- МР 093 при с. Крета ШК1 ПС "Крета", община Гулянци, област Плевен – след 

анализа на резултатите от мониторинга на водата в пункта е важно да се отбележи, че високите 

концентрации на амониеви йони наблюдавани в предходните години, бележат тенденция към 

понижаване. Резултатите от изпитвания през 2017 г. показват еднократно превишение на 

нормата за амониеви йони, но СГС на същия показател не превишава стандарта за качество, 

определен в Приложение № 1 на Наредба № 1. И през 2017 г. в пробите на водата от пункта се 

наблюдават високи концентрации по показател манган. 
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• Подземно водно тяло с име „Порови води в Кватернера - между реките Лом 

и Искър” и код BG1G0000QPL023 

- МР 122 при с. Габровница ШК ПС "Габровница", община Монтана, област Монтана 

- пункта е с добри показатели по СК на подземни води през изминалата 2017 г. и отговаря на 

критериите за добро химично състояние. 

- МР 394 при с. Еница, Дренаж “Еница - Аспарухов вал”, община Кнежа, област 

Плевен – пункта е включен в програмата за мониторинг на подземни води в ДРБУ за първи 

път през 2016 г. Анализа на резултатите показва, еднократни отклонения от нормите по 

показатели магнезий и обща твърдост, но средногодишните стойности не превишават 

стандарта за качество, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1. По всички останали 

показатели водата в пункта отговаря на критериите за добро химично състояние. 

- МР 395 при с. Търнак, ШК “Козя брада“, община Бяла Слатина, област Враца - 

водата в пункта отговарят на изискванията за добро химично състояние по стандартите за 

качество. 

 

• Подземно водно тяло с име „ Порови води в Кватернера - между реките 

Искър и Вит” и код BG1G0000QPL024 

- МР 124 при гр.Тръстеник дренаж "Щърбашки геран" – ПС, община Плевен, област 

Плевен – резултатите от мониторинга показват съответствие с изискванията за добро химично 

състояние по стандартите за качество. 

- МР 396 при с.Писарово, дренаж „Банята“, община Искър, област Плевен; 

- МР 397 при гр.Долни Дъбник, ШК 2 „Брестака“, община Долни Дъбник, област 

Плевен; Двата пункта МР 396 и МР 397 са включени в програмата за мониторинг на подземни 

води в ДРБУ за първа година през 2016 г. Анализа на резултатите за периода 2016 – 2017 г. 

показва, че водата в пункта отговаря на критериите за добро химично състояние. 

 

• Подземно водно тяло с име „Карстови води в Ломско-Плевенската 

депресия” и код BG1G00N1BP0036 

- МР 199 при с. Грамада група КИ, община Грамада, област Видин – и през 2017 г. 

резултатите от анализа на водата в пункта съответстват на изискванията за добро химично 

състояние. Констатираните в предходните години високи концентрации на железни йони 

бележат низходяща тенденция и СГС на показателя в последните три години е под СК. 

- МР 201 при д-р Йосифово КИ ПС "Д-р Йосифово", община Монтана, област 

Монтана - анализа на резултатите от проведените през 2017 г. изпитвания показват, че водата 

в пункта отговарят на добро химично състояние по СК на подземните води. 

- МР 202 при гр. Кнежа, ТК 2 ПС "Свинското езеро", община Кнежа, област Плевен; 

- МР 369 при гр. Червен бряг, ШК "ТЕРА-Червен бряг", община Червен бряг, област 

Плевен - включен в програмата за мониторинг на подземни води в ДРБУ през 2016 г.  

Резултатите от изпитванията на водата в последните два пункта отговарят на СК на 

подземни води и съгласно критериите за оценка на химично състояние е оценена в добро 

химично състояние 

• Подземно водно тяло с име „Карстови води в Предбалкана” и код 

BG1G0000K2S037 

МР 203 при с. Кобиляк - КИ "Кобиляк", община Бойчиновци, област Монтана – и през 

2017 г. резултатите от проведения мониторинг на водата в пункта потвърждават наднормените 

концентрации на арсен констатирани в предходните години. Установено е, че основна причина 

за наднормените стойности е натрупан в терасата на река Огоста арсен, резултат от 

многогодишна естествена ерозия на арсен-съдържащите скали в района, както и факта, че в 

миналото хвост, съдържащ арсен е бил от директното заустван в реката. Чрез провеждане на 

редица проучвания е доказано, че водата от р. Огоста е в хидравлична връзка с водата от 

карстовия извор. 
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В него въз основа резултати от провеждания от ИАОС мониторинг за периода 2010-

2014 г. и резултати от проведени анализи по научно-приложна разработка „Проучване и 

оценка на химичното състояние на повърхностни води” за всички речни поречия са 

определени фонови концентрации на различни елементи. За поречието на р. Огоста, където 

попада и МР 203 КИ "Кобиляк", е определената фоновата концентрация за As e 22µg/l ( СК за 

показател арсен в подземни води е 10µg/l ). По останалите наблюдавани показатели водата е в 

добро химично състояние. 

- МР 205 при с. Дерманци КИ "Батово езеро", община Луковит, област Ловеч – пункта 

е с добри показатели по СК на подземни води през изминалата 2017 г. и отговаря на критериите 

за добро химично състояние. 

- МР 457 с. Цаконица, КИ “Крушата”, община Мездра, област Враца - пункта е 

включен в програмата за мониторинг на подземни води за ДРБУ за първа година през 2016 г. 

Анализа на резултатите от изпитванията за двугодишния период показва, че водите в пункта 

отговарят на добро химично състояние по СК на подземни води 

 

• Подземно водно тяло с име „ Карстови води в Ломско-Плевеския басейн” и 

код BG1G0000K2M047 

- МР 274 при КИ ПС "Кайлъка" Плевен, община Плевен, област Плевен – В 

резултатите от проведения мониторинг през 2017 г. се отчита еднократно превишение на 

концентрацията на манган. По всички останали показатели водата в пункта е в добро 

състояние по СК. 

- МР 276 при с. Рибен, КИ"Езерото", община Долна Митрополия, област Плевен 

– резултатите от анализите на водата и през 2017 г. показват добро химично състояние по СК 

на подземни води. 

- МР 281 при С 46 "Яна" Плевен, община Плевен, област Плевен – през 2017 г. 

резултатите от анализите на пробите от водата в пункта показват превишение на нормата за 

манган. По този показател и в предходните години са констатирани много различни и 

нестабилни стойности на СГ концентрации спрямо СК. По всички останали показатели водата 

отговарят на изискванията за добро химично състояние. 

- МР 414 при гр.Никопол, КИ “Текийски”, община Никопол, област Плевен; 

- МР 415 при с.Садовец КИ”Студен кладенец”, община Долни Дъбник, област 

Плевен Двата пункта МР 414 и МР 415 са включени в мониторинговата програма за подземни 

води за ДРБУ за първа година през 2016 г.. Резултатите от изпитванията на водата и в двата 

пункта за периода 2016 – 2017 отговарят на СК на подземни води. 

С оглед на гореизложеното се стига до извода, че от 7 подземни водни тела на 

територията на община Червен бряг, само едно е в лошо състояние. 

Химичното състояние на подземните водни тела в община Червен бряг е показано в 

следната таблица: 

Оценка на химично състояние на подземни водни тела в Дунавски район 

код ПВТ 
наименование 

на ПВТ 

тест: 

обща 

оценка 

на 

химично

то 

състоян

ие на 

ПВТ 

/добро/л

ошо/ 

тест: 

интрузия 

на 

солени 

или 

замърсен

и води 

/неприло

жимо/до

бро/лош

о/ 

тест: 

значимо 

влошаване 

на 

екологичнот 

или 

химичното 

състояние  

на 

повърхностн

ите водни 

тела , 

причинено 

от пренос на 

тест: значимо 

влошаване на 

състоянието 

на земните 

екосистеми , 

зависещи от 

подземните 

води , поради 

пренасянето 

на 

замърсители 

от ПВТ  

/неприложимо

/добро/лошо/ 

тест: 

влошаване 

на 

качествата 

на 

подземнит

е води , 

предназна

чени за 

питейно-

битово 

водоснабд

яване  

/неприлож

обща 

оценка 

на 

химично

то 

състояни

е на ПВТ 

Наличие 

на 

възходя

ща 

тенденц

ия 

/да/не/ 
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замърсители 

от ПВТ 

/неприложи

мо/добро/ло

шо/ 

имо/добро/

лошо/ 

BG1G0000QAL017 

Порови води 

в Кватернера 

- р. Искър 

добро няма добро добро добро добро не 

BG1G0000QAL018 

Порови води 

в Кватернера 

- р. Вит 

лошо няма добро добро лошо лошо да 

BG1G0000QPL023 

Порови води 

в Кватернера 

- между 

реките Лом и 

Искър 

добро няма добро добро добро добро не 

BG1G0000QPL024 

Порови води 

в Кватернера 

- между 

реките Искър 

и Вит 

добро няма добро добро добро добро не 

BG1G000N1BP036 

Карстови 

води в 

Ломско-

Плевенската 

депресия 

добро няма 

няма 

хидравлична 

връзка с 

повърхностн

и води 

неприложимо добро добро не 

BG1G0000K2S037 

Карстови 

води в 

Предбалкана 

добро няма 

няма 

хидравлична 

връзка с 

повърхностн

и води 

неприложимо добро добро не 

BG1G0000K2M047 

Карстови 

води в 

Ломско-

Плевеския 

басейн 

добро няма 

няма 

хидравлична 

връзка с 

повърхностн

и води 

неприложимо добро добро не 

На територията на общината липсват разкрити водоизточници на минерални води, 

поради което в настоящия доклад въпроси, свързани с минерални води не са разгледани. 

4.3.3. Водоснабдяване и канализация 

4.3.3.1. Водоснабдяване 

 Водоснабдяването на община Червен бряг се осигурява предимно чрез водовземания 

от кладенци на р. Искър и извора на р. Златна Панега, но има изградени и водохващания от 

местни източници. Характерно за р. Искър н р. Златна Панега е, че максималният им отток е 

по време на пролетното снеготопене. През лятото и началото на есента оттокът чувствително 

намалява. Почти всички каптажи и дренажи са плитко почвени и дебитите им се влияят от 

атмосферните условия. 
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На територията на общината са изградени 14 напорни резервоари (5 в гр.Червен бряг н 

9 в селата от общината) и 2 контра резервоари в с.Горник и с.Девенци. В общината липсва 

пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). 

На територията на община Червен бряг има издадени разрешителни за водоползване на 

следните водоизточници: 

3 бр. ш.кл. „ПС“Червен бряг 1“ – разрешително №100530/30.07.2004г. 

3 бр. ш.кл. ПС“Сухаче“ - разрешително №11510946/26.02.2014г. 

ШК 1/70 с.Горник - разрешително №100524/30.07.2004г. 

Таблица:   Водоизточници 

Селище 
Начин на  

водоснабдяване 

Вид 

съоръжение 
Брой Наименование 

Бресте помпажно Каптаж 1 Чудна 

Глава помпажно Шахтов кладенец 1 ПС 

Горник гравитачно Каптаж 1 Езерото в селото 

Горник гравитачно Каптаж 1 Манастира 

Горник помпажно Шахтов кладенец 1 ПС 

Девенци помпажно Шахтов кладенец 2  

Девенци помпажно Шахтов кладенец 1 до стопанския двор 

Койнаре помпажно Шахтов кладенец 1 ПС 

Лепица помпажно Дренаж 1 югозап. от селото 

Радомирци гравитачно Дренаж 1 Кръгна горен 

Ракита помпажно Каптаж 1 Езерото 

Реселец смесено Каптаж 1 Скока 

Рупци гравитачно Каптаж 1 Езерото 

Рупци 
помпажно Дренаж 1 

в терасата на р. Златна 

Панега 

Сухаче помпажно Шахтов кладенец 3  

Сухаче помпажно Шахтов кладенец 1 земл. на с.Чомаковци 

Телиш помпажно Дренаж 1 в селото ПС 

Телиш помпажно Площен дренаж 1 Конската скала 

Червен бряг помпажно Шахтов кладенец 3 ПС 1 при с.Горник 

Червен бряг помпажно Шахтов кладенец 5 ПС 3 при с.Чомаковци 1 

Червен бряг 
помпажно Шахтов кладенец 2 

ПС 3 (земл. на 

гр.Койнаре) 

Чомаковци помпажно Шахтов кладенец 3 при ПС 1 с.Сухатче 

Чомаковци помпажно Тръбен кладенец 1 при ПС 1 с.Сухатче 

Чомаковци помпажно Шахтов кладенец 2 при ПС 2 

Източник: „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. 

  
❖ Съоръжения по мрежата 

Водоснабдяването в обособената територия на ВиК Плевен се осъществява основно от 

подземни водоизточници. ВС_Червен бряг също използва подземни води в допълнение на 

получаваната вода по гравитачен път от водоизточник Златна Панега на територията на ВиК 

Ловеч. 
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Таблица:   Помпени станции 

№ 
Местонахождение 

Инстал. 

мощнос
т 

Автома- 

тизирана 

Хлор. 

поме- 
щения 

Хлориране БПС 
Трафопостов

е 

Вид на  

устройството 
Брой Брой 

Инстал. 

мощност 
Брой 

    kW да/не бр. - - - kW - 

1 Бресте 67.00 да - дозатор 1 - - 1 

2 Глава 35.00 да 1 дозатор 1 - - 1 

3 Горник 57.00 да 1 
Prominet 

concept 
2 - - - 

4 Девенци 1 59.00 да 1 - - - - 1 

5 Девенци -2 за града 40.00 да 1 - - - - 1 

6 
Девенци 3 / шахт.кл. До 

ст.двор/ 
59.00 да 1 дозатор - - - - 

7 Койнаре 
150.0
0 

да 1 
СолвейВерке4

2 
1 - - 1 

8 Лепица 59.00 да 1 
Prominet 

concept 
1 - - 1 

9 Ракита 
130.0
0 

да 1 
СолвейВерке4

2 
1 - - 1 

10 Реселец 26.00 да 1 
Prominet 

concept 
1 - - - 

11 Рупци 28.00 - 1 дозатор 1 - - - 

12 Сухаче 60.00 да 1 
Prominet 
concept 

1 - - 1 

13 Телиш от Ракита 44.00 да 1 
дозираща 

помпа 
1 - - 1 

14 Телиш 35.00 да 1 Jesko 1 - - - 

15 Червен бряг -1 с.Горник 
147.0

0 
да 1 

Prominet 

concept 
1 3 30.00 - 

16 
Червен бряг -3 /5бр.ш.кл.Ч-

ци1/ 

367.0

0 
да 1 

Prominet 

concept 
1 2 50.00 1 

17 Червен бряг за  вз 
180.0

0 
да - 

Prominet 

concept 
1 - - 1 

18 
Трафопост група 6 + група 
вз 

- - - - - - -  

19 
Чомаковци -1/ 3 бр. шахт. 

кл.+тр.кл./ 
74.00 да 1 дозатор 1 - - 1 

20 
Чомаковци -2 / 2 бр. 
шахт.кл./ 

57.00 да 1 
дозираща 

помпа 
1 2 22.50 1 

21 Ч. Бряг канализация - - 1 - - - - - 

Източник: „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. 

 

Таблица:   Резервоари 

№ Местонахождение 

Черпателни 
Облекчителн

и 
Напорни - вкопани Напорни - кули 

брой обем 
воден 

стълб 
брой обем брой обем 

воден 

стълб 
брой обем 

воден 

стъл

б 

    - m3 m - m3 - m3 m - m3 m 

1 Бресте 1 5 - - - 1 120 2.00 - - - 

2 Горник - - - - - 1 200 2.00 - - - 

3 Горник - - - - - 1 80 1.90 - - - 

4 Девенци 1 75 - - - 1 180 2.34 - - - 

5 Койнаре - - - - - 1 2 000 2.34 - - - 

6 Лепица - - - - - 1 200 2.00 - - - 

7 Радомирци за ВЗ - - - - - 1 200 2.00 - - - 

8 Радомирци за НЗ - - - - - 1 200 2.00 - - - 

9 Ракита 1 
11

5 

1.4

0 
- - 1 280 2.80 - - - 

10 Реселец 1 25 - - - 1 300 2.15 - - - 

11 Рупци за Девенци - - - 1 25 1 160 1.90 - - - 
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12 Рупци - - - - - 1 90 2.00 - - - 

13 Сухаче - - - - - 1 200 2.50 - - - 

14 Телиш от Девенци - - 
1.8

0 
- - 1 300 3.85 - - - 

15 
Телиш от ПС 1 в 

селото 
1 60 

1.5

0 
- - - - - - - - 

16 
Телиш от ПС 2 от 

ракита 
1 10 - - - 1 400 4.15 - - - 

17 Червен бряг ПС ВЗ 1 50 
2.0

0 
1 50 1 2 500 4.25 - - - 

18 Червен бряг ПС ВЗ - - - - - 1 2 000 4.15 - - - 

19 Червен бряг ПС 1 1 25 - - - 1 600 2.50 - - - 

20 Червен бряг - - - - - 1 2 000 - - - - 

21 Чомаковци ПС 2 1 25 - - - 1 
35

0 
4.00 - - - 

Източник: „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. 

Експлоатацията на водопроводната мрежа и предоставянето на услуги на територията 

на общината се извърша от „ВнК“ - гр. Плевен. Изградената водопроводна мрежа, както и 

всички съоръжения се стопанисват, ремонтират и поддържат от „ВиК“-Плевен с районно 

поделение гр.Червен бряг. Съгласно данни от Дружеството, водопроводната мрежа на 

селищата от област Плевен е изградена в по-голямата си част от етернитови и стоманени 

тръби. Общата дължина на водопроводната мрежа на община Червен бряг е 394 км., от които 

270 км - вътрешна водопроводна мрежа и 124 км външна водопроводна мрежа. Процентното 

съотношение на отделните видове тръби е следното: етернитови тръби - 83%, стоманени 

тръби - 8,36%. полиетиленови тръби - 4.66% и други - 3.98%. 

Голяма част от мрежата е амортизирана, а друга част - с недостатъчни диаметри, което 

затруднява нормалното водоснабдяване. По линия на аварийните ремонти всяка година се 

извършва подмяна на водопроводи с полиетиленови тръби. В таблиците по-долу са 

представени данни за дължината на водопроводната мрежа по селища, материала на тръбите 

и по годините на изграждане в община Червен бряг. 

Таблица:   Дължина на водопроводната мрежа в населените места в община Червен бряг 

Селище Външна  (м) 

(м) 

Вътрешна 

(м) 

Обшо 

(м) 
с. Бресте 5 489 7 107 12 596 

с. Глава 771 14 831 15 602 

с. Горник 3 483 12 797 16 280 

с. Девенци 2 834 12 597 15 431 

гр. Койнаре 10 162 43 903 54 065 

с. Лепица 8 903 10 792 19 695 

с. Радомирци 15 343 21780 37 123 

с. Ракита 2 850 20 199 23 049 

с. Реселец 4 736 9 209 13 945 

с. Рупци 10 739 6 343 17 082 

с. Сухаче 3 117 11599 14 716 

с. Телиш 21 273 27 920 49 193 

гр. Червен бряг 25 726 47 945 73 671 

с. Чомаковци 8 955 22 998 31953 

Обшо: 124 381 270 020 394 401 

Източник: „ВиК“-Плевен 

 
Таблица:   Дължина на водопроводна мрежа по вид тръби в община Червен бряг 
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Водопроводна мрежа Външна 

(м) 

Вътрешна 

(м) 

Обшо 

(м) 
Етернит 86 132 240 742 326 874 

Поп. 0 8 184 8184 

Стомана 25 846 7118 32 964 

ПЕВП 10 029 8 567 18 596 

Чугун 620 5 409 6 029 

Каменни 649 0 649 

PVC 1 105 0 1 105 

Обшо: 124 381 270 020 394 401 

Източник: „ВиК“-Плевен 

 
Таблица:  Дължина на водопроводната мрежа по година на изграждане 

Година на изграждане 

 

Външен водопровод 

(м) 

Вътрешен водопровод  

 (м) 

Обшо  

(м) 

1920-1929г. 1 285 808 2 093 

1930-1939г. 42 7 333 7 375 

1940-1949г. 282 5 529 5 811 

1950-1959г. 18413 23 737 42 150 

1960-1969г. 32 598 131 284 163 882 

1970-1979г. 25 94S 54 656 80 604 

19S0-19S9r. 21 883 37 084 58 967 

1990-1999г. 18 133 2 592 20 725 

2000-2009г. 3 417 4 592 8 009 

2010-2015г. 2 380 2 405 4 785 

Обшо: 124 381 270 020 394 401 

Източник: „ВиК“-Плевен 

 Отстранените аварии са основно на етернитови водопроводи, при които изпразването 

на мрежата, честото спиране и пускане на водата увеличава риска от възникване на аварии в 

старите водопроводни мрежи. 

 Съгласно данни от НСИ за 2014г. използваната питейна вода от домакинствата от 

общественото водоснабдяване (ВиК) средно на човек за област Плевен е 95 л/чов./ден,  а 

използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК) средно 

на човек по райони за басенново управление на водите Дунавски район подбасейн р. Искър 

е 120 л/чов./ден. Община Червен бряг е добре водоснабдена и към момента потребностите 

на населението са задоволени. 

 Необходима е подмяна и рехабилитация на водопроводната мрежа по населени места. 

През м.Юли 2016г, община Червен бряг е сключила договор „Изработване на технически 

проекти за реконструкция/рехабилитация на водопроводните мрежи в с.Сухаче, с.Лепица и 

с.Горник, Община Червен бряг, както и последващо осъществяване на авторски надзор на 

строително-монтажните работи ” 

 Водопроводна мрежа на гр.Червен бряг 

 Общата дължина на водопроводната мрежа в гр.Червен бряг е 74 км, от които 47,945 

км - вътрешна и 25,726 км - външна водопроводна мрежа, като процента на изграденост на 

водопроводната мрежа е около 95%.  

 Основен водоизточник е водоснабдителна система - извор „Златна Панега“, 

поддържана от „ВиК" - Ловеч. При проблеми с основния водоизточник се използват 

местните водоизточници - водовземни кладенци от терасата на р.Искър. Водоснабдителната 

система работи без пречиствателна станция. Извършва се само хлориране на питейната вода. 

Водопроводната мрежа е сключена. Градът е разделен на две зони - ниска и висока, като 
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главните клонове работят като транзитни, захранващи отделните зони. Вътрешната 

водопроводна мрежа на гр. Червен бряг е изградена предимно от етернитови тръби с 

диаметър от ф60 до ф400 от стоманени и поцинковани тръби, които са амортизирани и с 

изтекъл експлоатационен период и предизвикват чести аварии, което обуславя висок 

процент загуби на вода. 

 В изпълнение на проект DIR-51011116-24-69 за „Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг", финансиран по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води в насечени места с над 10 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи 

в градски агломерационни ареали”, ОП „Околна среда 2007-2013г.” е сключен договор №98-

00-1278/31.07.2013г. между община Червен бряг и „В.Д. Червен бряг" ДЗЗД за обект 

„Инженеринг във връзка с проект DIR-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, Обособена позиция 2: 

„Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. 

Червен бряг”, като е изготвен работен проект за водопроводната мрежа на гр. Червен бряг. 

Съгласно изготвеният и изпълнен работен проект за водопроводната мрежа на гр.Червен 

бряг е подменена или рехабилитирана водопроводната мрежа в участъците, в които е 

извършено изграждане или рехабилитация на канализационната мрежа. 

 В обхвата на Зона I са изградени водопроводи с обща дължина от 2 025,30 м, в зона II 

– 941.55м и зона III- 698.10м. 

 Водопроводната мрежа в квартал V-ти на град Червен бряг е от амортизирани 

етернитови тръби н отчасти с нови ПЕВП, където е имало аварии. Загубите на вода са над 

60%. Той не е включен в обхвата на водния цикъл и е един от приоритетните проекти за 

програмен период 2014-2020г. 

 Новите водопроводи са изградени от полиетиленови тръби с висока плътност РЕ 100 

за налягане 10 атм. За нормалната експлоатация на новите водопроводи са изградени 

спирателни кранове на подходящи места. Всички съществуващи сградни отклонения от 

стоманени поцинковани тръби са подменени с тръби РЕ100, PN10 и са свързани към 

новоизградения водопровод, като в тротоарите са монтирани ТСК на 0.50 м от бордюра или 

на подходящо място, ако тротоарът не е изграден. Подменени са сградните водопроводни 

отклонения от новоизградения уличен водопровод до регулационна линия на имота. За 

незастроените имоти и улици по които е нямало водопровод са изградени нови сградни 

отклонения до регулационна линия. За осигуряване на вода за външни противопожарни 

нужди са изградени нови надземни ПХ 70/80, като пред всеки от тях е монтиран СК DN80. 

Разстоянието между хидрантите не надвишава 150м. Пожарните хидранти са монтирани на 

0,5 м от външния ръб на бордюра, в границите на тротоарите. 

 След приключване на проект „Подобряване и изграждане иа инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“, финансиран по ОП „Околна среда 2007- 

2013г.”, състоянието на водопроводната мрежа на гр. Червен е както следва: 

Таблица:   Дължина на водопроводната мрежа в гр.Червен бряг 

Дължина на съществуваща водоснабдителна мрежа, преди проекта km 47,945 

Дължина на водоснабдителна мрежа, рехабилитирана по проекта km 5,281 

Дължина на новоизградена (удължена) водоснабдителна мрежа по 

проекта 

km 2,414 
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Съществуващи сградни водопроводни отклонения брой 2 206 

Нови сградни водопроводни отклонения, изградени по проекта брой 295 

Сградни отклонения, рехабилитирани по проекта брой 99 

Източник:“ Програма за опазване на околната среда в община Червен бряг 2016-2020г.“ 

Санитарно-охранителни зони 

 В община Червен бряг е учредена една санитарно охранителна зона определена по 

реда на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ( ДВ, бр. 

88 от 27 октомври 2000 г.) със следните данни:  

 Заповед № СОЗ-161/08.05.2008 г. за учредяване на санитарно-охранителна зона 

публична общинска собственост около шахтов кладенец – ШК1 за добив на подземни води 

от незащитено подземно водно тяло  BG1G000QАL017 – „Порови води в Кватернера на р. 

Искър” за водоснабдяване на консервна фабрика „Поли Трейдинг” ООД в с.Глава, община 

Червен бряг, област Плевен, с издадено разрешително за водовземане №11510660/27.07.2011 

год., с координати:  Х – 4717948,620 и У – 8578104,460 /в координатна система 1970 г., зона 

К-3/, находящ се в УПИ VII-505, кв. 58 по регулационния план на с.Глава  

 Към настоящият момент в Басейнова дирекция „Дунавски район” има открита и 

незавършена процедура (СЗ-885) по определяне на санитарно-охранителна зона по реда на 

Наредба № 3/16.10.2000 год. за следните водоизточници:  3 бр. шахтови кладенци от ПС 

„Сухаче”, находящи се в поземлен имот 058042 по картата на възстановената собственост на 

с.Лепица, община Червен бряг, област Плевен, с издадено разрешително за водовземане № 

11510946/26.02.2014 год. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” 

 Към момента са изготвени проекти за СОЗ  (Пояси  I, II и III) на два броя шахтови 

кладенци (ШК19 и ШК20) на ПС“Червен бряг-3“в землището на гр.Червен бряг и 

гр.Койнаре. 

 Необходимо е да се учредят СОЗ около всеки водоизточник за питейно-битово 

водоснабдяване, с което ще се създадат ограничения и изисквания за опазването на 

подземните води около водоизточници.  

 В плана на ОУПОЧБ ще бъдат отразени и проектните СОЗ, като се предвиди 

възможност за предстояща актуализация.  

 С изпълнение на проекта за водния сектор в град Червен бряг се постигна подобряване 

качеството на живот на местните жители, като е осигурена здравословна н екологична среда 

и нарастване инвестиционната привлекателност на града. Сигурността, качеството и достъпа 

до ВиК услуги в града са подобрени. 

 С рехабилитацията и доизграждането на водопроводната мрежа е постигнато: 

− Подобрено качество на водоснабдителните услуги на абонатите; 

− Осигурена е непрекъснатост на водоподаването за по-голям период в сравнение 

с предходното положение; 

− Намалени са разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа; 
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− Подобрено е водоснабдяването на абонатите чрез намаляване на ремонтните 

работи в следствие на аварии във водопреносната мрежа; 

− Населението е снабдено с адекватна по количество и качество питейна вода; 

− Намалени са водните загуби по водопроводната мрежа; 

− Предизвикана е обществена чувствителност по отношение на ефективното 

използване на водните ресурси. 

 Въпреки добрата осигуреност на общината с водоснабдителна инфраструктура, от 

ВиК – Плевен постъпва информация за повишено съдържание на нитрати в питейната вода 

на населените места с. Горник и гр. Койнаре. Основни източници за замърсяване на водата с 

нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в 

селското стопанство, отпадъчните води от бита и животновъдството. Нашата цивилизация 

все още не може да се откаже от използването на нитрати в селското стопанство и 

промишлеността. Това налага осъществяването на непрекъснат и стриктен контрол върху 

съдържанието на нитрати в хранителните продукти и питейната вода, спазването на 

ограничения в количеството и начина на ползване на органични и минерални торове в 

селското стопанство. Дружеството ВиК – Плевен е предвидило „Програма за подобряване 

на качеството на питейната вода в зоните с установени трайни отклонения от нормите, 

възможните начини за отстраняването им“ в „Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен като ВиК оператор за периода 2017-2021 

г.: 

№ 

по 

ре

д 

Зона на 

водоснабдя

ване 

Населени 

места, 

включени в 

зоната на 

водоснабдя

ване 

Водоизточник

, с 

констатирано 

трайно 

отклонение от 

нормите 

Показател, по 

който е 

констатирано 

отклонение  

Вариант 

I 

Стойно

ст,   

хил.лв. 

Вариан

т II 

Стой  

ност,   

хил.л

в. 

Показа

тел с 

индика

торно 

значен

ие 

Физико

-

химичн

и 

показат

ели 

1 
Зона №92 

малка зона 
гр. Койнаре 

Шахтов 

кладенец 

Магнез

ий 

Обща 

твърдо

ст 

Нитрат

и 

модул за 

пречист

ване на 

п-ни 

води 

200 

Хидрог

еоложк

и 

проучв

ания за 

дълбок

и 

сондаж

и 

- 

2 
Зона №94 

малка зона 
с. Горник 

Шахтов 

кладенец 1, 

Каптаж 

"Манастира", 

Каптаж 

"Езеро" 

 
Нитрат

и 

модул за 

пречист

ване на 

п-ни 

води 

200 

Хидрог

еоложк

и 

проучв

ания за 

дълбок

и 

сондаж

и 

- 

 

  Област Плевен е район с развита селскостопанска дейност и резонно 17 зони са с 

нестандартност по показател нитрати. Във връзка с това, от ВиК-Плевен са инициирани 

срещи за създаването на комисии с представители от Басейнова дирекция, МОСВ, МЗ и др., 

за ограничаването на използването на синтетични торове при селскостопанска дейност и 

въвеждането на добри земеделски практики в санитарно-охранителни пояси на 

водоизточниците на селищата с нестандартност на питейната вода по показател нитрати. 
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ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАТЪЦИ  

Обобщение на основните недостатъци във външните водопроводни мрежи 

• Съществуващата водопроводна мрежа е изградена основно от етернитови 

водопроводи, при които изпразването на мрежата, честото спиране и пускане на 

водата увеличава риска от възникване на аварии. 

• Изградените СОЗ не са учредени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. с 

изключение на шахтов кладенец – ШК1 за добив на подземни води от 

незащитено подземно водно тяло  BG1G000QАL017 – „Порови води в 

Кватернера на р. Искър” за водоснабдяване на консервна фабрика „Поли 

Трейдинг” ООД в с. Глава 

• Водата от някои водоизточници не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател 

нитратни йони, магнезий и обща твърдост; 

• Голяма част от съоръженията за обеззаразяване са с ниска надеждност. 

Обобщение на основните недостатъци на разпределителните мрежи 

• Съществуващата водопроводна мрежа е изградена основно от етернитови 

водопроводи, при които изпразването на мрежата, честото спиране и пускане на 

водата увеличава риска от възникване на аварии. 

• Няма издадени разрешения за водоползване за водоизточниците, с изключение 

на ШК „Манастирца” и ДС „Посабина”. 

• Изградените СОЗ не са учредени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. с 

изключение на шахтов кладенец – ШК1 за добив на подземни води от 

незащитено подземно водно тяло  BG1G000QАL017 – „Порови води в 

Кватернера на р. Искър” за водоснабдяване на консервна фабрика „Поли 

Трейдинг” ООД в с. Глава 

• Водата от някои водоизточници не отговаря на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за 

качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показател 

нитратни йони, магнезий и обща твърдост; 

• Голяма част от съоръженията за обеззаразяване са с ниска надеждност. 

Обобщение на основните недостатъци на разпределителните мрежи 

• Mрежите са изградени от около 70% етернитови, 20% стоманени и поцинковани 

тръби. с изтекъл експлоатационен срок; 

• Водопроводите от РМ са амортизирани, което често води до скрити аварии и 

загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на 

водоподаването, до нарушаване на асфалтовата настилка и до ерозия на терена. 

Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода.  

• Сградните водопроводни отклонения – над 41 000 бр. са изпълнени основно от 

поцинковани тръби, чиито експлоатационен срок е изтекъл; 

• В критично състояние е и оборудването на мрежите (спирателните кранове и 

пожарните хидранти са амортизирани). 

  Характерните аварии по АЦ тръбите са: износено гумено уплътнение при връзките, 

което води до течове; спукани или счупени тръби. Характерните аварии по стоманените и  
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4.3.3.2. Канализационна система 

 Канализационните системи имат важно значение за поддържането на благоприятна и 

здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на 

екологичното равновесие. 

 Експлоатацията на канализационната мрежа и предоставянето на услуги на 

територията на гр. Червен бряг се извърша от “ВиК“ - гр. Плевен. Изградената улична 

канализационна мрежа, както и всички съоръжения се стопанисват, ремонтират и поддържат 

от „ВиК” - Плевен с районно поделение гр. Червен бряг. 

Канализационна мрежа на гр.Червен бряг 

Съществуваща канализационна мрежа на гр. Червен бряг - смесена с дължина 42000 

м, като процента на изградеността й е около 90%. Канализацията е изградена от бетонови 

тръби с диаметър от ф 200 до ф 1200 мм и открит канал 200/125 см, който зауства в р. Искър. 

Има две съществуващи преливни шахти, които подлежат на реконструкция. Отпадъчните води 

от територията се поемат от Главни колектори I, II III и IV. Съгласно Разрешителното за 

отвеждане и заустване на канализационната мрежа на гр.Червен бряг са разрешени две точки 

на заустване - Поток 1 - основно заустване на смесени отпадъчни води от Главни Колектори I, 

II III и IV в р. Искър н „Несъществен" Поток 2 - заустване на смесени отпадъчни води от Гл. 

Колектор IV.  

Състоянието на канализационната мрежа е лошо, наблюдават се чести аварии, които 

са предпоставка за повсеместно замърсяване на водите. 

В изпълнение на проект DIR-51011116-24-69 за „Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг". финансиран по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в насечени места с над 10 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 

агломерационни ареали ”, ОП „Околна среда 2007-2013г.” е сключен договор №98-00-

1278/31.07.2013г. между община Червен бряг и „В.Д. Червен бряг'’ ДЗЗД за обект: 

„Инженеринг във връзка с проект D1R-51011116-24-69 „Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, Обособена позиция 2: 

„Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. 

Червен бряг”, като е изготвен работен проект за канализационната мрежа на гр. Червен бряг. 

В Зона I e обхваната канализация с обща дължина от  2028.55м. В зона II – 917.55м,  

зона III-917.30м, зона IV-1207.50м и зона V-3260.40м. 

Канализационна мрежа в квартал V-ти на гр. Червен бряг няма. Отпадъчните води се 

заустват в септични ями. Поради високото ниво на подпочвени води и необходимостта от 

помпено отвеждане на отпадъчните води, квартала не е включен в обхвата на водния цикъл, 

поради финансови причини. 

Канализацията е изградена с тръби от оребрен полиетилен SN8, със следните 

вътрешни диаметри – ф300мм, ф400мм. За правилната експлоатация на канализационната 

мрежа са изградени и ревизионни шахти. Всички съществуващи сградни отклонения са 

свързани към новата канализация. Новите сградни канализационни отклонения са изградени 

до дворищна регулационна линия. За отводняване на уличните платна са изградени на 

подходящи места в кръстовищата и по дължина на улицата улични оттоци с дъждоприемни 

решетки. 
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След приключване на проект .„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Червен оряг“, финансиран по ОП „Околна среда 2007- 2013г.”, 

процента на изграденост на канализационната мрежа е 98%, като състоянието на мрежата е 

както следва: 

Таблица:  Характеристика на канализационната мрежа на гр.Червен бряг 

Дължина на съществуваща канализационна мрежа, преди проекта km 42 

Дължина на канализационна мрежа, рехабилитирана по проекта km 1,968 

Дължина на новоизградена (удължена) канализационна мрежа по проекта km 5,999 

Съществуващи сградни канализационни отклонения, преди проекта брой 1 985 

Нови сградни канализационни отклонения, изградени по проекта брой 310 

Сградни отклонения, рехабилитирани по проекта брой 84 

Източник:“ Програма за опазване на околната среда в община Червен бряг 2016-2020г.“ 

Канализационна мрежа в останалите населени места в община Червен бряг 

Освен в общинския център Червен бряг има частично изградена канализационна 

мрежа и в гр. Койнаре. Дължината на съществуващите Главни колектори е 1004м, изградени 

от бетонови тръби с диаметри – Ф500, Ф600 - кръгли профили и Ф60/90- яйцевиден профил. 

Второстепенните колектори са с дължина 8000м, изградени от бетонови тръби с диаметри, 

ф200, 250, 300, 350, 450, 500- кръгли профили и Ф60/90 и ф70/105- яйцевидни профили. 

Общата дължина на канализационната мрежа е 9004м. 

Във всички останали населени места на общината битово-фекалните води от 

населението се заустват в септични ями, което налага необходимост от изграждане на 

канализационни системи и пречиствателни съоръжения. В тази насока Община Червен бряг 

има изготвени идейни проекти за населените места, както следва: 

• Град Койнаре –„Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна 

станция" 

• С. Сухаче –„Изграждане на канализационна система и рахабилитация на 

водопроводната мрежа и пречиствателна станция"; 

• С. Горник – „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за 

отпадъчни води"; 

• С. Чомаковци –„Изграждане на канализация и пречиствателна станция за 

отпадъчни води"; 

• С. Глава – „Изграждане на селищна канализационна система и пречиствателна 

станция за отпадъчни води"; 

• С. Реселец –„Изграждане на селищна канализационна система и 

пречиствателна станция за отпадъчни води"; 

• С. Рупци – „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция 

за битови отпадни води"; 

• С. Телиш – „Изграждане на селищна канализационна система”; 

• С. Радомирци – „Изграждане на канализационна система". 

Пречиствателна станция за отпадъчни води 

На територията на Община Червен бряг до 2015г. е нямало изградена пречиствателна 

станция за отпадъчни води, което е наложило необходимостта от изграждане на такова 

съоръжение. 
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В изпълнение на проект DIR-51011116-24-69 за „Подобряване и изграждане на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг”, финансиран по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

в насечени места с над 10 000 екв. ж. и в насечени места с под 2 000 екв. ж. попадащи в градски 

агломерационни ареали”, ОП „Околна среда 2007-2013г.” е изготвен работен проект за 

изграждане на ПСОВ - гр. Червен бряг, който в последствие е изпълнен. За пречиствателната 

станция са изградени външни комуникационни връзки, необходими за функционирането й - 

довеждащи път. електропровод, водопровод.  

Водоприемник на заустване на ПСОВ - гр. Червен бряг е река Искър. За 

новоизградената ПСОВ е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2349/14.12.2015г. от 

ДНСК - гр. София. 

Съгласно Решение № 1880/14.04.2016 г. за изменение на разрешително № 13140186/ 

29.02.2012 г.  са определени три точки на заустване в р. Искър с координати: 

1. СШ 43° 16' 54,1    ИД 24° 04' 17,6         

2. СШ 43° 16' 17,9 ИД 24° 04' 18,4     

3. СШ 43° 16' 56,67   ИД 24° 04' 15,11   

Със срок за постигане на ИЕО „До 6 месеца от въвеждане в редовна експлоатация на 

пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015“ 

За изграждането на ПСОВ - гр. Червен бряг е избрана най-подходящата площадка, 

намираща се на отсрещния бряг на р. Искър, спрямо местоположението на града, срещу 

промишлената зона. Местоположението й е в ПИ 039016 от землището на с.Горник, община 

Червен бряг, на 350 м от шосето, свързващо селото с общинския център. От изток обектът 

граничи с предпазната дига на р.Искър. От юг граничи с депо за вторични суровини на „Дко 

Промет” ЕООД и терен на „Ретекс” ЕООД, а от запад и на север - земеделски земи. 

Площадката попада в лявата тераса на р. Искър. Теренът е равнинен с надморска височина 

94,0 - 95,0м, като на места съществуват ями с дълбочина до 3,0м вследствие на добив на 

инертни материали. Площадката е заобиколена предимно от земеделски имоти, без жилищно 

застрояване. 

Процесът на биологично пречистване с активна утайка в аеробни условия води до 

незначително отделяне на миризми ограничаващи се в рамките на площадката на ПСОВ. 

Съоръженията и монтираните в тях оборудване са шумоизолирани и не са източник на шум и 

вибрации. Потопените помпи и миксери не са източник на шум над допустимите норми. Извън 

оградата на ПСОВ няма никакви шумове, неприятни миризми и вредни газове. 

Приложената технологична схема за пречистване на отпадъчни води е така избрана, 

че няма отделяне на никакви вредни миризми и газове в атмосферата. Съоръженията за 

механичното стъпало и третирането на утайките са поместени в сграда и никакви неприятни 

миризми не се отделят навън. В самата сграда има необходимата вентилация. ПСОВ е 

съобразена с всички съвременни изисквания по отношение на показателите на пречистените 

води, въздействието върху околната среда, минимални инвестиционни и минимални 

експлоатационни разходи. 

Не се очаква изпускане на вредни емисии в зоната на заустване. Пречистените 

отпадъчни водн отговарят на Наредба №6/2000 за граничните емисии за концентрация на 

вредни и опасни субстанции в отпадъчните води. зауствани във водни обекти. 
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В останалите населени места няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни 

води. 

С рехабилитацията и доизграждането на канализационната мрежа е постигнато: 

• Увеличаване броя на населението, чиито отпадьчни води се отвеждат и 

пречистват в канализационната система, съгласно Директива на ЕС 91/2 71 

/ЕИО; 

• Предотвратяване рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи и 

неводоплътни септични ями и заустване на непречистени отпадъчни води във 

водоприемниците, чрез разширяване на канализационната мрежа по улици, по 

които не е изградена канализация; 

• Предпазване водоприемника р. Искър, който се явява водоприемник в 

чувствителна зона и притоците му, а оттам и р. Дунав от замърсяване 

вследствие на заустване на непречистени отпадъчни води; 

• Рехабилитиране на част от съществуващата канализационна мрежа, 

намалявайки авариите и инфлацията; 

С изграждането на ПСОВ в град Червен бряг е постигнато: 

‒  Предотвратено е директното изхвърляне на непречистени отпадни води във 

водоприемник р. Искър; 

‒ Увеличен е процентът на населението, чиито отпадни води напълно се третират. 

Към ПСОВ - гр. Червен бряг са присъединени 100% от населението на гр. Червен бряг. 

ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАТЪЦИ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В ОБЩИНА 

ПОПОВО 

• От населението в Общината, свързано към канализационна мрежа и ПСОВ е 

само това в гр. Червен бряг. Отпадъчните води, формирани в неканализираните 

територии на общината, не се пречистват, което причинява замърсяване на 

почвите и подземните води. Рисковете за здравето са значителни; 

• Липсата на канализационни колектори в квартал V-ти на гр.Червен бряг води до 

замърсяване на подземните и повърхностни водни тела. 

• Канализацията в гр. Койнаре е необходимо да бъде завършена с изграждане на 

ПСОВ и пречистване на отпадъчните води преди заустване във воден обект. 

4.3.4. Хидромелиоративна инфраструктура 

Съоръженията от хидромелиоративния фонд на  територията на община Червен бряг 

се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД Клон Среден Дунав Плевен 

Територията на клон Среден Дунав обхваща корекцията и десния (източен) бряг на 

р.Искър. На запад от р.Искър е територията на клон Мизия. 

На територията на община Червен бряг има 10 броя напоителни канала, два язовира и 

четири изравнителя. 

Таблица :  Напоителни канали на територията на община Червен бряг 
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Канал Землище 

Тип 

напрече

н 

профил 

облицовка 
Дължина

, км 

Дълбо-

чина 

на -

канала

, м 

Ширин

а на 

канала, 

м 

Наклон 

на 

откосит

е 

Състояни

е 

Канал М 1 

ГВНС 
С.Ракита трапец монолитна 12.400 2.75 2 1:1 

задово- 

лително 

Канал Р 6 С.Ракита, 

с.Радо-

мирци 

трапец монолитна 8.444 0.7 0.4 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 6-

1 С.Ракита трапец бет.плочи 0.798 0.7 0.25 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 6-

2 С.Ракита трапец бет.плочи 1.507 0.4 0.25 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 4-

1-1 Гр.Койанре трапец монолитна 3.260 0.3 0.20 1:1 

незадово-

лително 

Канал Р 4-

1 С.Телиш и 

гр.Койнаре 
трапец монолитна 14.199 0.7 0.6 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал Р 4-I 

част С.Ракита и 

с.Телиш 
трапец монолитна 24.850 1.4 1 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал Р 4-

II част С.Телиш трапец монолитна 7.850 0.8 1 1:1 
лошо 

Канал 8-Г-

3 
С.Телиш трапец монолитна 3.865 0.5 0.3 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал М3 

ГВНС 
С.Телиш трапец монолитна 7.800 1.9 1.6 1:1,25 

задово- 

лително 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 
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Таблица :  Технически характеристики на язовирите  на територията на община Червен бряг, собственост на „НС“ ЕАД 

Общ 

обем 

Полезе

н обем 

Височин

а на 

стената 

Дължин

а на 

стената 

Ширина 

на 

коронат

а 

Залят

а 

площ 

Кота 

корон

а 

Кота 

преливни

к 

Кота 

мъртъ

в обем 

Кота 

дъно 

Тип 

преливни

к 

Преливно 

водно 

количеств

о 

Основен 

изпускател

-диаметър 

ОИ-

дължин

а 

Максимале

н дебит на 

ОИ 

хил.м
3 

хил.м3 м м м дка      м3/сек мм м м3/сек 

Язовир „Телиш“-II клас, землище с.Телиш, имоти №000420, 000853 и 090001 с площ 2147.106 дка по АДС №746 / 03.02.1998г. 

17215 17040 29.4 1960 4 2043 221.00  197.00 161.6

0 

Няма преливник 1000 147 10.000 

Язовир „Телиш 2“-IV клас, землище с.Телиш, имоти №085003 с площ 2155.961 дка 

180 180 6 170 3 43  133.00   челен 24 300 30 0.230 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 

Таблица:  Изравнители  на територията на община Червен бряг 

Общ обем дълбочина Дължина на стената Ширина на короната Залята площ облицовка 

хил.м3  м м дка  

Изравнител „Хоризонт“, землище с.Ракита, общ.Червен бряг – имот №104011 с площ 8.071 дка 

16.2 2.00 95 85 8.07 облицован 

Изравнител „Ракита 4“, землище с.Радомирци, общ.Червен бряг – АДС№742 / 03.02.1998г., имот №000352 с площ 4.128 дка 

8.5 2.50 95 36 4.1 облицован 

Изравнител „Ракита 6“, землище с.Ракита, общ.Червен бряг –  имот №059004 с площ 8.949 дка 

25.7 3.5 167 44 7.5 облицован 

Изравнител на канал P 4-II част, землище с.Телиш, общ.Червен брвг 

16.2 2.00 95 85 8.07 облицован 

1. Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 

2. Забележка: Язовир „Телиш 2“ е разположен в опашката на язовирното езеро на яз.“Горни Дъбник“
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 Извършени са 6 корекции на двете реки Искър и Златна Панега с обща дължина 16.266 км. 

Таблица:  Корекции на реки, стопанисвани от „ХС“ ЕАД клон Среден Дунав Плевен на територията на община Червен бряг 

Корекция Землище от км до км Обща дължина, км Профил на дигата Състояние 

Р. Искър с. Чомаковци 65+000 67+870 2.870 трапицовиден Задоволително 

 с. Горник 67+870 68+810 0.940 трапицовиден Задоволително 

 гр. Червен бряг 68+810 70+766 1.956 трапицовиден Задоволително 

       

Р. Златна Панега гр. Червен бряг 0+000 4+150 4.150 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

 С. Рупци 4+150 6+220 2.070 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

 С. Радомирци 6+220 10+500 4.280 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 

  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 127 от 474 

4.3.5. Хидроенергийни обекти 

 На територията  на община Червен бряг има изградени 4 водно-електрически централи 

(ВЕЦ). 

Таблица: Водно-електрически централи (ВЕЦ) на територията на община Червен бряг 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Местоположение Собственик 
Адрес и телефони 

за връзка 

Мощност 

(kW) 

1. ВЕЦ „Ракита” с.Ракита,  

Магистрален канал  

яз.Соватски дол 

ВЕЦ „Енергия 

Холдинг” - ЕАД 

гр.София, ул. 

„Банат” № 10, 

ет.1 

Управител-Владо 

Цветков, 

Собственик –Фуат 

Гювен 

2 300 

1. ВЕЦ „Радомирци” с. Радомирци,  

р.Златна Панега 

„Стил 93”-ЕООД 

гр.София,                

ул. „Черни връх”  

№ 12 

Стоимен Василев 

Управител-Емил 

Манов 

Собственик –Фуат 

Гювен 

750 

1. ВЕЦ „Койнаре” гр. Койнаре, р. 

Искър 

ВЕЦ „Енергия”-

ООД гр.София, 

ул. „Банат” № 10, 

ет.1 

Управител-Владо 

Цветков – 

Собственик –Фуат 

Гювен 

1500 

1. ВЕЦ „Телиш” с. Телиш, яз.Телиш „Напоителни 

системи” ЕАД  

клон Среден 

Дунав Плевен 

Васко Диков  

 

320 

Източник: Общински план за защита при бедствия в община Червен бряг 

 Изводи 

• Водоснабдяването в общината обхваща 100% от населението в общината; 

• В гр. Червен бряг е изпълнен проект за частична реконструкция на 

водоснабдителната и канализационната мрежа; 

• Няма учредени санитарно-охранителни зони около водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване; 

• В селата голяма част от водопроводните мрежи са амортизирани, при което се 

формират големи загуби на вода; 

• Няма изградена канализационни системи в селата в община Червен бряг; 

• В гр. Койнаре е изградена част от канализационната мрежа и няма ПСОВ; 

• На територията на общината има изградена ПСОВ само в гр.Червен бряг; 

• Извършвани са корекции на реките Искър и Златна Панега 

Тенденции 

• Община Червен бряг е предприела действия по изготвяне на проекти за 

реконструкция  на водопроводната мрежа в селата с.Сухаче, с.Лепица и 

с.Горник; 

• Община Червен бряг има изготвени идейни проекти за изграждане на 

канализационна система и пречиствателна станция за отпадъчни води за 

селата: Сухаче, Горник, Чомаковци, Глава, Реселец, Рупци, Телиш и 

Радомирци; 
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• Има изготвена генерална схема за газоразпределителната мрежа в гр.Червен 

бряг; 

• Територията на общината е добре обезпечена с хидромелиоративни 

съоръжения, от които по-голямата част са в задоволително състояние. 

Перспективи 

• Доизграждането и рехабилитацията на ВиК мрежите и съоръжения ще доведе 

до опазване на околната среда, съхранение на водните ресурси и подобри 

услугите за населението; 

• Приоритетно за общината е насърчаване на енергоспестяващо потребление в 

домакинствата, обществения сектор и производството и инвестиране в 

изграждане на ВЕИ;  

• Необходимо е изготвяне на цифров модел на подземния кадастър в цялата 

община; 

• Необходимо е всички хидромелиоративни съоръжения да са в изправност с цел 

предотвратяване и защита на населението от бедствия и аварии 

Идентификация на рисковете  и защита от наводнения 

В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013г. на Директора на БДДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 

744/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 

степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и 

културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН съдържат 

само районите със степен на риск „висок” и среден”. 

РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 187 ал. 2 т. 6 от ЗВ. 

На територията на община Червен бряг няма определени райони със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ.  

По данни на плана за защита при бедствия в област Плевен могат да възникнат 

наводнения при: 

Повишаване нивото на река Дунав, в следствие на интензивни дъждове на 

териториите разположени в водосборния басейн на реката; залпово изпускане на големи 

количества водни маси или разрушаване на ХТК „Железни врати“. 

При формиране на висока вълна в речните корита в следствие интензивни дъждове и 

бързо снеготопене. 

При разрушаване на язовирни стени в следствие на: 

а) формиране на висока вълна с обезпеченост по-голяма от проектната, в следствие на 

продължителни валежи с голям интензитет и бързо снеготопене в райони на водосбора на 

язовира, застрашаващ цялостта и функционирането на хидротехническото съоръжение(ХТС); 

б)земетресение; 
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в)военни конфликти; 

г)терористични действия; 

д) неправилна експлоатация на ХТС; 

е) настъпване на извънредно събитие при експлоатацията на язовирната стена и 

съоръженията към нея. 

При разрушаване на предпазните диги на река Искър са застрашени 28 912 дка на 

територията на 4 общини: Червен бряг, Долна Митрополия, Искър и Гулянци. Застрашени са 

частите от гр.Червен бряг и с.Чомаковци и гр.Койнаре. 

При разлив от корекцията на река Златна Панега: застрашен е V-ти квартал на 

гр.Червен бряг и подстанция „Мизия“. 

Оценка на риска от възникване на наводнение 

С най-висока степен на риск от възникване на наводнение са: 

• Заливаемите зони по поречията на малките, некоригирани и неандигирани 

реки, с изградени каскадно разположени язовири общинска собственост, които 

не се експлоатират и поддържат в съответствие с нормативните изисквания; 

• Заливаеми зони от разрушаване на потенциално опасни участъци от предпазни 

диги; 

• Заливаеми зони от разрушаване на потенциално опасни язовири; 

Със средна степен на риск от възникване на наводнения са: 

• Заливаеми зони от разрушаване на сравнително изправните участъци от 

предпазни диги; 

• Заливаеми зони от разрушаване на язовирите, които са завирени, но не са 

включени в списъка с потенциално опасните язовири. 

Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от наводнения на територията на 

област Плевен и община Червен бряг. 

Наводненията са природно явление, което не може да бъде предотвратено. Някои 

човешки дейности (като нарастването на населените места и стопанските активи в заливните 

равнини, както и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода, 

породено от използването на земята) и промяната на климата обаче допринасят за увеличаване 

на вероятността от наводнения и неблагоприятни последици от тях. 

План за управление на риска от наводнения /ПУРН/  

Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска 

Директива за наводненията, която е в сила от 26.11.2007г. се разработват Планове за 

управление на риска от наводнения /ПУРН/. При разработването на ПУРН се използва 

информацията, използвана при съставянето на Плановете за управление на речните 

басейни/ПУРБ/. 

ПУРН и ПУРБ на ниво Дунавски район се съставят: 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=bg&lng1=bg,en&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=458545:cs&page=1&hwords=
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• За басейн на р.Дунав, в който попада област Плевен /от км 647+000 при 

с.Байкал-община Д.Митрополия, до км 560+000 при гр.Белене/ 

• За басейн  на реките Искър, Вит и Осъм, които попадат в Плевенска област. 

Плановете за управление на речните басейни /ПУРБ/ целят постигане на добро 

екологично и химическо състояние в речните басейни, което ще доведе до ограничаване на 

последиците от наводненията. Основната цел на ПУРН е предотвратяването, защитата и 

подготвеността. С оглед да се предостави повече място на реките, те следва да вземат под 

внимание, където това е възможно, поддържането и/или възстановяването на заливаемите 

равнини, както и мерки за предотвратяване и намаляване на вредите за човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и стопанската дейност. 

Предварителната оценка на риска от наводнения е един от етапите при изготвянето на 

ПУРН, в която включва: 

Карти на райони на речните басейни с включени граници на речните басейни, 

подбасейни, указващи топографията и земеползването; 

Описание на възникнали в минало време човешко здраве, околна среда, културно 

наследство и стопанска дейност и за които вероятността да се повторят в бъдещето все още 

съществува, включително мащаба на наводненията, пътя им на разпространение и оценка на 

неблагоприятните последици от тях; 

Описание на сериозните наводнения в минало, когато може да се очакват значителни 

неблагоприятни последици, произтичащи от подобни бъдещи събития; 

Оценка на евентуални неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, като се 

отчитат, доколкото е възможно, аспекти, като топография, разположение на водните течения 

и техните общи хидроложки и геоморфологични характеристики, включително заливните 

равнини, като естествени водозадържащи повърхности, ефективността на създадените от 

човека инфраструктури и защити от наводнения, разположение на населените места, районите 

на стопанска дейност и дългосрочното балгоустройство, включително влиянието на промяната 

на климата върху появата на наводнения. 

Дейности за намаляване на риска 

Дейностите свързани с намаляване на риска от възникване на наводнения на 

територията на областта са: 

• Разработване на планове за управление на речните басейни; 

• Разработване на планове за управление на риска от наводнения, съдържащи и 

предварителна оценка на риска от наводнения на всеки речен басейн; 

• Поддържане в техническа изправност на изградените дунавски диги, 

изградените диги на вътрешните реки и притоците им; 

• Осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и 

обслужващите ги хидротехнически съоръжения; 

• Почистване на храстовидна и дървесна растителност по откосите и короните 

на дигите, насипване на понижени участъци от рампите за преминаване през 

дигите, насипване и подравняване на коловози по короните на дигите, 

темпониране на дупки от земеровещи животни; 
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• Почистване на речните русла от наносни отложения, храстовидна дървесна 

растителност и битови отпадъци за осигуряване на нормалната им 

проводимост при високи води. 

• Поддържане на техническа изправност на отводнителните системи извън 

населените места; 

• Поддържане в изправност на отводнителните канализационни системи на 

населените места в областта; 

• Възстановяване на разрушените участъци от предпазни диги на реките Искър, 

Вит и Осъм; 

• Поддържане в готовност на системата за бързото и своевременното 

оповестяване и информиране на населението от застрашени от наводнение 

райони с цел свеждане до минимум загубите на хора, материални средства и 

инфраструктура; 

• Поддържане в постоянна готовност на силите и средствата на съставните части 

на единна спасителна система за провеждане на спасително неотложни 

аварийно възстановителни работи в местата на наводнение; 

Усвояване на разработения план за действие при наводнение от органите за 

управление на съставните части на ЕСС и населението. 

Мерки за защита на населението 

Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия планира и 

провежда мерки за защита на населението при възникване на бедствия, като организира и 

координира: 

• Актуализиране на областния и общинските планове за защита при бедствия-

част наводнение се извършва от отговорните длъжностни лица в областта и 

общинските администрации; 

• Провеждане на тренировки и учения по изучаване и проиграване на областния 

и общинските планове за защита при бедствия-част наводнения, аварийните 

планове на обекти по чл.35 и плановете за защита на пребиваващите по чл.36 

от ЗЗБ; 

• Обучение на населението; 

• Информиране и оповестяване на населението при възникване на наводнения на 

територията на областта; 

• Временно извеждане на населението; 

Осигуряване на необходимите количества храна, вода, продукти и други на 

пострадало и останало без подслон население. 

Съгласно писмо с изх.№1438 от 25.02.2016г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ 

на територията на община Червен бряг няма определени райони със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл.146г от Закона за водите. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 132 от 474 

4.3.6. Зони за защита на водите 

Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел 

поддържане на необходимото количество и качество и здравословна околна среда, съхраняване 

на екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на зони за защита на 

водите. За постигането на тези цели се обособяват следните видове зони за защита на водите: 

• зони за защита на питейните води – водни тела и санитарно-охранителни зони; 

• зони с води за къпане; 

• зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

уязвими зони и чувствителни зони; 

• зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

• защитени зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в 

които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор 

за тяхното опазване(Натура 2000). 

4.3.6.1. Зони за защита на питейни води 

 В изпълнение на изискванията на чл. 7, т. 1 от Директива 2000/60/ЕС на Европейския 

Парламент и на Съвета и чл. 119 от Закона за водите за опазването на водите, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване са определени: 

• водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат дебит 

средно над 10 м3 на ден или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека; 

• водни тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово 

водоснабдяване в бъдеще. 

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява 

чрез определяне на: 

• водните тела – зони за защита на водите; 

• санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Съгласно Наредба № 3 се проектират и учредяват според нормативните изисквания 

санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. Ако има учредени подобни СОЗ е необходимо те 

да бъдат актуализирани и приведени в съответствие с актуалните нормативни изисквания. За 

водоизточниците за които няма учредени СОЗ, е необходимо незабавно община Червен бряг, 

съвместно с Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен да предприемат необходимите 

действия за изготвяне на проект за санитарно охранителните зони с хидрогеоложки доклад 

съгласно Наредба № 3, където са дефинирани всички изисквания и критерии за създаване на 

санитарно-охранителни зони, както и отговорностите на местните власти и на държавната 

администрация. 

4.3.6.2. Уязвими зони 

След приемането на Р България за член на Европейския съюз, започнаха да се прилагат 

редица европейски програми за подпомагане на земеделското производство. Във връзка с 
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хармонизацията на националното законодателство в областта на околната среда с това на 

Европейския съюз Директива 91/676/ЕС „За опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници” беше транспонирана като Наредба №2 от 13 септември 2007г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11 

март 2008г.). 

Наредбата има за цел: 

• да намали замърсяването на водите, предизвикано или породено от нитрати от 

селскостопански източници, 

• да предотврати всяко ново замърсяване от този вид. 

Земеделската дейност вече е обвързана с конкретни задължителни правила, които са 

пряко свързани и със субсидиите, които ще получават земеделските производители. Това налага 

детайлизиране на границите на зони със специфични изисквания за провеждане на земеделски 

дейности и създаване на Програма от мерки за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници 

В Р България са определени водите във водни обекти и в части от тях, които са замърсени 

със нитрати или са застрашени от замърсяване и уязвимите зони (райони, в които чрез 

просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници). Така 

наречените “уязвими зони” са области с определена почвено-геоморфоложка характеристика в 

близост до водни обекти, при които земеделската дейност води до риск за замърсяване на водите 

с нитрати. Те обхващат почти всички земи от низинния, равнинно-хълмистия и 

нископланинския пояс и, в сравнение с другите европейски държави, заемат значителна част от 

територията на страната. 

Със Заповед на Министъра на околната среда и водите са определени географските 

граници на тези уязвими зони, където попада голяма част от Дунавската равнина, т.е. Дунавския 

район на басейново управление на водите. При определяне на критериите за идентификацията 

на уязвимите зони, подложени или застрашени от замърсяване в резултат на селскостопанска 

дейност, се изхожда от твърдението, че повишеното нитратно натоварване от земеделски 

източници е съсредоточено в територии с интензивно растениевъдство и животновъдство. 

При оценката на водните тела за замърсяване с нитрати и изготвяне на програмите за 

мониторинг са взети под внимание: 

✓ концентрацията на нитрати за периода в наблюдаваните мониторингови пунктове 

за повърхностни, подземни и питейни води, данните от собствения мониторинг 

на ВиК дружествата, както и данните от протоколите за собствен мониторинг на 

промишлени и земеделски водоползватели; 

✓ земеползването, съгласно CORINE, като например: площи с различни земеделски 

култури, ненапоявана обработваема земя, лозя, овощни и ягодови насаждения, 

пасища, земеделски земи със значителни участъци естествена растителност и др. 

При оценката е ползвана информация във вид на карти и шейп файлове от Проект 

SLMCONTRACT No. 2007-045-POG „Уязвимите зони и разработване на 

програми и мероприятия за устойчиво управление на земите с цел намаляване и 

ликвидиране на замърсяване на водите”. 

За повърхностните и подземните водни тела със значими натоварвания с нитрати, като 

уязвими зони се приемат само тези, за които има данни за съдържание на нитратни йони над 50 
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mg/l. Местата с измерена концентрация над 25-35 mg/l, също са предмет на оценка, тъй като те 

дефинират „потенциално уязвимите” зони с такава концентрация. 

По отношение на докладването пред ЕК, страните членки за всеки 4 годишен период 

представят информация по Приложение 5 от Нитратната Директива. Басейновите Дирекции, 

съгласно Заповед РД 377/08.08.2007г. на Министъра на Околната среда и водите, са първично 

звено на отговорност. 

През 2008г. Р България докладва пред ЕК съгласно чл.10 от Нитратната Директива за 

периода 2004 – 2007г. В т. 6 от доклада „Прогнози за вероятния срок, в който се очаква 

състоянието на водите да бъде повлияно от прилагането на мерките в програмите за 

ограничаване и предотвратяване на замърсяването” е записано (цитат) ”Прилагането на мерките 

в Програмата, е в сила от края на 2006г.”. Ето защо не може да се очаква състоянието на водите, 

особено на подземните води, да бъде повлияно за краткото време от прилагане на мерките. 

Както се вижда от раздел 4 – „Кратко описание на резултатите от мониторинга на водите, 

включително описание на съображенията, въз основа на които е извършено определянето на 

всяка уязвима зона или въз основа на които е извършена промяна или допълнително определяне 

на нова зона”, основна роля за определяне обхвата на кохерентната уязвима зона в България и 

оттам – политиката по прилагане на Нитратната Директива, играят качествата на подземните 

води. Важно обстоятелство е, че неблагоприятното състояние на водите в някои питейни 

водоизточници се дължи на повишено съдържание на нитрати в подземните води. В същото 

време повърхностните води в преобладаващата си част и особено повърхностните води, 

предназначени за питейно водоснабдяване, не будят безпокойство. 

Цялата територия па община Червен бряг попада в нитратно уязвима зона, в която 

земеделската дейност води до риск от замърсяване на водите е нитрати, обявена със Заповед № 

РД -930/25.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. За тези зони специфичната 

екологична цел е: „Намаляване и/или предотвратяване па по-нататъшното замърсяване е 

нитрати на повърхностните и подземните води от земеделски източници в застрашените и 

уязвимите зони до 2015 г.“ 

4.3.6.3. Зони за опазване на природните местообитания и дивите птици - Натура 2000 

Тези зони са територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове, 

в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване, включително съответните обекти на Натура 2000. 

Обектите на Натура 2000 са зони, обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за запазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

хабитатите) и Директива 2009/147/ЕО за съхранение на дивите птици (наричана накратко 

Директива за птиците). 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа, в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на 

околната среда и биологичното разнообразие. 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с двете основни 

за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – за хабитатите и птиците. 

Обект на защита на двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида 

животни и растения, които са определени като значими за Европейската Общност. 
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Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство 

чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Съгласно този закон в Р България се обявяват 

т.нар. “защитени зони”, които са част от “националната екологична мрежа”. 

Зони за защита на водите, съгласно Чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, обявени за 

опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (защитени зони от екологичната 

мрежа НАТУРА 2000): 

− BG0000332 „Карлуковски карст” тип J - Защитена зона по Директива за 

птиците, която припокрива защитена зона по Директива за 

местообитанията. Разположена е на площ от 14210,7855 ха. В границата на 

зоната попадат землищата на селата Горник, Реселец, Бресте и гр. Червен 

бряг, община Червен бряг. 

− BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“  Тип А – Защитена зона по 

Директива 2009/147/ЕО опазване на дивите птици. Разположена е на площ 

от 3398.5103 ха в землищата на Телиш, Долни Дъбник, Искър и Червен 

бряг, област Плевен.  

− BG0001014 „Карлуково“ – Защитена зона за опазване на природните 

местообитания. Разположена е на площ от 28841,93 ха. В границата на 

зоната попадат землищата на селата Бресте, Горник, Девенци, Лепица, 

Радомирци, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, гр. Червен бряг и Чомаковци, 

община Червен бряг.  

− BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ – Защитена зона за опазване на 

природните местообитания. Разположена е на площ от 2539,29 ха. В 

границата на зоната попадат землищата на селата Койнаре, Ракита, Телиш, 

община Червен бряг.  

− BG0000613 „Река Искър“  Тип B Защитена зона по Директива за птиците, 

която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.  

Разположена е на площ 9458 ха, от които 2183,20 ха в община Червен бряг.   

− BG0000591 „Седларката“ - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Намира 

в землището на село Ракита община Червен бряг. Заема площ от 0,8029 ха. 

4.4. Земи и почви 

 Община Червен бряг е разположена в Северозападна България. Намира се в 

Югозападната част на област Плевен и е втората по големина в областта. Общината е 

разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг 

на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. 

 На север граничи с община Кнежа и община Искър, на изток с община Долни Дъбник, 

на юг с община Луковит (област Ловеч) и на запад с общините Бяла Слатина (област Враца) и 

Роман (област Враца).  

Фигура № 4.4-1. Карта на Община Червен бряг 
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 Територията на община Червен бряг включва 485 462 дка, което е 10,77% от територията 

на област Плевен.  

 Земите в община Червен бряг попадат в Севернобългарската лесостепна зона, в която от 

север на юг се изменят климатът, релефът, растителността, почвообразуващите скали и др. 

Почвената покривка е представена от следните видове : 

− излужени черноземи; 

− сиви горски; 

− алувиално- ливадни. 

 Излужените черноземни почви  са наситени с бази, имат тежък механичен състав и 

сравнително високо съдържание на хумус (2,5 % до 5%).Отлагането на карбонатите в дълбочина 

на почвата е ефективна миграционна преграда за разпространението на различни замърсители. 

Почвената реакция е слабо кисела до неутрална ( рН 6,3 -7,0)  за повърхностния хоризонт и 

алкална (рН до 8,3) за долините.Хумусният им хоризонт достига до 60-70 см и в дълбочина чрез 

преходни пластове преминава в почвообразуващи материали. Този вид почви се характеризират 

с високопродуктивни възможности. 

 Сивите горски почви се характеризират с пълен и мощен почвен профил. Хумусният 

хоризонт е с мощност 35-45cm. Той е тъмен, с добре изразена троховидна структура. Под него 

е разположен илувиален, уплътнен хоризонт, със светло кафеникаво оцветяване. Сивите горски 

почви са средно до тежко песъчливо-глинести. Почвите се характеризират с добър водно-

въздушен режим и възможности за добър воден запас през засушливите периоди. Почвената 

реакция е слабо кисела ( рН 5,1- 5,6) . Подходящи са за повечето селскостопански култури - 

ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед, фуражни култури, лозя, овощни градини и др. 

 Алувиално ливадните почви са разпространени по терасите  на реките Искър и Златна 

Панега. Под влияние на ливаден почвообразувателен процес на повърхността им е формиран 

хумусен хоризонт. С напредване на почвообразувателния процес, респективно 

глинообразуването, механичният състав е променен към по-тежък. Тези почви притежават по- 

благоприятни характеристики. В зависимост от хумусното съдържание, цветът им варира от 

сивожълт до тъмносив. Присъствието на карбонатите представлява миграционна преграда за 
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разпространението на редица замърсители. Алувиално ливадните почви са рохкави, проветриви 

и не образуват кора. Почвената реакция е слабо кисела до неутрална ( рН 5,1- 6,5) . По-голямата 

част се характеризират с високо почвено плодородие, което ги прави подходящи за зеленчукови 

насаждения. Подходящи са и за фуражни и технически култури и за овощни градини. 

4.4.1.  Структура на територията 

Съгласно данните от „Актуализация на Общински план за развитие на Община Червен 

бряг 2014-2020“, структурата на територията на общината по начина на ползване е както следва: 

• Земеделски територии – 368 533 дка; 

• Горски територии – 66 855 дка; 

• Населени места и урбанизирани територии – 25 865 дка; 

• Водни течения и водни площи – 19 006 дка; 

• Територии за транспорт – 4 328 дка; 

ПО БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Вид територия 
Площ 

/дка/ 

Дял от общата територия 

/%/ 

Урбанизирани територии 25 865 5,3 % 

Земеделски територии 368 533 75 % 

Горски територии 66 855 13,8 % 

Водни течения и водни площи 19 006 3,91% 

Територии на транспорта 4 328 0,89% 

Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на 

селското и горското стопанство. Земеделските територии към общата площ на общината са 368 

533 дка. По отношение на баланса на територията, община Червен бряг се отличава със 

значително по-висок от средния за страната дял на земеделските територии (75% срещу 58,7%), 

по-висок от средния дял на населените места и урбанизираните територии (5,3% срещу 5,0%), 

по-нисък от средния дял на горските територии (13,8% срещу 33,6%) и добре изградена 

хидрографска мрежа със значителни водни количества – водни течения и водни площи, заемащи 

19 006 дка (3,91%) от общата площ на общината, част от които принадлежат на реките Искър и 

Златна Панега. 

4.4.2. Ползване на земите 

4.4.2.1 . Земеделските земи 

По отношение на земеделските територии, които са основен икономически генератор  и 

съставляват 75 % от територията на общината, разпределението на отделните видове площи е 

следното : на земеделските земи - 258 545 дка  – се пада значителен дял от 70% (при средно за 

областта 85,6%, а за страната 78,1%), а трайните насаждения -15 333 дка представляват дял от 

4% и са на равнището на средното за областта – 4,31%.   Благоприятните природни условия 

спомагат за големия дял на обработваемите земи. Земеделието на територията на общината е 

добре развито. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените 

култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури и трайни насаждения. Добро 

развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските 

стопани. 
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4.4.2.2 . Земи от горския фонд 

Общата площ на горският фонд на общината е 66 855 дка . Териториите заети от горски 

площи съставляват 13,8 % от общата площ , като най-висок е делът  на държавния горски фонд 

- 57 413 дка. Горският фонд се стопанисва от ДГС-Плевен за горите държавна собственост и от 

община Червен бряг за горите общинска собственост. Съставът на горския фонд се състои от 

стопански гори, защитни пояси, разсадници, лесопаркове и паркове. Всички те са пръснати 

неравномерно по територията на окината във вид на малки гори или група от  гори. Най-голям 

е делът на широколистните гори - 88,5 %, следвани от иглолистни - 5,6 % и други - 5,9 %. 

Горските площи до голяма степен намаляват замърсяването на въздуха. Горите спомагат 

за намаляване замърсяванията, като играят ролята на филтър те поглъщат и неутрализират 

вредни съставки в атмосферния въздух. 

Основните насоки за развитието на горските територии се определят от 

лесоустройствените проекти на горските стопанства и лесничействата на територията на 

общината. 

4.4.2.З. Селищна мрежа и населени места 

 Общата площ на територията на община Червен бряг е 485 км2, като населените места и 

урбанизираните територии заемат 25 865 дка или 5,3% от общата площ на общината. По 

показател "брой население", община Червен бряг попада в категорията на малките общини в 

България ( с население от 10 000 до 30 000), съгласно НСИ. Тенденцията на намаляване броя на 

населението в общината води и до  тенденция към намаляване гъстотата на населението. По 

данни на НСИ за периода 2010 - 2014 г. гъстотата на населението в община Червен бряг е 

следната: 

Таблица 4.4.2.3.Гъстотата на населението в община Червен бряг 

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 . 

Гъстота , 

жит./кв.км 

61,7 56,7 55,8 55,0 54,3 

 В община Червен бряг има четиринадесет населени места, в това число два града - гр. 

Червен бряг и гр. Койнаре и дванадесет села. По приетата функционално-административна 

категоризация от Национален център за териториално развитие на населените места общинския 

център - гр. Червен бряг е трета категория (функционален тип). Останалите населени места в 

общината са гр. Койнаре (IV категория) и 12 села - с. Бресте (VII категория), с. Горник (V 

категория), с. Глава (V категория), с. Девенци (VI категория), с. Лепица (VII категория), с. 

Радомирци (V категория), с. Ракита (IV категория), с. Реселец (VI категория), с. Рупци (V 

категория), с. Сухаче (VI категория), с. Tелиш (V категория), с. Чомаковци (V категория). 

 Освен, че броят на населението бележи тенденция към намаляване, намалява и 

относителният дял на градското население спрямо това в селата. От 59,66 % градско население 

през 2007 г. , за 2016 г. спада на 58,77 % , за сметка на селското население, което се увеличава 

от 40,34 %  за 2007 г. на 41,13 % за 2016 г. Причината е преди всичко, че в категорията "качество 

на живот" хората включват чистата природа, чистият въздух, естествените храни, които са по-

достъпни в селата. 
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4.4.2.З. Води и водни площи 

Община Червен бряг притежава добре изградена хидрографска мрежа със значителни 

водни количества – водни течения и водни площи, заемащи 19 006 дка (3,91%) от общата площ 

на общината. Най-големите реки в общината са Искър и Златна Панега, а на територията на с. 

Реселец е река Ръчене. Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна 

за поддържане на стабилен качествен състав на водите.  

Основна водна артерия на община Червен бряг е река Искър, която протича през нея в 

протежение около 45 км с част от долното си течение. На територията на общината, река Искър 

получава три по–големи притока: отляво – река Ръчене, вливаща се нея при село Реселец и 

Габърска река, вливаща се при село Чомаковци; отдясно – река Златна Панега, вливаща се в 

Искър северозападно от град Червен бряг. 

На територията на общината има изградени няколко язовира, като на-голям от тях е 

язовир "Телиш" с максимален завирен обем 32 млн. куб. метра, използван главно за поливни 

нужди. В границите на общината влиза част от язовир Горни Дъбник с максимален завирен обем 

130 млн. куб. метра и част от язовир Еница – собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – 

София с максимален завирен обем 36,7 млн. куб. метра, които са от национално значение. Също 

така има няколко рибарника и микроязовири. 

4.4.2.4. Защитени територии 

Защитените територии служат за опазване или възстановяване на природни 

местообитания и местообитания на видове с национално и европейско значение в естествения 

им район на разпространение. Натура 2000 е изградена на базата на два основни документа на 

ЕС, свързани с опазване на природата. Това са Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните 

местообитанията и на дивата флора и фауна (наричана на кратко Директива за хабитатите) и 

Директива 2009/147/ЕО за съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за 

птиците). Тези директиви са транспонирани в Закона за биологичното разнообразие, който 

урежда нейното изграждане на територията на нашата страна и контролира опазването на 

видовете и местообитанията, включени в нея. На базата на двете директиви се определят два 

вида зони: защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на 

природните местообитания и дивата флора и фауна. В тези зони може да влизат и защитени 

територии, които запазват статута си определен със Закона за защитените територии.  

Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване на 

благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете 

в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС с процент от 

територията, която е в Натура 2000 (34.3% или 3 905 989 ха обща площ). 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната, могат бъдат в резултат на:  

 нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските 

видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. 

Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността 

на популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за 

гнездене, хранене, почивка, фрагментация на местообитанията, интродуцирането на не-

местни видове, които са по-конкурентноспособни от местните такива и могат да ги 

изместят от техните екологични ниши. 
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 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми 

вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на местообитания 

и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на животински 

видове, интродуциране на не-местни видове в следствие замърсяване на водните обекти 

с отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните 

системи които заустват във водните обекти без необходимото пречистване.  

 дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на биоразнообразието 

в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и промяна на 

биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в районите и 

наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични торове и 

препарати за растителна защита;  

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в резултат на 

ерозиране в близост хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното 

изсичане и оголване на терените.  

 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или 

намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и 

редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на 

животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, и намаляване на 

биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани 

сметища. При интродуцирането на нови животински видове характерни за сметищата се 

създава опасност за хората и домашните животни от разпространение на болести и зарази 

в околните територии.  

 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо 

строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната 

покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване 

на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното 

съхраняване на хумусния слой, и от строителните и металните отпадъци на терена по 

време на строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху 

фауната са свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване на 

животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна на 

биоразнообразието.  

 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване на 

част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава 

на екосистемите при наводнения.  

  Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на 

местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната 

екологична мрежа и извън нея ще доведе до подобряване на състоянието на 

екосистемите, ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие. 

В териториалният обхват на Община Червен бряг попадат следните защитени зони: 

 

Защитена зона „Карлуково” BG0001014  

Обща площ на зоната е 28 841,93 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен, Общини: Бяла Слатина, Мездра, Роман, Луковит, 

Ябланица и Червен бряг. 
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От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на 

с.Бресте, с.Горник, с.Реселец, с.Девенци, с.Лепица, с.Радомирци, с.Рупци, с.Сухаче, с.Телиш, 

с.Чомаковци и гр.Червен бряг.  

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ):  Враца и  Плевен. 

Обявена е за защитена зона по директивата за местообитанията, одобрена с решение на 

МС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.) 

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. 

ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 

хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A – отлична 

представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 

незначително наличие. 

Предмет на опазване: 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД 

Пр. 

 ИМЕ %о Покр. Предст. Отн. площ Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

8210  Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 
0.3 A C A A 

3140  Твърди олиготрофни до 

мезотрофни води с бентосни 

формации от Chara 

0.0001 D    

6240 * Субпанонски степни тревни 
съобщества 

3 A C A A 
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40A0 * Субконтинентални пери- 

панонски храстови съобщества 
0.5 A A A A 

6210 * Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на 

орхидеи) 

26 A B A A 

91H0 * Панонски гори с Quercus 

pubescens 

2.271 B B B B 

91G0 * Панонски гори с Quercus 
petraea и Carpinus betulus 

0.532 C C C C 

6110 * Отворени калцифилни или 
базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi 

1 A C A A 

8310  Неблагоустроени пещери 0.001 A C A A 

91Z0  Мизийски гори от 

сребролистна липа 

0.941 B C B B 

91F0  Крайречни смесени гори от 

Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи 

реки (Ulmenion 

0.03 A C A A 

7220 * Извори с твърда вода с 

туфести формации 

(Cratoneurion) 

0.01 A B A A 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp. 

0.00243 D    

91M0  Балкано-панонски церово- 
горунови гори 

13.918 B C B B 

91E0 * Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

0.2 B C B B 

 

Бозайници, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1303 Rhinolophus hipposideros 

Maлък подковонос 

501- 1000 i 251- 500 i 501- 1000 i P C B C C 

1355 Lutra lutra 

Видра 

10-15i    C A C A 

1324 Myotis myotis 

Голям нощник 

500 (i) 500 (i) 500 (i) P B B C B 

1304 Rhinolophus 

ferrumequinum 

Голям подковонос 

501- 1000 i 501- 1000 

i 

501- 1000 i P B B C B 

2609 Mesocricetus newtoni 

Добруджански 

(среден) хомяк 

V    C B C C 

1310 Miniopterus 

schreibersi 

Дългокрил прилеп 

500 (i) 500 (i) Р 501- 

1000 i 

C B C C 
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1316 Myotis capaccinii 

Дългопръст нощник 

100 (i) 250 (i) 100 (i) 5011000 

(i) 

C B C C 

1323 Myotis bechsteini 

Дългоух нощник 

100 (i) Р 100 (i) P D    

1352 Canis lupus 

Европейски вълк 

7-8    C A C A 

1335 Spermophilus citellus 

Лалугер 

R    C B C A 

1307 Myotis blythii 
Остроух нощник 

500 (i) 500 (i) 500 (i) P C B C C 

1302 Rhinolophus mehelyi 

Подковонос на 

Мехели 

Р Р Р P B B C B 

2635 Vormela peregusna 

Пъстър пор 
R    C A C A 

1306 Rhinolophus blasii 

Средиземноморски 

подковонос 

500 (i) 250 (i) Р P B B C B 

2633 Mustela eversmannii 

Степен пор 

R    B A B A 

1321 Myotis emarginatus 

Трицветен нощник 

100 (i) 250 (i) 100 (i) P C B C C 

1308 Barbastella 

barbastellus 
Широкоух прилеп 

P    C B C C 

1305 Rhinolophus euryale 

Южен подковонос 
500 (i) 250 (i) Р P C B C C 

 

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1188 
Bombina bombina 

Червенокоремна 

бумка 

P 
   

C A C A 

1193 
Bombina variegata 

Жълтокоремна бумка 
C 

   
C A B A 

1220 
Emys orbicularis 
Обикновена блатна 

костенурка 

C 
   

C A C A 

1219 
Testudo graeca 

Шипобедрена 

костенурка 

V 
   

C A B A 

1217 
Testudo hermanni 

Шипоопашата 

костенурка 

V 
   

C A C A 
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1171 
Triturus karelinii 

Голям гребенест 

тритон 

P 
   

C A C B 

 

Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

1130 Aspius aspius 

Распер 

R    C A B A 

1138 Barbus meridionalis 

Черна (балканска) 

мряна 

C    C B C A 

1149 Cobitis taenia 

Обикновен щипок 

C    C A C A 

1134 Rhodeus sericeus amarus 

Европейска горчивка 

C    C A C A 

1146 Sabanejewia aurata 

Балкански щипок 

C    C C B B 

 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир 

. 

Цял.Оц. 

1093 Austropotamobius 

torrentium Ручеен 
рак 

C    C A C A 

1032 Unio crassus 

Бисерна мида 

R    C A C A 

4052 Odontopodisma rubripes 

Одонтоподизма 

R    C A A A 

4028 Catopta thrips V    A A A A 

4045 Coenagrion ornatum 

Ценагрион 

R    C A A A 

1060 Lycaena dispar 

Лицена 

R    C A B A 

1088 Cerambyx cerdo 

Обикновен сечко 

R    C B C A 

1083 Lucanus cervus 

Бръмбар рогач 

R    C B C A 

1089 Morimus funereus 

Буков сечко 

R    C B C A 

1087 Rosalia alpina 

Алпийска розалиа 

R    C B C A 

4064 Theodoxus transversalis 

Ивичест теодоксус 

V    B A B A 

 

Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
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КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински)  Попул. Опазв. Изолир 

. 

Цял.Оц. 

2327 
Himantoglossum caprinum 

Обикновена пърчовка 

R C B C B 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Друга орна земя 12 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти) 

2 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, 

лозя, крайпътни дървета) 

2 

Сухи тревни съобщества, степи 41 

Храстови съобщества 19 

Широколистни листопадни гори 24 

Общо Покритие 100 

Други характеристики на защитената зона 

ЗЗ Карлуково е разположена в централния район Balkan Футхил. Тя включва варовиково 

плато, което е прорязано от река Искър и нейните по-малки притоци - Панега, Ручене. Това 

е комплекс от каменни местообитания, различни видове гори, ливади и степи. 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ_ 

Реките от зоната са запазени в естествените или полу-естествените им условия. Те са 

следват своите естествени речни легла и териториите на техните крайречни тераси са малко 

разпокъсани. Крайречните гори от черна елша и Salix Sp. (Приоритетно местообитание 91E0) 

образуват една от най-представителните крайречни галерии в страната. Ихтиофауната е 

значително богата и разнородна (важен хранителен ресурс за популацията на видрата. 9 вида, 3 

от които са включени в приложение II на Директива 92/43 / ЕИО. 

Това прави ЗЗ "Карлуково" една от най-ценните зони за опазване на ихтиофауната, 

популацията на видрата и естествените й местообитания. Естествената речна система е от голямо 

значение за миграцията на рибите. 

 
УЯЗВИМОСТ 

Видовете и местообитанията в ЗЗ "Карлуково" са уязвими от евентуално изграждане на 

водноелектрически централи. Веднъж конструирани, те ще отнемат до 90% от водата и ще  

предизвикат  силно  негативни  промени  в  реката  и  крайречните местообитания. 

Евентуалното изграждане на водноелектрически централи ще доведе до промени в 

хидроложките характеристики на реките. Това ще се отрази на състоянието на крайречните 

гори от черна елша и Salix Sp. (приоритетно местообитание 91E0). Основните заплахи са 

промени във водния режим, водноелектрически централи, използване    на    коритото    на    

реката    за    добив     на     чакъл     и     пясък, сечи на алувиалните гори. 

 

    % 

101 Модифициране на култивационните практики C - 20 
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ОБЩИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА В 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Използване на пестициди C - 20 

120 Наторяване C - 20 

130 Напояване B - 10 

141 Изоставяне на пасторални системи A - 25 

160 Обща управление на горите A - 15 

162 Изкуствено залесяване A - 15 

163 Повторно засаждане A - 15 

164 Горскостопански сечи B - 15 

165 Отстраняване на подраст B - 15 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета B - 15 

167 Експлоатация без повторно засаждане B - 15 

180 Изгаряне B - 25 

230 Лов A - 20 

240 Събиране / унищожаване на животни C - 10 

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни) B - 10 

243 Залавяне с капани,отравяне, бракониерство  A  

250 Събиране / унищожаване на растения, общо C - 20 

300 Добив на пясък и чакъл B - 5 

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B - 10 

410 Индустриални или комерсиални зони B - 10 

421 Изхвърляне на битови отпадъци B - 10 

423 Изхвърляне на инертни материали B - 10 

502 Пътища, автомобилни пътища C - 10 

511 Електропроводи B 0 30 

623 Моторизирани превозни средства B - 5 

701 Замърсяване на водите B - 15 

709 Други форми на замърсяване C - 5 

830 Канализация B - 5 

850 Изменения в хидрографските функции, общо A - 20 

890 Други причинени от човека изменения в хидравличните условия A - 20 
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Защитена зона „Горни Дъбник – Телиш ” BG0002095  

Обща площ на зоната е 3 398,51 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за птиците. 

Местоположение – Област: Плевен, Община: Долни Дъбник, Искър и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с. Телиш и с. 

Ракита.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ бр. 21 

от 09.03.2007 г.) и Заповед № РД-557/05.09.2008 г. 

Цели на обявяване:  

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените по – долу в текста видове птици 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици посочени по – долу, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Цели на опазване: 

* Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 

популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 
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* 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. 

Разположена е на площ от 3398.5103 ха. В границата на зоната в Община Червен бряг, попадат 

землището на село Телиш. 

 Екологична характеристика 

Защитената зона обхваща водните площи на двата едноименни язовира и няколко 

рибарника, заедно с прилежащите им територии в землищата на селата Горни Дъбник и Телиш, 

на югозапад от гр. Плевен. Прилежащите територии на язовирите включват непосредствено 

разположени до тях заливни терени, заети от съобщества на водолюбиви едногодишни видове 

растения и масиви от тръстика(Phragmites australis) и теснолистен папур(Typha angustifolia), 

земеделски земи, пасища, храсти, групи от дървета и малки горички. 

Собствеността на земите е почти поравно държавна (46%) и частна (44%), а общинската е 

само 10%. Основното ползване на земите е земеделие (88%), рибарство (55%), туризъм 

(50%), 

селища, промишленост и транспорт (22%) и др. 

Орнитологична стойност. В района на зоната, която е обявена за ОВМ са установени 75 

вида птици, от които 34 вида са вписани в Червената книга на България. От срещащите се 

видове 41 са от европейско природозащитно значение.Зоната е с важност от световно значение 

за малкия корморан и голямата бяла чапла. Районът е от европейско значение за опазването на 

гнездящите нощна чапла и малка бяла чапла. Тук гнезди и малкият воден бик (Ixobrycus minutes). 

Природозащитен статус. Мястото е определено и одобрено с решение на МС от 

02.03.2007 г. за защитена зона по Закона за биологичното разнообразие и Директива 

2009/147/ЕС за птиците. 

Уязвимост и заплахи. Зоната е разположена в близост до селища и район, в който 

се осъществява интензивна стопанска дейност. Земеделските дейности около язовирите 

оказват отрицателно влияние върху качеството на водите. Язовир „Горни Дъбник” се 

използва активно и за риболов. 

Подходящи режими и мерки за опазване. Защитената зона е обявена основно като 

ОВМ, като принципно с цел опазване на обекта са недопустими дейностите, които 

представляват заплаха за орнитофауната, а именно: 

- Дейности, водещи до разрушаване на местообитанията като промяна на 

предначначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, застрояване 

територията на бреговете на язовирите, изграждане на вилни селища на по- малко от 1 км 

от бреговете на водоемите, изграждане на нова инфраструктура, разкриване на нови и 

разширяване на съществуващи кариери и т.н. 

- Дейности, водещи пряко до влошаване качествата на местообитанията като 

изсичане на дървесната растителност по бреговете на язовирите, извеждане на сечи в 

гнездови колонии на чапли и в радиус от 300 м около тях, премахване на елементи на 

ландшафта като синори, плетове, единични дървета, каменни огради и др. 

- Дейности, водещи до унищожаване и безпокойство на птиците като достъп на хора 

и извършване на стопански дейности през гнездовия период(март-юли) в радиус от 300 до 

500м около гнездовите колонии на чаплите, промишлен и любителски риболов в местата 

и районите 
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на гнездене на птиците, лов на водолюбиви птици на по- малко от 500м от брега на 

водоемите и др. 

- За поддържане и подобряване на местообитанията в района на защитената зона е 

необходимо да се поддържа подходящ воден режим на водоемите, поддържане 

отглеждането на 

традиционните за района земеделски култури, оставяне на малки необработени 

парчета земя с естествена растителност сред площите с есенници и др. 

 

Съгласно Заповед № РД-557/05.09.2008 год. в границите на защитената зона се 

забранява:  

 

1. Залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи 

и трайни насаждения; 

2. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) при ползване на земеделските земи като такива;  

3. Използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и 

минерални торове (с изключение на оборски тор) в пасища и ливади;  

4. Извършване на дейности, свързани с пресушване или промяна на хидрологичния 

режим, освен при изпълнение на такива свързани с подобряване състоянието на водните 

екосистеми и местообитания; 

5. Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

6. Косене на тръстика, папур и плаваща растителност в периода от 1 март до 15 

август; 

7. Извършване на сечи, освен санитарни, на островите и в радиус 300 м от чаплови 

и корморанови колонии; 

8. Добиване на подземни богатства; 

9. Депониране на отпадъци. 

Предмет на опазване: 

 

Птици, включени в Прилоложение I на Директива 2009/147/ЕИО (Прил. 2 на 

Закона за биологичното разнообразие)  

Черна рибарка Chlidonias niger 

Поен лебед Cygnus cygnus 

Белоока потапница Aythya nyroca 

Малък нирец Mergus albellus 

Белоопашат морски орел Haliaeetus albicilla 

Тръстиков блатар Circus aeruginosus 

Полски блатар Circus cyaneus 

Войник Philomachus pugnax 

Дебелоклюна рибарка Gelochelidon nilotica 

Черен щъркел Ciconia nigra 

Блатна сова Asio flammeus 

Земеродно рибарче Alcedo atthis 

Черен кълвач Dryocopus martius 

Червеногърба сврачка Lanius collurio 

Малък корморан Phalacrocorax pygmeus 

Малка чайка Larus minutus 

Ушат гмурец Podiceps auritus 

Златистопер дъждосвирец Pluvialis apricaria 

Орел рибар Pandion haliaetus 

Малък сокол Falco columbarius 

Сокол скитник Falco peregrinus 
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Саблеклюн Recurvirostra avosetta 

Бяла лопатарка Platalea leucorodia 

Черногуш гмуркан Gavia arctica 

Бял щъркел Ciconia 

Малък воден бик Ixobrychus minutus  

Нощна чапла Nycticorax nycticorax 

Гривеста чапла Ardeola ralloides  

Малка бяла чапла Egretta garzetta  

Голяма бяла чапла Egretta alba  

Ръждива чапла Ardea purpurea  

Късопръст ястреб Accipiter brevipes 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение І на 

Директива 2009/147/ЕИО 

Качулата потапница Aythya fuligula  

Звънарка Bucephala clangula  

Малък ястреб Accipiter nisus  

Чайка буревестница Larus canus  

Речна чайка Larus ridibundus  

Обикновена калугерица Vanellus vanellus 

Средна бекасина Gallinago media 

Зеленоножка Gallinula chloropus  

Малък брегобегач Calidris minuta  

Посевна гъска Anser fabalis  

Жълтокрака чайка Larus cachinnans  

Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos  

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis  

Бял ангъч Tadorna tadorna 

Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia  

Голям горски водобегач Tringa ochropus  

Кафявоглава потапница Aythya ferina  

Сива гъска Anser anser 

Малък червеноног водобегач Tringa totanus  

Сива чапла Ardea cinerea  

Планинска потапница Aythya marila  

Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea  

Траурна потапница Melanitta nigra  

Тъмногръд брегобегач Calidris alpina  

Черноопашат крайбрежан бекас Limosa  

Орко Falco subbuteo  

Сребриста булка Pluvialis squatarola  

Голяма белочела гъска Anser albifrons  

Лятно бърне Anas querquedula  

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos  

Зимно бърне Anas сгесса  

Горски бекас Scolopax rusticola  

Фиш Anas penelope  

Малък свирец Numenius phaeopus 

Защитена зона „Карлуковски карст” BG0000332  

Обща площ на зоната е 14 210,79 ха.  
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Категория – ЗЗ по директивата за птиците. 

Местоположение – Област: Плевен, Ловеч и Враца; Община: Червен бряг, Луковит, 

Роман, Мездра и Бяла Слатина. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Червен бряг, с. Бресте, с. Горник и с. Реселец.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ): Плевен и Враца. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.) и Заповед № РД-788/29.10.2008 г. 

Цели на обявяване: 

* Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в по – долу в текста видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

* Възстановяване на местообитания на видове птици по – долу, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

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. 

Екологична информация: 

 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС, които се срещат 

в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати 

в Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/ЕЕС. Име - 

Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитатите спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип 

хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: А - отлична 

представителност, В - добра представителност, С - значима представителност, D - незначително 

наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= р >15%; В) 15 >= р > 2%; С) 2 >= р >0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат 

и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на 

опазване на структурата; й) степен на опазване на функциите; ш) възможности за възстановяване. 
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Използвана е следната система за класифициране: А: отлично опазване; В: добро опазване; С: 

средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема 

предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система за 

класифициране: А: отлична стойност, В: добра стойност, С: значима стойност 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 2009/147/ЕО 

и на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. Латинско 

Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС и Директива 

2009/147/ЕО. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници. 

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът 

може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е 

следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Разми. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 

Зимув. - зимуващи видове, използват обекта през зимата. 

Премии. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на 

перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, са 

посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали числеността на 

популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със специална размножителна 

система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, съответно с индекс (т) или (f). В случаите, 

когато няма никакви цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено 

дали видът е типичен (С), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (Р). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени 

с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 

относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение е тези на националната 

популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: А) 100% >=р> 15%; В) 15% 

>= р > 2%; С) 2% >= р > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в 

незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна 

популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е използвана 

"най-добра експертна преценка": А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); В) добро опазване (добре 

запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); С) средно или слабо 

опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: А) (почти) изолирана 

популация; В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; С) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цял.Оц. - цялостна оценка на 

стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана е "най-добра експертна 

преценка", съгласно следната класификационна система: А) отлична стойност; В) добра 

стойност; С) значима стойност. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
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Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между град 

Червен бряг от север и долината на река Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на 

изток обхваща териториите от землищата на селата Драшан, Камено поле и Долна Бешовица до 

град Луковит. Мястото е разположено в хълмист карстов район, прорязан от каньоновидни 

речни долини. Скалната основа е от триаски и юрски варовици, открита на много места в скални 

венци, стени, каменисти плата, понори, пещери и други. Голям процент от територията е заета 

от открити тревни пространства от сухолюбиви и топлолюбиви тревни съобщества с 

преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, черна 

садина /Chrysopogon gryllus/ и др. Срещат се и малки участъци с мезофилни ливади с  ливадна 

власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина  /Poa sylvicola/, ливадна тимотейка 

/Alopecurus pratensis/, пасищен райграс /Lolium perenne/, издънкова полевица /Agrostis 

stolonifera/, както и храсталаци главно от келяв габър /Carpinus orientalis/. От горските 

местообитания с най-голяма площ са широколистните гори. Преобладават смесените дъбови 

гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Quercus frainetto/. На места горите са примесени и с келяв 

габър и космат дъб /Q. pubescens/ (Бондев, 1991). 

 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Според Стандартния формуляр (Стоянов, Градинаров, 2006 с ревизия от БАН) 

Карлуковски карст е важно гнездово местообитание на много петрофилни видове птици. 

Установени са 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на България (1985). 

От срещащите се видове 57 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 

International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като 

застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 37 вида. Мястото 

осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са 

вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Карлуковски карст е едно от най-

важните места в България от значение за Европейския съюз за белоопашатия мишелов /Buteo 

rufinus/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, бухала /Bubo bubo/, осояда /Pernis apivorus/, 

земеродното рибарче /Alcedo atthis/ и ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, които гнездят 

тук в значителна численост. Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка /Falco 

tinnunculus/, която има много плътна гнездова популация в района. Карлуковски карст 

поддържа представителни за България гнездови популации на полската бъбрица /Anthus 

campestris/, черния /Ciconia nigra/ и белия /Ciconia ciconia/ щъркел. Два световно застрашени 

вида се срещат редовно в района – ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук и малкия 

корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на миграция. 

В границите на Зона Карлуковски карст попадат 16 природни забележителности и 

една защитена местност( изброени по-долу). По- голямата част са обявени за опазване на 

пещери и скални образувания. С решение на МС от 02.03.2007г., мястото е одобрено за 

защитена зона по Директива 2009/147/ЕС за птиците и BG0001014, Карлуково с Директива 

92/43/ЕЕС за местообитанията. 

 

УЯЗВИМОСТ 

Карлуковски карст е разположен в сравнително гъсто населен район с добре развита 

инфраструктура. По тези причини мястото е лесно достъпно и подложено на значителен 

антропогенен натиск, свързан основно със земеделието, горското стопанство и туризма. 

Пасищата по склоновете на Карлуковския карст са подложени на прекомерна паша от 

кози, което унищожава храстовата растителност, ниските дървета, подрастта и подлеса в 

горите и предизвиква почвена ерозия. В други части пашата на овце и крави е необходима 

за поддържането на ценни местообитания. Други дейности, свързани с разпокъсване и 

влошаване на тревните местообитания са иманярството, разкопаването на пещери и 

замърсяването с битови и промишлени отпадъци. Пряка заплаха за птиците е 

безпокойството от туристи, скалното катерене в близост до гнездата на птиците, 
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прокарването на екопътеки на несъобразени с биологичната стойност на района, както и 

взривове за отваряне на пещери. Практика в района е изземването на защитени 

биологични видове от естествената им среда, унищожаването им и всякакви други форми 

на бракониерство. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА 

По-малко от 1% от територията е поставена под защита съгласно националното 

природозащитно законодателство. Общо 16 природни забележителности и една защитена 

местност са включени в границите на Карлуковски карст, като по-голямата част от тях са 

обявени за опазване на пещери и скални образувания. Около 67% от мястото се 

припокрива с КОРИНЕ място “Карлуковски карст”, определено през 1998 г., поради 

европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения 

и животни, включително птици. През 2005 година територията е обявена от BirdLife 

International за Орнитологично важно място. 

Предмет на опазване: 

Съгласно заповедта на МОСВ предмет на опазване в защитена зона “Карлуковски карст” 

с код BG0000332 са следните 44 вида птици: 

 

 

 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир. 2009/147/ЕИО 

КОД ИМЕ (на български) 

Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. 
Цял.Оц 

. 

A031 
Ciconia ciconia 
Бял щъркел 

 10p   C A C C 

A122 
Crex crex 

Ливаден дърдавец 
 

14p/3- 

P 25p 

 P C A C C 

A103 
Falco peregrinus 

Сокол скитник 
 1p/0-2p   C A C C 

A393 
Phalacrocorax 

pygmeus 
Малък корморан 

  10i 12i/5-20i D    

A092 
Hieraaetus pennatus 

Малък орел 
   P D    

A081 
Circus aeruginosus 

Тръстиков блатар 
   P D    

A080 
Circaetus gallicus 

Орел змияр 
 2p/2-3p   C A C C 

A511 
Falco cherrug 
Ловен сокол 

 0-1  P B B B B 

A072 
Pernis apivorus 

Осояд 
 5p/3-6p  P C A C B 

A224 
Caprimulgus 

europaeus 

Козодой 

 
30p/20- 

40p 

 P C B C C 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 155 от 474 

A030 
Ciconia nigra 

Черен щъркел 
 3p   C A C C 

A027 
Egretta alba 
Голяма бяла чапла 

   P D    

A026 
Egretta garzetta 

Малка бяла чапла 
   P D    

A024 
Ardeola ralloides 

Гривеста чапла 
   P D    

A023 
Nycticorax nycticorax 

Нощна чапла 
   P D    

A022 
Ixobrychus minutus 
Малък воден бик 

 3P/3-4P  P C B C C 

A077 
Neophron 

percnopterus 

Египетски лешояд 

 1P  P C A C C 

A338 
Lanius collurio 

Червеногърба 

сврачка 

 
225p/20 

0-250P 
  C A C B 

A465 
Alectoris graeca 
graeca 

Планински кеклик 

20p/15- 
25P 

   D    

A442 
Ficedula semitorquata 

Полубеловрата 

мухоловка 

   P D    

A429 
Dendrocopos syriacus 

Сирийски пъстър 

кълвач 

45p/40- 

50P 
   C A C C 

A403 

Buteo rufinus 

Белоопашат 

мишелов 

8p/6- 
10P 

   C A C A 

A402 
Accipiter brevipes 

Късопръст ястреб 
 3P/2-4P   A A C A 

A397 
Tadorna ferruginea 

Ръждив ангъч 
    C B C C 

A133 
Burhinus oedicnemus 

Турилик 
 1P   C A C C 

A339 
Lanius minor 

Черночела сврачка 
 

25p/15- 

30P 
  C A C C 

A215 
Bubo bubo 

Бухал 
13p/10- 

16P 
   B A C A 

A307 
Sylvia nisoria 

Ястребогушо 

коприварче 

 
110p/10 

0-120P 
  C  C A 

A255 
Anthus campestris 

Полска бъбрица 
 

12p/10- 

15P 
  C A C B 

A246 
Lullula arborea 

Горска чучулига 
125p/60 
-150P 

   C A C C 

A236 
Dryocopus martius 

Черен кълвач 
4P/1-6P    C B C C 

A231 
Coracias garrulus 

Синявица 
 5P   C B C C 
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A229 
Alcedo atthis 

Земеродно рибарче 
8p/5- 
12P 

   B A C B 

A234 
Picus canus 

Сив кълвач 
11p/6- 

12P 
   C A C C 

A379 
Emberiza hortulana 

Градинска овесарка 
 

175p/15 

0-200P 
  C A C C 

A238 

Dendrocopos medius 

Среден пъстър 

кълвач 

12p/10- 
15P 

   C B C C 

 

Редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение І 

на Директива 2009/147 ЕЕС. 
 

 

 

 

 

 

Припокриване (частично или пълно): 

Защитена местност: ЩЪРКА 

Природна забележителност: ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА 

Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

БАНКОВИЦА 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир. 

2009/147 ЕЕС 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц 

. 

A165 Tringa ochropus 

Голям горски водобегач 
 1P   D    

A230 Merops apiaster 

Обикновен пчелояд 
 45P  P D    

A168 Actitis hypoleucos 

Късокрил кюкавец 
 7P/3-6P   D    

A053 Anas platyrhynchos 

Зеленоглава патица 

12p/7- 

18P 
   D    

A087 Buteo buteo 

Обикновен мишелов 

6P/5-8P    D    

A136 Charadrius dubius 
Речен дъждосвирец 

 10p/5- 
15P 

  D    

A099 Falco subbuteo 

Орко 
 3P/2-5P   D    

A096 Falco tinnunculus 

Черношипа ветрушка 

17p/10- 

35P 
   B A C B 
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Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ПРОХОДНА 

Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

СВИРЧОВИЦА 

Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ТЕМНАТА ДУПКА 

Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ХАЙДУШКА ДУПКА 

Природна забележителност: КУПЕНИТЕ 

Природна забележителност: ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА 

Природна забележителност: ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ 

Природна забележителност: СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО 

Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА 

Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА 

УЛЕЯ 

Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА 

Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ 

Природна забележителност: СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Природна забележителност: ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО 

Защитена зона „Река Искър” BG0000613  

Обща площ на зоната е 9 458,0 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен; Община: Гулянци, Долна Митрополия, Искър, 

Кнежа и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Койнаре, с. Глава, с. Девенци, с. Телиш и с. Чомаковци.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.). 
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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 (видове и местообитания): 

Природни  местообитания - Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition; Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention p.p.; 

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)(*важни местообитания 

за орхидеи); Субпанонски степни тревни съобщества; Панонски льосови степни тревни 

съобщества степни тревни съобщества; Хигрофилни съобщества от високи треви в равнините и 

в планинския до алпийския пояс; Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); Панонски 

гори с Quercus pubescens; Балкано-панонски церово-горунови гори; Мизийски гори от 

сребролистна липа; Aлувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 

Безгръбначни -Алпийска розалия; Бисерна мида; Бръмбар рогач; Буков сечко;   Ивичест 

теодоксус; Обикновен сечко; 

Риби - Балкански щипок; Високотел бибан; Голям щипок; Европейска горчивка; Ивичест 

бибан; Малка вретенарка; Обикновен щипок; Распер; Сабица; Черна (балканска) мряна; 

Белопера кротушка; Виюн; Голяма вретенарка; Карагьоз (Дунавска скумрия); 

Земноводни и влечуги- Голям гребенест тритон; Добруджански тритон; Жълтокоремна 

бумка; Об. блатна костенурка; Пъстър смок; Червенокоремна бумка; Шипобедрена костенурка; 

Шипоопашата костенурка; 

Бозайници, без прилепи – Видра; Добруджански хомяк; Лалугер; Пъстър пор; Степен 

пор; 

Прилепи - Голям нощник; Голям подковонос; Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; 

Малък подковонос; Остроух нощник; Подковонос на Мехели; Средиземноморски подковонос; 

Трицветен нощник; Широкоух прилеп; Южен подковонос. 

Защитена зона „Язовир Горни Дъбник” BG0000611  

Обща площ на зоната е 2 539,29 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен; Община: Долни Дъбник и Червен бряг. 
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От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Койнаре, с. Ракита и с. Телиш.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

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: 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр.ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст.  Цялост. оц.  
   

91E0*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  0.2 C C C C 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion  
 albae) 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с  1.5 A C B B 
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto- 
 Nanojuncetea 

91H0*Панонски гори с Quercus pubescens  0.0204 D  C 

91I0*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.  0.549 C C C C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори  1.7432 C C C C 
 

Безгръбначни 

Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. crassus), Бръмбар рогач (L. cervus), Буков 

сечко (M. funereus), Обикновен сечко (С. cerdo), Ивичест теодоксус (Т. transversalis). 

 

Риби 

Горчивка (Rh. sericeus), Обикновен щипок (С. taenia) 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
 1149   Cobitis taenia C C A C A 
         Обикновен щипок 
 1134  Rhodeus sericeus amarus C C A C B 
    Европейска горчивка 
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Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (Т. karelinii), Жълтокоремна бумка (В. variegata), Обикновена 

блатна костенурка (Е. orbicularis), Смок (Е. sauromates), Червенокоремна бумка (В. bombina), 

Шипобедрена костенурка (Т. graeca), Шипоопашата костенурка (Т. hermanni). 

 КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
 1188 Bombina bombina     P C A B A 
       Червенокоремна бумка 
 1193 Bombina variegata     P C A B A 
       Жълтокоремна бумка 
 1279 Elaphe sauromates     P C A C B 
       Пъстър смок 
 1220 Emys orbicularis     P C A C B 
       Обикновена блатна костенурка 
 1219 Testudo graeca     P C A B A 
       Шипобедрена костенурка 
 1217 Testudo hermanni     V C A C B 
       Шипоопашата костенурка 
 1171 Triturus karelinii     P C A C B 
       Голям гребенест тритон 

 

Бозайници, без прилепи 

Видра (L. lutra), Добруджански хомяк (М. newtoni), Лалугер (S. citellus), Пъстър пор (V. 

peregusna). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1355 Lutra lutra   5-6i C A C A 
      Видра 
2609 Mesocricetus newtoni   P D 
      Добруджански (среден) хомяк 
1335 Spermophilus citellus   R C B C B 
      Лалугер 
2635 Vormela peregusna   P C A C A 
      Пъстър пор 

 

 

Прилепи 

Дългокрил прилеп (М. schreibersii), Дългопръст ногцник (М. capaccinii), Остроух нощник 

(М. blythii), Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii), 

Трицветен нощник (М. emarginatus), Широкоух прилеп (В. barbastellus), Южен подковонос (Rh. 

euryale). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1308 Barbastella barbastellus P D 
     Широкоух прилеп 
1310 Miniopterus schreibersi P C B C C 
     Дългокрил прилеп 
1307 Myotis blythii P C B C C 
     Остроух нощник 
1316 Myotis capaccinii P C B C C 
     Дългопръст нощник 
1321 Myotis emarginatus P D 
     Трицветен нощник 
1306 Rhinolophus blasii P D 
     Средиземноморски подковонос 
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1305 Rhinolophus euryale P D 
     Южен подковонос 
1302 Rhinolophus mehelyi P C B C C 
     Подковонос на Мехели 

  

Зоната е разположена в долината на Дъбнишка река, малък приток на р. Вит. Понастоящем 

частта от реката между селата Горни Дъбник и Телиш е наводнена от два големи язовира - 

"Горни Дъбник" и "Телиш". Те, техните брегове  и обграждащите ги гори (дъб и върба) са 

включени в зоната. Два големи язовира с голямо значение за гнездящи, мигриращи и зимуващи 

птици. Бреговете на язовира са кални и  за подходящи за хабитат 3130, който е добре 

представен тук. Водните хабитати са изкуствено намправени от човека. Дъбовите гори са 

оцелели на много малки територии. Вторично разпространени са младите смесени гори от 

топола и върба. Крайбрежните хабитати са зависими от водното ниво в язовира, което се 

контролира с оглед рибарство и промишлени нужди. 

Защитена зона „Седларката” BG0000591  

Обща площ на зоната е 0,8 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен; Община: Долни Дъбник и Червен бряг; Населено 

място: с. Ракита. 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Обявена със Заповед № РД-104 от 09.02.2015 г. (публикувана в ДВ бр. 17 от 06.03.2015 

г.). 

Цели на опазване: 

* Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации,эпредмет на опазване в рамките на защитената зона; 

* Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове,эпредмет 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. 

Цели на обявяване: 

* Опазване на типа природно местообитание, местообитанията на посочените по – долу в 

текста видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и 

поддържане на благоприятното им природозащитно състояние; 

* Подобряване при необходимост на състоянието на посочения типове природни 

местообитания и на местообитания на видовете, посочени по – долу в текста; 

* Възстановяване при необходимост на типа природно местообитание, местообитания на 

посочените по – долу в текста видове и техните популации. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
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Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: Тип природно местообитание 8310 Неблагоустроени 

пещери.  

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; Остроух нощник; 

Голям нощник; Трицветен нощник; Южен подковонос; Голям подковонос; Подковонос на 

Мехели; Средиземноморски подковонос; Малък подковонос, Пъстър пор. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждането на сечи; 

2. Забранява се провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния период 

на прилепите и през периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;  

3. Забранява се чупене, повреждане, събиране и преместване на скални и пещерни 

образувания;  

4. Забранява се благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, 

туристическа и спортна дейност в пещерата и на входа и;  

5. Забранява се палене на огън; 

6. Забранява се преграждане на входа на пещерата или на отделни нейни галерии по 

начин, възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на опазване;  

7. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;  

8. Забранява се водовземане в границите на защитената зона, вкл. и от пещерата;  

9. Забранява се използването на продукти за растителна защита в селското стопанство;  

10. Забранява се строителство, за което е необходима промяна на предназначението и 

начина на трайно ползване на целия имот и на частта от имота, попадащи в зоната;  

11. Забраняват се посещения в пещерата, с изключения на такива за научни цели. 

Законът за защитените територии (ЗЗТ), обнародван в ДВ, бр.133/1998 год., с изм. и доп., 

урежда режима на опазване, ползване и управление на защитените територии в България. Цел 

на закона е опазване и съхраняване уникалността на природата, обект на защита в защитените 

територии, като национално и общочовешко богатство. Със ЗЗТ държавата, в съответствие с 

международните договори по опазване на околната среда, по които България е страна, 

регламентира и осигурява функционирането и съхранението на система от защитени територии, 

като част от регионалната и европейска екологична мрежа. Защитените територии са 

предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените 

процеси, протичащи в тях, както и опазване на характерни или забележителни обекти на 

неживата природа. Законът регламентира процедурите за обявяване и промените в защитените 

територии - прекатегоризиране, заличаване, промяна на площта, режима и др., както и 

управлението, стопанисването и охраната им. Съгласно чл.5 от ЗЗТ, защитените територии имат 

следните категории: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан 

резерват, природен парк, защитена местност. С управлението на тези категории защитени 

обекти се цели създаване и развитие на екотуризъм. 
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Съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) На територията на Община Червен бряг 

са обявени 12 защитени територии. Това са: 

Природна забележителност – ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН “КАЛЕТО” /скални 

образувания/ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 57,4 (ха) 

Обявена за природна забележителност със заповеди №703/04.04.1961 г., бр. на Държавен 

вестник 1-3-13-703-1961 и №708/07.04.1961 г. на Главно управление на горите. Природната 

забележителност изцяло попада в защитени зони „Карлуково“ BG0001014 и „Карлуковски 

карс“ BG0000332, включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Създадена е с 

цел опазване на тектонския гребен.  

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Геоложкият феномен „Калето” представлява срутище от огромни варовикови блокове, 

отцепени по пукнатини и запълващи дълъг 600 м карстов каньон сред варовици с кремъчни 

конкреции, образувани през Мастрихткия век на Кредата преди 68 – 72 млн. г. Разположен е на 

200 м надморска височина на 1,3 км югозападно от с. Реселец, Плевенска област (43.23733, 

24.01513) и е достъпен по асфалтов път за х. „Момина сълза” и лесопарк „Калето” по р. Ръчене. 

Тази живописна карстова долина с отвесни стени е защитена през 1961 г. като „тектонски 

грабен”. 

Геотоп „Калето” попада в североизточната част на Западния Предбалкан, чиято северна 

граница се следи между близките села Бресте и Сухаче, между Червен бряг и Луковит. Каньонът 

е развит сред светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови варовици са кремъчни конкреции, 

обединени в Мездренска свита.  

Кремъчните конкреции са тъмносиви до черни или светлосиви до жълтеникави. 

Дебелината варира от 30 до 150 м. Разпространени са като добре издържана ивица в средната 

част на горнокредния разрез по течението на реките Ръчене и Белилката, както и далеч извън 

пределите на района. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластични 

варовици, обединени в Кайлъшка свита. В основата на свитата има вулкански пепелен слой, 

съдържащ свеж биотит и фина тефра, който съответства на един от четирите слоя, установени 

в основата на разреза на свитата при Струпаница до гара Карлуково. Определените фосилни 

водорасли Broinsonia parca (Stradner) ssp. constricta Hattner et al., Petrarhabdus 

vietus Burnett, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, Reinhardtites levis Princs & 

Sissingh, Ceratolithoides aculeus (Stradner) и Uniplanarius trifidus (Stradner), определят 

принадлежността на скалите към нанофосилна зона Uniplanarius trifidus с къснокампанска 

възраст. По – горните нива на свитата са ранномастрихтски, както навсякъде в Мизийската 

платформа. 

Първоначално геотоп Калето е описан като млада блокова структура – “тектонски 

грабен”, която е морфоложки изразена на повърхността. Вертикалните стени, по които се 

предполага, че е оформен грабенът, са с посока 50º и продължават на СИ към с. Реселец. При 

работата по досието на геотопа за включването му в Регистъра и кадастъра на геоложките 

феномени в България през 2001 г. по стените му не са установени следи от движения, а съставът 

на блоковете е напълно идентичен със скалите от стените на каньона.  
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Вследствие на слабите следгорнокредни тектонски движения във варовиковите скали се 

оформят слабо изразени гънкови структури и се образува система от вертикални пукнатини, 

наподобяващи грабенови структури. Обособяването на грабеноподобната морфология е 

станало чрез цялостно разтваряне на варовиците между отделни вертикални пукнатини, 

вследствие на което се образува малко карстово ждрело с ширина 20 – 30 м и дължина около 

600 м с отвесни стени. 

Освободеното пространство позволява отцепването на огромни блокове от стените, 

които се наклоняват и падат в плитката долина. Така се стига до запълването на карстовия 

каньон с гигантски каменни паралелепипеди, някои от които са с височината на стените му. 

Този процес протича през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера, поради 

което широчината на каньона достига на места до 100 м. 

Някои от блоковете са отделени от стените по пукнатини и стърчат на същата височина. 

В средата на долината се издига права, тънка скала с височина почти 40 м. Падналите блокове 

са разхвърляни безразборно в долината, като по положението на пластовете личи, че са под 

различен ъгъл. В скалните отвеси има пукнатини по които започва образуването на карстови 

форми. Под една от скалите е входът на пещерата „Темната дупка“. 

През последните години по Проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски 

гребен Калето” в каньона е направена екопътека, чието първо разклонение води към върха 

на скалното възвишение „Калето“.  

Пътеката минава по каменист терен, който местните жители наричат „Каменната река“. 

По стръмните и отсечени скали могат да се видят много ендемити и врязани в скалите 

бръшлянови дървета, а кръжащите над каньона птици, правят гледката още по – колоритна. В 

тектонски гребен „Калето“ гнездят значителен брой защитени редки птици, това е и едно от 

малкото места в България, където има скорпиони. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУКЛИТЕ“ В 

МЕСТНОСТ УЛЕЯ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 10,9 (ха) 

Обявена за природна забележителност със заповед №1799/30.06.1977 г., ДВ бр. 59 от 

1972 г. на МГОПС. Природната забележителност попада в местността „Улея“ в землището на 

с. Реселец. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите; 
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4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 

санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст 

Геоложкият феномен „Куклите” при с. Реселец представлява група от скални кукли сред 

мастрихтски варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. Разположени 

са на 330 м надморска височина по стръмния десен бряг на р. Искър, ЮИ от с. Реселец, 

Плевенска област (43.23129, 24.07068). Защитени са като природна забележителност през 1972 

г. 

Геотопът се намира в североизточната част на Западния Предбалкан, южно от гр. Червен 

бряг. Скалните пирамиди са развити сред варовици с кремъчни конкреции на Мездренската 

свита и биокластични варовици на Кайлъшката свита. 

Варовиците с кремък са светлокремави, плътни, здрави, криптокристалинни, 

тънкопластови с неравен лом. Кремъчните конкреции са черни до светлосиви. Дебелината им 

достига до 100 м. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните 

варовици на Кайлъшката свита, които заемат горната част на разреза в рамките на геотопа. Те 

са кремави до бели дебелопластови, масивни и здрави. В състава им участва черупчест детритус 

и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и рядко 

амонити. Дебелината им е до 50 м. 

Геоложкият феномен „Куклите” са една от многобройните геоморфоложки форми сред 

мастрихтските варовици, които оформят впечатляващи скални венци в тази част на 

Предбалкана. Те наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния 

Предбалкан, с който имат еднакъв генезис, но скалите са малко по – стари. Подобни форми се 

образуват най – често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции. 

Образуването на скалните пирамиди е резултат от ерозионната дейност на атмосферните 

води и специфичната напуканост на мастрихтските варовици. Вследствие на това по източния 

склон на р. Искър, непосредствено над левия завой на реката в местността „Улея“, е образуван 

висок скален венец, който се вижда от минаващата по него жп линия София-Варна. По ръба на 

скалния венец над 20 скални кукли се извисяват на 200 м над нивото на реката и на 20 – 30 м 

над зеления горски масив. Липсата на растителност в рамките на част от скалния венец 

благоприятства тяхното развитие, но тя вече е достигнала основата им. Благодарение на 

красивата комбинация с красивия природен ландшафт, „Куклите“ са един от най – красивите 

варовикови образувания в района. 

Защитена местност – „ЩЪРКА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 1,0 (ха) 
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Обявена за природна забележителност със Заповед №РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 

г. на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност със заповед №720/10.06.2003 г., ДВ бр. 60 от 

2003 г. Целта на обявяването е опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia 

peregrina Mill). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на домашни животни; 

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата 

им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им; 

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на 

водния и режим; 

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни; 

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато 

такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия. 

Припокриване (частично или пълно): 

ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Природна забележителност – ВОДОПАД „СКОКА“ НА РЕКА БЕЛИЛКАТА 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,2 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1635 от 27.05.1976 г. на МГОПС, 

бр. 50/1976 г. на ДВ. Целта на обявяването – ВОДОПАД. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и 

изкореняването на всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на 

гнездата или леговищата им; 

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, 

увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните 

течения; 
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5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Забранява се всякакво строителство; 

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Реселешки водопад „Скока“ се намира на около 1,2 км северозападно от центъра на село 

Реселец по пътя към село Бресте. Водопадът се намира на около 200 м под скално образувание 

„Кукли“ в долината на река Белилката. До горния край на водопада се слиза от асфалтов път по 

пътека с дължина около 100 м., а в подножието му може да се слезе по стръмна пътека след като 

се пресече реката. Височината на Реселешкия водопад „Скока“ е около 10 метра. Уникалното 

при този водопад е, че скалната козирка, от която пада водата е образувала суха пещера зад 

него, през която може да се премина зад водопада, под течението на реката. Там, където пада 

водата се е образувала красива водно-скална, варовикова колона, обрасла с водолюбива 

растителност. 

Водопад „Скока“ е оформен сред варовиците на Каленската зоогенна свита. Тя е в 

основата на горнокредния разрез в района и покрива несъгласно аптските пясъчници на 

Романската свита. Тя е със сантонска възраст и се разкрива рядко, защото е с малка дебелина. 

Скалите са здрави кремави биогенни варовици с много черупки и ядки от бивалвии, гастроподи, 

бриозои, брахиоподи, криноидеи, морски таралежи и други организми, населявали плитката 

крайбрежна част на сантонското море, което залива долнокредния пенеплен преди около 85 

млн. г. 

Природна забележителност – „СКАЛНИТЕ КУКЛИ“ В МЕСТНОСТТА 

ПЛАДНИЩЕТО 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 64,2 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №3702 от 29.12.1972 г. на МГОПС, 

бр. 13/1973 г. на ДВ. Целта на обявяването – скални образувания. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и 

развалянето на гнездата и леговищата им; 
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4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 

изменя естествения облик на местността и включително водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

В непосредствена близост до един от геоложките феномени на България – „Тектонски 

гребен Калето” е разположена природната забележителност „Скалните кукли” – красива скална 

група от уникални и впечатляващи скални фигури. Неповторимостта на това място се допълва 

от тайнството на реселешкия лук, който вирее единствено край сладката вода на река Ръчене. 

„Скалните кукли“ са варовикови скални образувания със заострени върхове, високи до 50 метра, 

край село Реселец в Карлуковския карстов район. „Скалните кукли” или известни още като 

„Реселешки кукли“ привличат туристите с впечатляващи скални фигури. Сред каменните 

образувания може да се различат порта на три колони, старец, скален венец, овален каменен 

прозорец, слон и други. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУПЕНИТЕ“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 4,3 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №3702 от 29.12.1972 г. на МГОПС, 

бр. 13/1973 г. на ДВ. Целта на обявяването – скални образувания. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и 

развалянето на гнездата и леговищата им; 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 

изменя естествения облик на местността и включително водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, 

сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 
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7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества. 

Припокриване (частично или пълно): 

ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Купените представляват група от скални кукли, образувани сред мастрихтски варовици 

с кремък. Разположени са на 200 м надморска височина по десния бряг на р. Белилката, на 0,8 

км северозападно от с. Реселец, Плевенска област по шосето за с. Бресте (43.24636, 24.02404). 

Скалните кукли „Купените“ са защитени като природна забележителност през 1972 г. 

Купените се намират в североизточната част на Западния Предбалкан, чиято северна 

граница минава между селата Бресте и Сухаче. Варовиците са образувани преди около 70 млн. 

г. в нормално солено плитко и топло море. Те са светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови с 

много светлооцветени кремъчни конкреции.  

Дебелината им варира от 30 до 150 м. Обединени са в рамките на Мездренската свита, 

разпространена като добре издържана ивица в горнокредния разрез по течението на реките 

Ръчене и Белилката. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните 

варовици на Кайлъшката свита, които оформят малък скален венец над Купените. Това са 

кремави дебелопластови до масивни, здрави биокластични варовици. В състава им участва 

черупчест детритус и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски 

таралежи и рядко амонити. Дебелината им е до 50 м. 

Купените са една от многобройните геоморфоложки форми сред мастрихтските 

варовици, които формират впечатляващи скални венци в тази част на Предбалкана. Те 

наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния Предбалкан, с който имат 

еднакъв генезис, но вместващите скали са малко по – стари. Подобни форми се образуват най – 

често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции, каквито са тези на Мездренската 

свита. 

Купените са една от най – красивите варовикови скални композиции в страната. 

Импозантните скални пирамиди са наредени по стръмния десен бряг на р. Белилката и се 

издигат на 30 – 40 м над речното корито. Те са добре разкрити, свързани или отделени една от 

друга, като само в основата им има тънка зелена ивица, на фона на която се открояват още по – 

ясно. Образуването им станало през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера. 

То е резултат от действието на атмосферните води върху мастрихтските варовици, дължащо се 

на податливостта на този тип скали към окарстяване. Липсата на растителност по склоновете 

допълнително благоприятства тяхното развитие. 

Природна забележителност – „ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Девенци, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,3 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1635 от 27.05.1976 г. на МГОПС, 

бр. 50/1976 г. на ДВ. Намира се в местността „Скока“ в землището на с. Девенци. Целта на 

обявяването – пещера. 
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Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и 

изкореняването на всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на 

гнездата или леговищата им; 

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, 

увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните 

течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Забранява се всякакво строителство; 

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

Пещерата е с наклон до 45%, влажна, едноетажна, разклонена. Образувана е от варовик, 

диаклазна, с образувания. Общата й дължина е 459 м. Денивелация 20 м. 

Природна забележителност – СКАЛЕН МОСТ „СЕДЛАРКАТА“ В МЕСТНОСТТА 

„ЕЗЕРОТО“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Ракита, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,5 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, 

бр. 59/1972 г. на ДВ. Намира се в местността „Езерото“ в землището на с. Ракита. Целта на 

обявяването – скален мост. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят 

гнездата или леговищата на същите; 

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 
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5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на 

санитарни сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 

Природната забележителност представлява скален мост и е малко известна. Намира се 

на около 3 км североизточно от село Ракита в местността „Езерото“. Езеро тук няма, но няколко 

карстови извора изливат водите си и образуват красиви вирове, обрасли с буйна водна 

растителност. 

Скален мост „Седларката“ е разположен на левия бряг на малка рекичка близо до 

пещерен изход, от който също блика бистро изворче. Отстрани тя прилича на седло, затова носи 

и това име. 

Скалният мост е на нивото на общия релеф и трудно се вижда отдалеч. Той е слабо 

наклонен по течението на реката, дължината му е 22 м, широчината му е 7 м, дебел е средно 

около 3,5 м. Той свързва двата бряга на дълбок повече от 30 м дол със стръмни брегове. 

Някога Седларката е била пещерен изход към реката. По – късно част от него се е 

срутила, но точно предната козирка се е запазила и сега представлява скален мост, който се 

използва от хора и животни. Мостът е напълно запазен и е наистина впечатляващо природно 

творение, създадено сякаш нарочно за да свърже двата бряга. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КАМАРАТА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Бресте, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,5 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1427 от 13.05.1974 г. на МГОПС, 

бр. 44/1974 г. на ДВ. Намира се в землището на с. Бресте. Целта на обявяването – скали. 

Скално образувание „Камарата“ представлява блоково-ерозионна морфоложка форма, 

развита сред мастрихтски варовици с кремъчни конкреции в каньона на р. Ръчене, с. Бресте, 

Плевенска област, на надморска височина 230 м. Районът е изключително красив с множество 

морфоложки форми от типа на скалните кукли. 

В геоложко отношение районът на „Камарата“ попада в североизточната част на 

Западния Предбалкан, непосредствено до границата с Мизийската платформа. Скалите са почти 

хоризонтални. Те са образувани в нормално солено епиконтинентално море в края на Късния 

Кампан и Ранния Мастрихт (преди 68 – 72 млн. г.). Представени са от светлосиви до бежови 

здрави микритни варовици с кремък, обединени в Мездренска свита. Съдържат светлосиви до 

черни кремъчни конкреции. Дебелината им по каньона на р. Ръчене е 70 – 80 м. Горната граница 

представлява бърз литоложки преход към биокластичните варовици на Кайлъшката свита, 

които обхващат нивата над Камарата. 

Районът е в граничната зона между Каменополската синклинала и Мраморенската 

антиклинала, които имат посока на шарнира около 110°. В района на Камено поле шарнирът на 

Мраморенската антиклинала се понижава формирайки добре изразената й източна 

периклинала. Каменополската синклинала е плоска, но подчертано северновергентна, с 
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относително по – стръмно южно бедро (наклон до 40°) и полегато северно (6 – 10°). Развитието 

на феномена „Камарата“ е свързано със сноп от вертикални пукнатини с посока 70°. 

„Камарата“ е ерозионна морфоложка форма сред варовиците в долината на р. Ръчене. Тя 

представлява заоблено възвишение напречно на долината на р. Ръчене, нарушено от напречни, 

вертикални пукнатини. Реката е проникнала през Камарата, оформяйки тесен пролом по 

пукнатините. С течение на времето тя е унищожила напълно един блок между две пукнатини. 

Съседният от юг блок е паднал на север и е запушил руслото на реката. В момента той е 

наклонен и подпрян на северната стена на бившия пролом  

Периферните ръбове на нарушената зона са свежи, слабо или почти незасегнати от 

ерозионни заглаждания, което е указание на твърде млада възраст (вероятно холоценска) на 

процесите, генерирали това образувание. Преграждането на реката довело до образуването на 

малко естествено езеро, свидетелство за което е идеално заравнената и разширена заливна 

тераса на реката преди Камарата.  

Вследствие на това тя е започнала да изтича на юг от нея, през тясно ждрело, откъдето 

се е оттекло и самото езеро. Така се е образувало съвременното речно корито с формата на 

меандър, заобикалящо „Камарата“ от юг. 

Достъпът до района е по черен път от с. Бресте за помпената станция или по черен път 

откъм с. Камено поле, отбивка от шосето за с. Кунино. Намиращата се в непосредствена близост 

до обекта хижа на северния склон на реката е почти разрушена. 

Геоложкият феномен „Камарата“ е изключително устойчив, предвид неговия скален 

състав, а също така заоблената и сравнително плоска форма. За разлика от съседните чукли при 

него липсват стърчащи форми и е сравнително слабо податлив на ерозионните процеси. 

Независимо от вертикалните пукнатини, скалата е стабилна без опасност от интензивно 

разрушаване. 

В Регистъра и кадастъра на геоложките феномени бе предложено защитената територия 

да бъде увеличена на 135 ха, като новата площ обхване каньона на р. Ръчене източно от с. 

Камено поле, до действителното местоположение на “Чуклите” и “Камарата”. Основание за 

това е наличието на няколко групи геоморфоложки образувания, които по нищо не отстъпват 

на защитените обекти. Към тази територия може да се добави и останалата част от каньона до 

с. Реселец, който е с впечатляващ ландшафт и на места достига дълбочина до 100 м. Ако се 

вземат предвид и множеството пещери и карстови извори, разнообразени с местообитанието на 

едри грабливи птици и други редки видове животни и растения, каньонът на р. Ръчене може да 

се превърне в изключително красив геопарк, тематично насочен към карстовите процеси и 

форми. 

Защитена местност – „ГОЛИЯТ ВРЪХ“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Сухаче, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 7,0 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите 

и горската промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ. Намира се в землището 

на с. Сухаче, лесопарк „Дядо Вълко“, в района на горско стопанство Бяла Слатина, скривалище 

където Червенобрешкия партизански отряд прекарва зимата на 1943/1944 година. Със Заповед 
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№РД-756 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на забележителен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед 

подобряване на санитарното и украсно значение на горите около обекта; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време на годината; 

3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне 

на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 

нарушават природната обстановка около тях. 

„Голият връх“ (лесопарк „Дядо Вълко“) се разпростира около двете страни на 

второстепенно било с посока изток-запад, на 250 м.н.в., северно-североизточно изложение с 

наклон 6-10-18 градуса. Оформен с плътно озеленяване с червен дъб, липи, чер бор и др. и 

прошарен на някои места с редини и поляни, в които са създадени групи контрастиращи 

декоративни дървета и храсти – бреза, явор, сребриста ела и др. Лесопаркът се откроява сред 

околния селскостопански пейзаж. Особено привлекателна е неговата главна алея, засадена с 

орехови дървета, с дължина 260 м, водеща към с. Сухатче, с която се създава сполучливо 

естествено оформяне на главния подход към височината, на която се намира паметника на дядо 

Вълко. 

Защитена местност – „ДРЕНОВИЦА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Сухаче, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 20,0 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите 

и горската промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ – държавна гора в м. 

„Дреновица“ в землището на с. Сухаче, отдел 2 подотдел „б“ с площ 8 ха и отдел 3 подотдел 

„г“ с площ 12 ха, в района на горското стопанство Бяла Слатина, където е бил летния лагер и 

наблюдателницата на партизаните от от Червенобрешкия отряд „Дядо Вълко“. Със Заповед 

№РД-757 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед 

подобряване на санитарното и украсно значение на горите около обекта; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време на годината; 

3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне 

на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 

нарушават природната обстановка около тях. 

Защитена местност – „ПИПРА-КАЛЕТО“ 
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Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Телиш, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 1,1 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №23 от 30.01.1978 г. на Комитет за опазване 

на природната среда при Министерски съвет, бр. 12/1978 г. на ДВ – праисторически останки в 

местността „Пипра Калето“, землище на с. Телиш, ГС – Плевен, подотдел 38 – 1. Със Заповед 

№РД-728 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на забележителен ландшафт, резултат на хармонично 

съжителство на човека и природата. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна и ландшафтна; 

2. Забранява се пашата на домашни животни през всяко време; 

3. Забранява се повреждането на растителността; 

4. Забранява се преследването на дивите животни и техните малки, както и нарушаване 

на местообитанията им; 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се поврежда или изменя ландшафта. 

Защитена местност Пипра-Калето обхваща гора с разнообразни флора и фауна и останки 

от антична крепост. Районът е богат на скални образувания, има и множество пещери. 

4.4.2.5. Транспортна инфраструктура 

Териториите на транспортната система и съпътстващите я площни обекти заемат дял от 

0,89 % , което е 4 328 дка. Географското разположение на община Червен бряг съдейства за 

доброто й включване в националната транспортна мрежа. Отстоянието на общината от 

столицата е около 110 км, от които около 80 км са част от магистрала “Хемус”. През територията 

и минават няколко третокласни и четвъртокласни пътища, с помощта на които в общината има 

добре изградена комуникационна инфраструктура. Пространствената организация на пътната 

мрежа позволява сравнително удобен достъп на населението от отделните населени места до 

центъра, а от там и връзка с останалата част на областта и страната. Град Червен бряг е 

отдалечен от областните центрове – гр. Плевен (на 56 км), гр. Враца (на 57 км), гр. Ловеч (на 74 

км), гр. Монтана (99 км) и гр. Видин (на 183 км). 

През гарата в града минава ж. п. линията София-Варна и теснолинейните ж. п. линии за 

Оряхово и Златна Панега. В непосредствена близост до града преминава първокласният път I-3 

Русе-Бяла-Плевен-София (Е-83), който е основната транспортна ос в област Плевен. 

В града са преплетени асфалтови шосейни ленти към Луковит и Тетевен, Етрополе и 

Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и Варна. Това 

обуславя града като важен транспортен ж. п. и шосеен възел. 

През територията на общината преминават 2 участъка с обща дължина от 46,9 км от 

железопътната мрежа на страната: 
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• От югозапад на североизток – участък от 35,1 км от трасето на жп линията София-

Горна Оряховица-Варна; 

• Началният участък от 11,8 км от трасето на жп линията Червен бряг-Златна 

Панега; 

През територията на общината Червен бряг преминават един първокласен и четири 

третокласни пътя, с помощта на които се осъществява по-голяма част от връзките между 

населените места. Достъпът в областта до областния център за голяма част от населението е в 

рамките на 45 минути. 

 През територията на общината не преминават трасета на автомагистрали. Общината се 

намира на около 110 км от столицата, от които около 80 км са част от магистрала „Хемус“. 

През територията на общината преминава първокласен път I-3 от Републиканската пътна 

мрежа  „Гара Бяла-о.п.Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград“, който съвпада с 

Европейски път Е83.  

 Важна част от мрежата е Републикански път III-306, който е третокласен път, част от 

Републиканската пътна мрежа на България и изпълнява функцията на северен обход на град 

Червен бряг. Републикански път III-3006 преминава по територията на Община Червен бряг. 

Общата му дължина е 9,722 км, но поради много лошото му състояние той не е често 

използван.  

 През територията на града преминав пътища III-306 и III-308 от Републиканската пътна 

мрежа. Преплитането на транзитното движение от републиканската пътна мрежа и градското 

движение генерира допълнителен трафик. 

Таблица:    Републиканска пътна мрежа на територията на гр. Червен бряг 

Наименование на улица от градската 

мрежа на Червен бряг 

Номер на път от Републиканската 

пътна мрежа 

Дължима 

ул. „Пенчо Славейков“ III – 306 

3,303 км ул. „14 септември“ III – 306 

ул. „Търговска“ III – 306 

ул. „Антим I“ III – 308  

2,570 км ул. „П.Р.Славейков“ III – 308 

ул. „Г. С. Раковски“ III – 308 

ул. „С. Младенов“ III-3006  

2,121 км ул.“Ал. Стамболийски“ III-3006 

ул. „Княз Борис I“ III-3006 

Общо:  7,994 км 

Лошото състояние на пътната мрежа налага нейната рехабилитация. Необходима 

реконструкция на част от общинските пътища. Освен на пътната мрежа в община Червен бряг 

е необходимо и благоустрояване на уличните мрежи в населените места. 

4.4.2.6. Нарушени и деградирали територии 

Нарушените територии представляват територии за възстановяване и рекултивации на 

кариери, насипища, рудници, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и др.  

На територията на община Червен бряг няма закрити кариери и рудници, за които могат 

да се предвидят мероприятия по възстановяване и рекултивация.  
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На територията на община Червен бряг няма действащи депа   за отпадъци. От м.март 

2016 г. битовите отпадъци, формирани от населените места на общината, се предоставят в 

Регионалния център за управление на отпадъците - Луковит. За старото  общинско депо за 

битови отпадъци, намиращо се в местността "Долна биволица", гр.Червен бряг са предвидени 

мерки за привеждане и поддържане в съответствие с Общинската програма за управление на 

отпадъците 2016 - 2020 г. и съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други инсталации и  съоръжения за оползотворяване 

и обезвреждане  на отпадъци (обн.ДВ бр.80/2013 г.). Депото е закрито със Заповед № РД 0200 / 

06.04.2016 г. на РИОСВ - гр.Плевен. Експллоатирано  е от 1981 г. на терен от 24,629 дка в ПИ 

005.152, общинска собственост. Депото е с изчерпан капацитет, не отговаря на нормативните 

изисквания, създава опасност за замърсявания на околната среда, поради което подлежи на 

рекултивация.  В останалите 13 населени места съществуващите нерегламентирани 

сметища са почистени и ликвидирани в периода 2006 - 2008 г., след което са закрити с 

протоколи на РИОСВ - гр.Плевен. 

Свлачищата са едно от най-значимите явления, които оказват негативно въздействие 

върху състоянието на  околната среда, техническата инфраструктура, живота и имуществото на 

населението. Възникването и/или активизирането на свлачищните процеси се обуславят от 

природни и антропогенни фактори, които в повечето случаи действат по няколко едновременно. 

По данни на "Геозащита Плевен " ЕООД, към 31.12.2015 г., на територията на община Червен 

бряг са регистрирани 7 бр. свлачища, от които 6 са на територията на гр.Червен бряг и 1 в 

с.Горник. За 4 от тях в гр.Червен бряг са направени проучвания и са взети укрепителни мерки. 

Необходимо е проучване и вземане на мерки за останалите свлачища, както и провеждане на 

системен инструментален мониторинг . 

Основен източник на въздействия върху почвите са дейностите в селското стопанство. 

Въздействията се изразяват в почвообработки, торене, прилагане на препарати за растителна 

защита, внасяне на подобрители и др. 

Друг важен елемент свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и 

териториите на община Червен бряг, вследствие промени в земеползването, климатичните 

промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената ерозия е 

един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен мащаб, тъй като 

оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. На 

територията на община Червен бряг няма големи промишлени източници на замърсяване на 

почвите. Като източници на имисии с киселинен характер могат да се отчетат само 

отоплителните инсталации в бита и промишлените предприятия. Значението им като 

замърсители на почвите се отнася като незначително, поради сезонният им характер, не големия 

брой домакинства и предприятия, както и високата буферност на почвите в района. 

По данни на националната мрежа за почвен мониторинг на ИАОС-МОСВ в района на 

община Червен бряг не са установени превишения на пределно допустимите концентрации на 

тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, включително и нефтопродукти 

в почвата. 

4.4.3. Почви 

На територията Община Червен бряг преобладаващите предимно почвени типове са: 

алувиални почви (Alluvial Fluvisols), черноземи (Chernozems) и сиви горски почви (Grey 

Luvisols).  
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Алувиалните почви са разпространени по поречията на трите реки - "Малки Лом", 

"Черни Лом" и "Голямата река". Развити са предимно върху песъчливи наслаги, отложени от 

водните течения. Периодичното отлагане на материали е формирало техния профил, който се 

състои от различни по мощност и свойства пластове.  Механичният състав на алувиалните 

почви е предимно глинесто-песъчлив, с преобладаващи фракции на средния и едрия пясък. Това 

ги отнася към категорията на леките почви и е определящо по отношение редица почвени 

свойства. Преобладаващата песъчлива фракция осигурява добра проницаемост на въздуха и 

водата, а също и на корените на растенията. Водозадържащата способност е ниска, а 

водопроницаемостта – висока. Почвите имат добър въздушен и топлинен режим. Наличието на 

устойчиви на химично изветряне минерали, определя по-ниското съдържание на хранителни 

вещества. Механичният състав е определящ и по отношение величината на сорбционния 

капацитет и чувствителността към замърсяване. 

С по-тежък механичен състав са алувиално ливадните почви, разпространени по 

поречието на река Черни Лом. Под влияние на ливаден почвообразувателен процес на 

повърхността им е формиран хумусен хоризонт. С напредване на почвообразувателния процес, 

респективно глинообразуването, механичният състав е променен към по-тежък. Тези почви 

притежават по- благоприятни характеристики. Присъствието на карбонатите представлява 

миграционна преграда за разпространението на редица замърсители.  

Черноземите са разпространени в южната част от територията и  се характеризират със 

средна мощност. Механичният състав на черноземите е тежко песъчливо-глинест. Наличието 

на високо участие глина дава отражение върху физичните и физико-химични свойства на 

почвите. Те са с благоприятни водно-физични свойства. Имат добра влагозадържаща 

способност, водопропускливост и добра аерация. Поради добрата свързаност на почвата 

черноземите са устойчиви на ерозия. Черноземите в района се отнасят към вида обикновени 

(Haplic). Те са излужени, но въпреки излужването черноземите са наситени с бази, имат тежък 

механичен състав и сравнително високо съдържание на хумус.Отлагането на карбонатите в 

дълбочина на почвата е ефективна миграционна преграда за разпространението на различни 

замърсители.  

Черноземите се отнасят към устойчивите към химично замърсяване почви. 

Сивите горски почви се срещат в югозападните, а също и югоизточните територии , в 

комплекси със силно излужените черноземи. Характеризират се с пълен и мощен почвен 

профил. Хумусният хоризонт е с мощност 35-45cm. Той е тъмен, с добре изразена троховидна 

структура. Под него е разположен илувиален, уплътнен хоризонт, със светло кафеникаво 

оцветяване. Сивите горски почви са средно до тежко песъчливо-глинести. Почвите се 

характеризират с добър водно-въздушен режим и възможности за добър воден запас през 

засушливите периоди. 

Почвените ресурси са   подходящи    за   отглеждане  на   зърнено-хлебни, зърнено – 

фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения. 

 Основен източник на въздействия върху почвите са дейностите в селското стопанство. 

Въздействията се изразяват в почвообработки, торене, прилагане на препарати за растителна 

защита, внасяне на подобрители и др. 

 Друг важен елемент свързан с почвите е този с ерозията им, който е обхванал и 

териториите на Община Червен бряг, вследствие промени в земеползването, климатичните 

промени, повишаване на температурите и продължителните засушавания. Почвената ерозия е 

един от основните проблеми, с които земеделците се сблъскват в световен мащаб, тъй като 
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оказва силно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. На 

територията на Община Червен бряг няма големи промишлени източници на замърсяване на 

почвите Като източници на имисии с киселинен характер могат да се отчетат само 

отоплителните инсталации в бита и промишлените предприятия. Значението им като 

замърсители на почвите се отнася като незначително, поради сезонният им характер, не големия 

брой домакинства и предприятия, както и високата буферност на почвите в района. 

 По данни на националната мрежа за почвен мониторинг на ИАОС-МОСВ в района на 

Община Червен бряг не са установени превишения на пределно допустимите концентрации на 

тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, включително и нефтопродукти 

в почвата. 

4.5. Земни недра 

4.5.1. Геоложки строеж  

Територията на община Червен бряг е разположена върху една от основните 

морфоструктури на територията на България-Мизийската плоча/платформа/, която 

представлява плосък свод, в пределите на които са се формирали по-малки морфоструктури, 

като териториалния обхват на общината попада в Червенобрежкия регион. 

Основните скални разновидности в Червенобрежкия регион имат седементогенен 

характер и са представени от кватернерни /Q /, неогенски / Ng/, палеогенски / Pg/, горнокредни 

/K-2 / и долнокредни / K-1/ отложения. 

Червенобрежкия регион е заселен в северната ивица на Предбалкана и попада в най-

югоизточната част /периклиналата на големия Белоградчишки антиклинорий/. Северната ивица 

има преходен характер и се изтегля почти по цялата дължина на Предбалкана при ширина от 5 

до 25километра и представлява най-ниското структурно стъпало в рамките на Балканския 

гънков пояс. Практически тя е формирана на ръба на Мизийската плоча и геоложките 

структурни, оформящи Предбалкана. 

Структурната характеристика на община Червен бряг се изразява чрез особеностите в 

развитието на два основни геострукторни типа – гънкови пликативни структури и структури с 

тектонски произход. 

Гънкови  структури попадащи на  територията на общината са:  

Антиклинални гънкови структури 

Заложени са през Австрийската нагъвателна фаза, проявени междудолна и горна Креда 

и са формирани през проявите на Палеозойската нагъвателна фаза. 

В региона са развити общо осем гънкови структури, четири от които са геоантиклинали. 

Мраморенска антиклинала 

Изградена е от Палеогенски и Неогенски седименти. Ядката е представена от аптски и 

албски отложения, а мантията от северен тип Сенон и Палеоген. Има дължина 50 км., при 

широчина от 14км. Започва от с. Чирен и завършва при с. Реселец, където преминава в така 

наречената Реселешка антиклинала. 
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Реселешка антиклинала 

Ядката и си разкрива само в долината на р. Искър и се изгражда от глинесто-песъкливите 

седименти на Долната Креда. Мантията и се изгражда от кампански мастрихтски варовици. На 

изток завършва южно от град Луковит. 

Бешовишка антиклинала 

Това е най-южната позитивна структура в региона. Тя осъществява междинния преход 

между Северната ивица на Предбалкана и Същинския Предбалкан. Изградена е от горнокредни 

седименти с посока на оста Северозапад- Югоизток. 

Маркова антиклинала 

Тя е една от най-характерните за региона гънкови структури. Започва от долината на р. 

Скът при с. Оходен, на изток минава през Борованската могила и продължава до меридиана на 

с. Тлачене. На изток следи северния ръб на Каменополското възвишение по рида Дряновец, като 

шарнирът и затъва в Маркова могила, северно от Червен бряг и завършва между селата Ракита 

и Телиш, където периклиналата е отсечена от Нивянинския разлом, а южната и линия е 

ограничена от така наречения Червенобрежки разсед. В този регион тя се приема за хорст-

антиклинала. В ядката и се разкриват аптски и албски седименти докато мантията и се изгражда 

от мастрихтски варовици с наклон 40-45 градуса. 

Синклинални гънкови структури 

Габаревска синклинала 

Формирана е между Марковата и Мраморенската антиклинали. В ядката и се разкриват 

мастрихтки седименти и палеогенски глинести пясъчници. От запад започва от южния склон на 

Борованската могила, а на изток центрикклинално излита в западния край на с. Реселец, 

оставайки след себе си огромни блокови пропадания. 

Червенобрежка синклинала 

Оформя се западно от с. Горник, като се разполага между Реселешката и Марковата 

антиклинали. Тя е къса и разлата по форма. Западно се приобщава към Габаревската 

синклинала, а на изток значително се разширява, като ядката и се изпълва с палеогенски 

седименти. Още на изток, синклиналата губи своите очертания. Северното бедро на 

Червенобрежката синклинала съвпада с южното на Марковата антиклинала и има наклон от 40 

градуса. По него минава Червенобрежкия разлом, имащ разседен характер. 

Карлуковска синклинала 

Започва от с.Кунино и продължава на изток, където придобива разлата и неизразителна 

форма с незначителни 5 градусови наклони на бедрата, изграждащи нейната мантия. При 

с.Тодоричене синклиналата се изпълва с палеоген и завършва, опирайки в Луковитската 

синклинала. 

Каменополска синклинала 

Мястото и е между Бешовишката и Мраморенската антиклинали. Започва западно от 

връх Косматица и завършва при село Кунино. 
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За региона са характерни следните тектонски структури: 

Нивянински разлом 

Една от най-характерните структури за цялата Северна ивица. Приема се като тектонска 

граница между нея и Мизийската плоча. Разломът се проследява от долината на р. Гостиля, през 

Маркова могила над гр. Червен бряг, където е вертикален и достига на изток до с. Телиш, където 

е фосилизиран от неоген-кватернерни седименти. 

Червенобрежки разсед 

Представлява тектонско нарушение с разломен характер и недостатъчно изучени 

параметри. Отделя южното бедро на Марковата антиклинала от северната мантия на 

Червенобрежката синклинала. 

В района се наблюдават още няколко по-големи разлома, припокрити от по-младите 

седименти, което затруднява тяхното изучаване. 

Варовиковите седименти поемат значително количество пукнатинни нарушения, по-

голямата част от които са отворен тип. 

Геоисторическо развитие 

Малкият обем от сондажни и геофизични проучвания затрудняват проследяването на 

геоисторическото развитие на преходната Северна ивица от Предбалкана в Червенобрежкия 

регион. 

Фигура № 4.5.1-1  Геоложка карта на България 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 181 от 474 

През Долна Креда целият регион, заедно със съответната част от Мизийската плоча, са 

били под вода, като самият Предбалкан се е приемал като тектонско корито. 

През палеоцена само отделни части от Северната ивица, най-вече геосинклиналите, са 

били залети с прояви на седиментационни процеси. 

През Еоцена / края на Лютеса / проявява дейността си, довела до гънкообразуване, 

оттичане и намаляване границите на водните басейни. 

Седиментационните процеси в Мизийската плоча продължават и през Неогена. 

4.5.2.  Инженерно-геоложка характеристика 

Районът се характеризира със сложни геоложки условия, които се обуславят от 

разположението на общината в неконтактната зона между Мизийската платформа и 

Предбалкана; наличието на разломи; многолика геоложка структура; често сменящи се 

инженерно-геоложки типове в хоризонтално направление; висока сеизмичност на района. 

Поради сложните геоложки условия и високата сеизмичност на района, проектирането и 

изграждането на сгради, трябва да се реализира при строг контрол за стриктно спазване на 

съществуващите изисквания за строителство в земетръсни райони и льосови терени. 

4.5.3. Сеизмичност 

Балканския полуостров  е  най – земетръсния район на Европа и един от най – активните 

възли на Алпо-Хималайския пояс. Отнася се към вторите по степен на опасност райони на 

планетата.  
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България е разделена на осем сеизмични зони – 6 високоактивни  (Софийска, Струмска, 

Родопска, Маришка, Горнооряховска, Шабленска) и 2 нискоактивни (Бургаска и Видинска), 

обединени са в 3 сеизмични района – Рило – Родопски (Струмска и Родопска зона), 

Средногорски (Софийска, Маришка, Бургаска) и Североизточен (Горнооряховска и 

Шабленска).   

Съгласно сеизмичната карта на България, общината попада в зоната на VII степен. 

Коефициентът за сеизмичност е 0.10. Не се наблюдават активни физикогеоложки явления и 

процеси - свлачища, пропадане, срутвания. 

Фигура № 4.5.3-1. Сеизмичната карта на България 

 

Съгласно плана за защита при земетресение на област Плевен, територията на областта 

в голямата си част е с оптимална за страната сеизмична активност и попада под въздействието 

на следните най-вероятни вътрешни и външни земетръсни огнища:  

− Горнооряховско с магнитуд М = 7,1 до 7,5 по скалата на Рихтер и с дълбочина 

Д = 20 км, интензивност от IX-та и по-висока степен по скалата на медведев-

Шпонхоер-Карник-64;  

− Вранча - Източни Карпати - Румъния с магнитуд М = 7,0 по скалата на Рихтер 

и с дълбочина Д = 100 километра, интензивност от VIII-ма и по-висока степен по 

скалата на медведев-Шпонхоер-Карник-64.   

Под въздействие на тези огнища и съгласно картата за сеизмично райониране на 

Република България, областта попада в две вероятни зони на поражения по 12-степенната 

европейска макросеизмична скала EMS, а именно:  
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− с прогнозен интензитет от VII степен по EMS е голямата част от територията на 

областта с население около 141 292 души, включваща изцяло общините Априлци, 

Летница, Ловеч, Луковит, Троян, Угърчин и малка част от Тетевен и Ябланица;  

− с прогнозен интензитет от VIII степен по EMS е основната част от общините 

Тетевен и Ябланица с население около 19 898 души.  

При земетресение с максимална за съответното огнище степен и интензитет съгласно 

сеизмичното райониране, се очаква формирането на усложнена обстановка, обуславяща се в 

разбалансиране на психологичната устойчивост на основната част от населението, вследствие 

на стресовото натоварване от самото явление и резултатните последствия в сградния фонд, 

който в голямата си част не е сеизмично конструиран и построен. 

4.5.4 Подземни природни богатства 

 Регионът е богат на природни богатства като кариерни материали – варовици, пясък, 

чакъл, мергели, баластра и др. По данни на министерството на енергетиката на територията на 

община Червен бряг попадат следните действащи концесии за добив на подземни богатства: 

Таблица № 4.5.4-1. Действащи държавни концесии за добив на подземни богатства 

№ 

Парти

да № 

НКР 

Находище 
Конце-

сионер 

Група 

подземно 

богатств

о 

Сурови

на 

Общи

на 

Обла

ст 
РМС 

Дата на 

сключва

не на 

договора 

Сро

к 

1 
D-

00407 

Маркова  

могила 

„ПСТ 

Плевен“ 

ЕООД, 

гр.Плеве

н 

Строител

ни 

материал

и 

Варовиц

и 

Червен 

бряг 

Плеве

н 

660/ 

04.09.

2006г 

09.10.200

6г 
25г 

2 
D-

00528 

"Червен 

бряг" 

("Банчовскот

о") 

"ТЕРА" - 

АД 

Строител

ни и 

скално-

облицо- 

въчни 

материал

и 

Мергел

и 

Червен 

бряг 

Плеве

н 

262/ 

14.04.

2009г 

08.07.200

9г 

Прекрате

на Р-е на 

МС 

№35/23.0

1.2014г. 

25г 

3 
D-

00559 

Маркова 

могила-

център 

„Девинц

и“ ООД 

гр.Плеве

н 

Строител

ни 

материал

и 

Варовиц

и 

Червен 

бряг 

Плеве

н 

2/ 

04.01.

2011г 

29.08.201

1г 
25г 

4 
D-

00629 

Врачански 

варовик, у-

ци 

„Централен“

, „Запад“ и 

„Изток“ 

„Садас“ 

ООД 

гр.Софи

я 

Скално 

облицовъ

чни 

материал

и 

Варовиц

и 

Роман, 

Червен 

бряг 

Враца

, 

Плеве

н 

499/ 

15.06.

2012г 

23.10.201

2г 
35г 

5 
D-

00654 

Койнаре, у-

ци 

„Борован“, 

„Враняк“, 

„Девенци“ и 

„Садовец“ 

„Дайрек

т 

Петроле

ум 

Българи

я“ ЕООД 

гр.Софи

я 

Нефт и 

природен 

газ 

Природ

ен газ и 

конденз

ат 

Враца, 

Борова

н, Бяла 

Слатин

а, 

Долни 

Дъбни

к, 

Червен 

Враца

, 

Плеве

н 

960/ 

16.11.

2012г 

27.02.201

3г 
35г 
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бряг, 

Кнежа 

6 
D-

00734 

„Девенци“, 

у-ци: 

„Западен“ и 

„Източен“ 

"МЛ-

КОНСУ

ЛТ-

2009" 

ЕООД, 

гр.Плеве

н 

Строител

ни 

материал

и 

Пясъци 

и 

чакъли 

Червен 

бряг 

Плеве

н 

1067/ 

15.12.

2016г 

26.01.201

7г 
25г 

 Находище „Маркова Могила“ , участък „Чомаковци“ за добив на строителни материали 

– варовици и доломити попада в землището на с.Чомаковци. Площта на находището е 166 256 

кв.м. Изчислените запаси 8486,9 хил.м3. 

 Находище "Червен бряг" ("Банчовското") за добив на строителни материали – мергели, 

годни за производство на тухли попада в землище на гр.Червен бряг. Площта на находището е 

206 501 кв.м. Изчислените запаси 11 365 хил.м3. Концесията е прекратена с Решение на МС 

№35/23.01.2014г. 

 Находище „Маркова Могила-Център“ за добив на строителни материали – варовици 

попада в землищата на с.Девенци и с.Чомаковци. Площта на находището е 136 947 кв.м. 

Изчислените запаси към 2008г. са както следва: Блок 1 – 4 169 994 м3 и Блок 2 – 2 966 421 м3. 

 Находище „Врачански варовик“, у-ци „Централен“, „Запад“ и „Изток“ за добив на 

строителни материали - варовици, попада в землищата на с.Кунино, община Роман, област 

Враца, и с. Реселец, община Червен бряг, обл.Плевен. Площта на находището е 113 180 кв.м. 

Предварително оценените ресурси към 2010г. са както следва: Участък „Централен“ – 404.4 

хил.м3, Участък“Запад“ – 284.9 хил.м3 и Участък „Изток“ – 179,4 хил.м3. 

 Находище „Койнаре, у-ци „Борован“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“ за добив на 

строителни материали – варовици. Участъци „Борован“, „.Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“ 

попадат в общините Враца, Борован, Бяла Слатина, Долни Дъбник, Червен бряг и Кнежа, облати 

Плевен и Враца. Площта на находището е 221 кв.км., съответно - у-к „Борован“ – 658.7 кв.км., 

у-к „Враняк“ – 56 000кв.м., у-к „Девенци“ – 84 000кв.м.; у-к „Садовец“ – 26 000кв.м. 

Изчислените запаси са както следва: 

Таблица № 4.5.4-2. Доказани запаси и ресурси на находище „Койнаре“ 

Участък 
Природен газ 

/млрд.м3/ 

Кондензат 

/ хил.т./ 

У-к „Девенци“ 2.15 321.48 

У-к“Борован“ 0.58 538.08 

У-к „Враняк“ 0.53 481.84 

У-к „Садовец“ 0.51 460.56 

Общо запаси и ресурси 3.77 1801.96 

 През 2016 г. добивът на природен газ в находището е преустановен. 

 Находище „Девенци“, у-к „Западен“ и „Източен“ за добив на строителни материали – 

пясъци и чакъли, попада в землищата на с.Девенци, гр.Койнаре и с.Чомаковци в общ.Червен 

бряг. Площта на находището е 355.9 дка, съответно у-к „Западен“- 203.3 дка и у-к“Източен“ – 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 185 от 474 

152.6 дка. Изчислените вероятни запаси към 2015 г. са 1 504.8 хил.м3, съответно: У-к“Западен“ 

– 859.3хил.м3 и у-к“Източен“ – 645.5 хил.м3. 

Фигура № 4.5.4-1. Схема на находища на строителни материали 

 

 На територията на община Червен бряг има разрешения за търсене и проучване на нефт 

и природен газ в „Блок 1-12 Кнежа“ и Блок 1-7 Търнак“. Отскоро са разкрити залежи на нефт и 

природен газ край с.Девенци. 

 На територията на Община Червен бряг има проучено находище от мергелна глина. То е 

от IV-та категория - проучени и отвърдени запаси са - 4122хм3, при средна годишна консумация 

от 40хм3 или осигуряват производството за 100 години. Наличните запаси в момента са 

3300хм3. Проучените площи са 320 декара. Отчуждени площи са 135 дка. Експлоатираната 

площ от находището е около 90дка. Средната мощност на разкривката е 3-4 м. Средната 

мощност на полезния пласт е 32.9м. 

 На територията на община Червен бряг попадат частично следните разрешения за 

търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-12 Кнежа“ и „Блок 1-7 Търнак“. 

Фигура № 4.5.4-2. Схема на находища на нефт и газ 
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 Регистрирано е търговско откритие на газо-кондензатно находище „Койнаре“ в района 

на с.Девенци, общ.Червен бряг с доказани запаси над 2 млрд.куб.м. (само в участък“Девенци“ 

и значителен потенциал за ресурси. Част от общината попада върху заявено търговско откритие 

на газово-кондензатно находище „Трополска аргилитна формация“. За същото в последствие е 

издадена Заповед №№РД-16-923 / 02.07.2014г. на министъра на икономиката и енергетиката за 

отказ от регистрация. Заявителят е подал жалба в законно установения срок, като съдебното 

производство все още не е приключило. 

Фигура № 4.5.4-3. Карта на търговски открития на находища на подземни богатства 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 187 от 474 

 

4.6. Ландшафт 

 Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 

разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 

фактори. Ландшафта е компонента на околната среда, който възниква в резултат от 

взаимодействието на редица природни и, на по-късен етап от развитието на Земята, културни 

фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики и продължават 

динамично да формират ландшафта така че  в този смисъл ландшафтът се разглежда и като 

състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” нараства през годините. 

Чрез своето  поведение и дейност човека, не само променя ландшафта -  пространството, в което 

живее, но следва да полага и грижи за неговото устойчиво развитие. Ландшафтът навсякъде по 

света е комбиниран резултат от естествените процеси, които протичат в природата, и човешките 

дейности, които се включват в тях. 

Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е свързано 

с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да се опазва, поддържа, 

развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така, че трайно да осигурява 

: 

• разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 

• функциониране и продуктивност на екосистемите; 

• възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 

• подобряване условията на живот  на населението. 

Ландшафтът е природен ресурс, който е неразривно свързан с обществото. Неговият 

потенциал е безграничен, когато се управлява устойчиво. Не случайно това понятие днес е сред 
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приоритетите на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че ландшафт на балансирани и 

хармонични отношения между човешка дейност и устойчива природна среда е важно 

конкурентно предимство, когато става въпрос за ефективност на икономическия растеж. 

Изключителните и разпознаваеми ландшафти представляват основата не само на европейската, 

но и на българската идентичност. 

Не случайно  Европейската Конвенция за ландшафта насочва вниманието на 

европейските страни към реалните опасности от загуба идентичността на ландшафтните 

ценности, които са от жизнена необходимост за хората и обществото т.к. интензивните 

социални и икономически процеси, както и глобализацията в целия свят, ускориха 

уеднаквяването на ландшафтите. В съответствие с класификационната система на ландшафтите 

в България територията в Община Червен бряг се включва в следната йерархична типологична 

система: 

Клас Равнинни ландшафти 

Тип Ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи низини 

Подтип Ландшафти на ливадно-степните низини 

Група Ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със 

средна степен на земеделско усвояване 

Вид Урбанизирани ландшафти 

Вид Аграрни ландшафти 

Тип ландшафти на умерено-континенталните гористи плата и възвишения в 

равнините 

Подтип Ландшафти на гористите плата 

Група ландшафти на гористите плата върху варовикови скали със 

средна степен на земеделско усвояване 

Вид Урбанизирани ландшафти 

Вид Аграрни ландшафти 

Характеристика на основните компоненти на ландшафтите – атмосферен въздух, земи и 

почви, земни недра, води, растителен и животински свят са представени в разделите на 

екологичната оценка.  

Ландшафтите се разделят на природни и антропогенни в зависимост от преобладаващото 

участие на природни и антропогенни компоненти : 

Природните ландшафти са тези в които преобладават естествените им природни 

компоненти. Към тази група се отнасят горските ландшафти . 

Антропогенни ландшафти са тези в които природните компоненти са преобразувани в 

резултат на различни форми на човешка дейност. Към тази група се отнасят ландшафти с 

различни променени на техните компоненти от стопанска, строителна и културна дейност, 
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която нарушава естествените взаимоотношения между абиотичните и биотични компоненти на 

екосистемите. 

В рамките на антропогенните ландшафти се разграничават промишлени ландшафти, 

урбанизирани ландшафти в населените места, аграрни ландшафти и други при които отделните 

компоненти на ландшафните са изменени в различни степени. 

В съответствие с тази класификационна схема, ландшафтите на територията на град 

Червен бряг се отнасят към категорията на антропогенно преобразуваните – урбанизирани, 

промишлени, аграрни и др. 

Устойчивостта на екосистемите в аграрните ландшафти зависи от отглежданата 

растителност, прилаганата агрогехника - почвообработки, торене, прилагане на препарати за 

растителна защита, внасяне на подобрители , развитието на ерозионни процеси и др.  

В зависимост от степента на антропогенно въздействие и на настъпилите изменения се 

разграничават следните три групи ландшафти: 

• Девствени ландшафти – без антропогенни въздействие и със запазен първичен 

облик; 

• Слабо изменени ландшафти – с косвено антропогенно въздействие и със запазена 

първична структура; 

• Силно изменени ландшафти – с пряко антропогенно въздействие и с формирана 

вторична структура. 

В съответствие с тази класификационна схема на територията на Община Червен бряг 

преобладават силно изменените ландшафти, като в зависимост от преобладаващата функция се 

разпределят в следните подгрупи: урбанизирани, промишлени, паркови, аграрни, крайпътни, 

рекреациони и др. Прилежащите към урбанизираната градска територия аграрни ландшафти са 

подложени на значителни въздействия свързани с отнемането на земеделски земи за развитие 

на населеното място и включването им в регулационните граници на града за жилищно 

строителство и съпътствуващи функционални зони. Въз основа на преобладаващото участие на 

определени компоненти на ландшафтите и изявяването на един от тях като доминиращ (без да 

се отчита антропогенното въздействие), ландшафтите са подразделят в следните групи: 

равнинни, хълмисти, планински, горски, крайречни и други. Съгласно тази схема в рамките на 

Община Червен бряг могат да се разграничат следните групи: равнинни, хълмисти, горски и 

крайречни ландшафти. Урбанизираните, парковите и агроландшафтите са характеризират с 

прекъснатост на естествения биологичен кръговрат на веществата, в резултат на постъпващите 

допълнителни енергетични източници и различни замърсители на околната среда. Във връзка с 

това селищните територии и пътищата са подложени на най-високо антропогенно въздействие 

и при тях антропогенната трансформация е най-изразена. 

Промяна предназначението и категорията на земята в различни части на град Червен бряг 

и населените места в общината е извършвана при изграждане на инфраструктурни обекти като 

пътища, електропроводи, предприятия, сграден фонд, канали, стопански дворове и др. В  района 

на град Червен бряг и населените места в общината преобладават антропогенно 

преобразуваните типове ландшафти, които в зависимост доминиращия фактор на въздействие 

и по физиономични признаци се отнасят към различни подтипови – урбанизирани, 

промишлени, паркови, горски, аграрни и др. 
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Озеленените площи на общината се обединяват в зелена система като средство за 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на 

населението. Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за широко 

обществено ползване - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и 

лесопаркове. 

С оглед осигуряването на планиране на устойчиво и балансирано развитие на зелената 

система на община Червен бряг, отделните зони за анализ са разгледани в светлината на 

тяхното средообразуващо значение за  ландшафта и неговия рекреационен потенциал и 

възможности за неговото развитие.  

В обхвата на съществуващата „Зелена система“ са включени всички действащи и 

отредени паркове; вътрешно-квартални озеленени пространства; градини и скверове; улични 

линейни озеленявания; мелиоративна растителност по водосборите, и по бреговете на водните 

площи, горската растителност по периферията. 

Ландшафтното устройство на Община Червен бряг се обуславя от природо-

географските характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и водни 

ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие. Природните и 

антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на общината са:  

• Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените 

места; 

• Гробищните паркове; 

• Обектите за спорт и рекреация; 

• Транспортните обекти и развитите зелени зони около тях; 

• Ниви; 

• Трайни насаждения; 

• Ливади; 

• Гори; 

• Водни течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях. 

 На територията на Община Червен бряг са определени следните видове ландшафти: 

• Урбогенен/Селищен ландшафт; 

• Агрогенен ландшафт; 

• Дендрогенен ландшафт; 

• Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти; 

• Техногенен ландшафт. 

➢ Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните 

територии) 

 Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за 

устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност зелената система се основава 

на вписването на естествената природна среда в урбанизираната структура. Тя трябва да 

отговаря на конкретни нормативни изисквания и специфични параметри. Трябва да допълва 

градоустройствената композиция и  да спомага за екологичното равновесие в селищната 

екосистема. Добре устроената и поддържана зелена система спомага за обособяването на 

завършена жизнена среда. Не е за подценяване ефективното и влияние върху редица екологични 
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параметри: пречистването на въздуха, подобряването на микроклимата, туширането на шума и 

естетизация на заобикалящото ни пространство. Тя се характеризира с количествени и 

качествени показатели. В Община Червен бряг, както и на доста други места в България, е на 

лице тенденцията за количествена достатъчност на озеленените площи, като се има предвид 

площния им дял спрямо този на урбанизираната територия и броя на жителите. Основни 

проблеми се явяват неравномерното разпределение и недостатъчно добра поддръжка. 

 Зелената система на Община Червен бряг се формира от всички паркове, градини,  зелени 

пояси около водни обекти и улично озеленяване в границите на урбанизираните територии. Тя 

се допълва от зелените площи със специално предназначение, като гробищните паркове и 

такива за ограничено ползване, които включват дворищното озеленяване и зелените зони около 

обществени сгради, здравни и учебни заведения.  

 Териториите за озеленяване, паркове и градини  на територията на Община Червен бряг 

са 203.70 ха, а терените с предназначение за гробищни паркове са с площ 34.54 ха.  

 52.98 ха от площта на Община Червен бряг са заети с обекти за спорт и атракции в 

границите на урбанизираната територия, а извън нея 7,98 ха. Терените предназначени за 

„Рекреационни функции, курортни дейности и вилни зони“ са 27,06 ха.  

 Основен паркообразуващ фактор за гр.Червен бряг е лесопарк “Голеж”, любимо място 

за разходка и отдих на местните жители и гости на града. Освен това той изпълнява и 

допълнителни екологични функции, свързани с ролята на зелената система за подобряване на 

санитарно-хигиенните условия на града. Заедно с останалите елементи на зелената система, 

паркът е главен носител на природата в селищната структура. 

 Зелените площи за широко обществено ползване са гръбнакът на зелената система във 

всяко населено място и изпълняват изключително разнородни функции. Те са местата за 

ежедневен отдих, спорт и занимания на открито на населението, имат важна екологична 

функция и естетическо въздействие.  

 Предвид характерното за цялата община застрояване, зелените площи, развити около 

жилищните имоти и богатото улично озеленяване са предпоставка за хармоничното оформяне 

на селищния ландшафт и създаване на възможности за естественото му развитие.  

Таблица № 4.6-1. Гробищни паркове в община Червен бряг 

Населено 

място 
Местност Вид Кв.№ Парцел Имот 

Площ 

/дка/ 

Начин на 

трайно ползване 

гр.Червен 

бряг 

 

- Урегулиран 5  240  Гробищен парк 

/стар/ 

м.“Мерата“ Неурегул. - - 229008 35.50

8 

Гробищен парк 

/нов/ 

м.“Турски 

гробища“ 

Неурегул. - - 117019 6.840 Гробище 

/мюсюлманско/ 

с.Бресте м.“Селището“ Неурегул. - - 87057 4.299 Гробище 

с.Глава 

 

м.“Под село“ Неурегул.   000230 26.65

0 

Гробище 

м.“Под село“ Неурегул. - - 000331 7.840 Гробище 

/мюсюлманско/ 

с.Горник 

 

- Урегулиран 61 II  11.20

9 

Гробище 

м.“Кулата“ Неурегул. - - 24043 2.97 Гробище 

/мюсюлманско/ 
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с.Девенци 

 

м.“Очмашки дол“ Неурегул. - - 000222 11.30

1 

Гробище 

м.“Коритищата“ Неурегул.   000223 3.573 Гробище 

с.Лепица м.“Край село“ Неурегул.   49024 14.67

0 

Гробище 

гр.Койнаре - Една част е 

урегулирана, 

другата не е 

урегулирана 

 Северо-

източно 

от 

кв.177 

 3.11 Гробищен парк  

- Урегулиран 45  706 70.96 Гробище 

с.Радомирци м.“Байковец“ Неурегул.   000283 20.22

2 

Гробище 

м.“Мерата“ Неурегул.   000286 8.498 Гробище 

/мюсюлманско/ 

с.Ракита м.“Лизоловото“ Неурегул.   141102 3.17 Гробище 

с.Реселец  Урегулиран 76 IV  10.45

0 

Гробищен парк  

с.Рупци м.“Вевдата“ Неурегул.   000295 13.76

3 

Гробище 

с.Сухаче м.“Барата“ Неурегул.   38078 23.30

0 

Гробище 

м.“Драките“ Неурегул.   40002 2.120 Гробище 

с.Телиш м.“Пасището“ Неурегул.   000168 14.94

9 

Гробище 

с.Чомаковци м.“Над село“ Неурегул.   78007 21.96

8 

Гробище 

Източник: Общинска администрация-Червен бряг, Отдел ОбСиСД 

 с. Бресте - Гробищният парк е ограден, поставен е контейнер за отпадъци, който се 

извозва редовно. Периодично гробищният парк се почиства от храсти и отпадъци.  

 с. Глава - Има два гробищни парка християнски и мюсюлмански. И двата са в лошо 

състояние, няма течаща вода. Необходимо е закупуването на оградна мрежа за довършване на 

ограждането. 

 с. Горник - В селото има два гробищни парка - християнски и мюсюлмански. 

Християнският гробищен парк е в регулацията на селото и е изцяло заграден от бетонна и телена 

ограда. Почиства се редовно от треви и храсти и няма образувани микросметища в него. 

Необходима е подмяна на портата. Мюсюлманският гробищен парк е извън регулацията на 

селото и е заграден с ограда. 

 с. Девенци - два гробищни парка - християнски и мюсюлмански. Необходимо е 

асфалтиране на улицата водеща към християнският гробищен парк. Няма водопроводи и 

помещения за извършване на ритуали и в двата гробищни парка. Християнският гробищен парк 

е необходимо да бъде разширен. 

 гр. Койнаре - На територията на гр.Койнаре има два гробищни парка. Необходимо е 

отреждането на терен за нов гробищен парк или разширение на сегашно съществуващият. 

Постройката, която е била изградена за обреден дом се руши и не се използва по 

предназначение. Средствата на кметството са недостатъчни за поддържането целогодишно на 

гробищният парк. 

 с. Лепица - гробищният парк е ограден, има кофа за смет, обекта е водоснабден и ВиК 

инсталация е в изправност. Парка е затревен, поради липса на техника и работна ръка. 

Необходимо е в бъдеще на територията на гробищният парк да се изгради тоалетна. 
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 с. Радомирци - Поддържа два гробищни парка. Християнския гробищен парк е в 

сравнително добро състояние, а в мюсюлманския - няма никаква ограда. 

 с. Ракита - Двата гробищни парка са в добро състояние, почистени са от дървета и 

храсти. Същите не са водоснабдени и няма изградени тоалетни. 

 с. Ресслец - гробищният парк се почиства целогодишно. Оградата има нужда от частичен 

ремонт, както и цялостно боядисване, Навесът за обреди също се нуждае от ремонт. 

 с. Рупци - гробищният парк е ограден с оградна мрежа и периодично се почиства. Във 

връзка с предписание на РЗИ - Плевен трябва да се изгради санитарен възел и да се направи 

чешма. 

 с. Сухаче - състоянието на гробищният парк е незадоволително. Необходимо е от 

почистване на храсти и тревна растителност. Не е ограден и няма течаща вода. 

 с. Телиш - гробищният парк е в незадоволително състояние, причина за което е липсата 

на техника и работна ръка, няма водозахранване.  

 с. Чомаковци - Гробищният пак е в сравнително добро състояние. Почиства се 

периодично от трева и тревни храсти. Необходимо е доограждане на гробищният парк и 

изграждане на тоалетна. 

 гр. Червен бряг - Старият и новия гробищен парк са оградени с оградна мрежа и платна. 

След извършване на разширение на новия парк в м.Мерата се появи подпочвена вода в 

парцелите, определени за изкопаване на гробни места. По предписание на „Геозащита“ - гр. 

Плевен е необходимо да се направи проучване на подпочвените води с цел изграждане на 

дренажна система за отводняване на гробищният парк. Капацитетът на стария гробищният парк 

е почти запълнен, което налага търсенето на терен, който да бъде отреден за нов гробищен парк. 

Периодично растителността в гробищните паркове се почиства и третира с препарати. В двата 

гробищни парка /нов и стар/ има поставени контейнери за отпадъци и чешми с течаща вода. 

 Обезпеченост на гробищните паркове 

 Гробищните паркове в общината заемат общо 345400кв.м. при население в 25 904 

жители, при което се получава 13.33 кв.м./жител. 

 Обезпечеността на градовете и селата е както следва: 

 Гр. Червен бряг – 42 300 кв.м. при население 11 842 жители, обезпеченост – 3.57 

кв.м./жител; 

 Гр. Койнаре – 74 100 кв.м. при население 3 403 жители, обезпеченост – 21.77 кв.м./жител; 

 Села – 229 000 кв.м. при население 10 659 жители, обезпеченост – 21.48 кв.м./жител  

 Обезпечеността с терени за гробищни паркове е добра, при минимум за малките градове 

(гр. Червен бряг) от 2.05кв.м./жител и много малки градове (гр. Койнаре) от 1.30кв.м./жител 

➢ Агрогенен ландшафт 
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 Този тип ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, 

зеленчукови градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от приоритетното развитие 

на земеделието в региона.  

 Общата площ на земеделските територии в община Червен бряг е 34840.36ха, 

представлява 71,72 % от територия на общината.  

 Общия размер на нивите – 26124.44 ха, което представлява 53.78% от територията на 

общината.  

➢ Дендрогенен ландшафт 

 Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Червен бряг, заемат 

площ от 7091.45 ха, което представлява 14.60% от територията на общината.  

 Към горските територии, респективно към дендрогенния ландшафт, са причислени и 

други горски територии в земеделски земи, а именно тези, с НТП „гори и храсти в земеделски 

земи“, с площ от 454.03 ха. 

➢ Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти 

 Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с 

влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва изразителността на 

бреговия силует. Визуалното въздействие на този тип ландшафти е най-силно.  

➢ Техногенен ландшафт 

 Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около елементи 

на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни проводи.  

 Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават 

технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. През територията на 

общината преминава и натоварените транспортни коридори – Път 1-3, Гара Бяла-о.п.Плевен-

Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград, който съвпада с Европейски път Е83; Път III-306, 

Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-Оряхово; Път III-308 (Ябланица - Ботевград) 

– Правешка лакавица-Калугерово-Своде-Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг; Път III-1306, 

(Кнежа-Искър)-Глава-Койнаре-Чомаковци-Лепица-Габаре- Област Враца; 5. Път III-

3006, (о.п.Плевен-Луковит) Радомирци-Рупци-Червен бряг;  

 Надземните проводи също формират коридори, които оказват влияние върху облика на 

ландшафта. 

 Обезпеченост на селищната територия с озеленени площи 

 Съгласно Наредба №7 за правилата и нормативите за устройството на отделни 

видове територии и устройствени зони, чл.30, ал.2 зелената система включва обществените 

озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове 

и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения 

и разсадници. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 195 от 474 

 Съгласно чл.31, ал.1, са изчислени нормативите за площта на обществените озеленени 

площи за широко и специфично ползване в градовете и селата в зависимост от тяхната 

големина, както следва: 

 В сегашния си обхват зелените площи за широко обществено ползване в  населените 

места в община Червен бряг са 2 037 000кв.м. Отнесени към 25 904 жители (според данни на 

НСИ от 31.12.2015год.) се получават 79 кв.м./жител, което е показател за мощност на зелената 

система.  

 В гр.Червен бряг зелените площи обхващат 467 700 кв.м. при население 11 842 жители 

се получава 39 кв.м./жител., при минимално изискуеми площи – 12 кв.м./жител( за малки 

градове). 

 В гр.Койнаре площта на зелените площи са 168 900 кв.м. при население 3403 жители се 

получава 50 кв.м./жител, при минимално изискуеми площи – 8 кв.м./жител( за много малки 

градове). 

 За останалите населени места в общината зелените площи в урбанизираните територии 

заемат 1 400 400кв.м. и при население от 10 659 жители се получава средно в селата 132 

кв.м./жител, при минимално изискуеми площи  от 4 кв.м./жител. (за всички села). 

Фигура № № 4.6-1. Обезпеченост на зелена система по населени места в община Червен бряг 
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4.6.1. Миграция на замърсителите в ландшафта 

Три основни компонента на околната среда - атмосферен въздух, води (повърхностни и 

подземни) и почви способстват за миграцията на замърсителите в ландшафта. Анализът на 

възможните пътища за миграция на замърсителите очертава следните възможности: 

• по пътя на атмосферният въздух - подчертаната динамичност на този компонент 

определя значително разнообразие в разпространението на вредности по 

въздушен път в пространствен аспект; състоянието на въздуха е в пряка 

зависимост от работата на производствени, транспортни и други дейности, 

разположени включително и на значително отстояние от теритирията на Община 

Червен бряг; атмосферният въздух, особено в условията на специфичната 

климатична картина на общината е реална база за миграция на замърсителите в 

околната среда и установяването им предимно в градска среда; предпоставките за 

разпространение на замърсители във въздуха на общината са налични, но 

източниците на замърсяване – незначителни. 

• по пътя на повърхностните води - по отношение на повърхностните 

води,миграцията на замърсители се стимулира по индиректно - от подпочвените 

води и по директен - чрез вливането на непречистени отпадъчни води в притоците 

и реките на територията на Общината; веригата е сравнително лабилна и в първия 

случай зависи от състоянието на подземните води, а във втория - от техническата 

обезпеченост за пречистване на отпадъчните води; от двете възможности, по-



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 197 от 474 

неблагоприятната за общината е свързана с липсата на канализация в селските 

населени места и недостатъчната степен на пречистване на отпадъчните води с 

изключение на отпадъчните води от град Червен бряг.  

• по пътя на подземните води - по отношение на подземните води миграция на 

вредни вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е 

резултат от инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. 

отпадъчни и подземни води; От друга страна Районът на Община Червен бряг се 

характеризира с липса на плитки подпочвени води с което се минимизира 

индиректното  мигриране на замърсители. 

• чрез почви - пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна предвид 

наличието на нерегламентирани сметища, както и неразунмо торене, прилагане 

на препарати за растителна защита, внасяне на подобрители и обработка на 

земеделските земи.  

От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът на общината 

се характеризира с висока степен на естествена устойчивост. Основните му съставящи елементи 

се намират в непосредствена връзка по отношение миграцията на замърсители и влошаването 

на състоянието на който и да е от тях може да се отрази неблагоприятно върху състоянието на 

всички останали. 

4.7. Биоразнообразие, защитени територии и зони 

Територията на България принадлежи към Еропейската-Западносибирска биогео-

графска област на Палеарктичното царство. Според Груев (1988) при биогеографското 

райониране на страната под вниманиесе взимат и климатичните условия и релефа при 

разпределени на биотата. В този случай се установява добре съпоставяне между климатичните 

особености и определена степен на представителност на основните биогеографски комплетки.

 Климатът в Севернобългарския район е умерено континентален с максимални вале-жи 

през лятото и минимални през зимата. Температурите показват големи колебания през годината, 

което е типично за континенталния климът. Зимите са студени, а лятото горещо. Умерения 

континентален климат е благоприятен за разпространението на бореална биофилота, като 

намалява възможността за заселване на южни елементи. За този район са характерни 

евросибирските, средноевропейските, холарктичните и холопалеарктичните видове. 

Севернобългарският район се разделя на 5 подрайона. Територията на община Кнежа е 

разположена в Севернобългарския биогеографски район – Дунавски подрайон, който е най-

равнината част от територята на страната, с многобройни реки (Груев, 1988). Първичната 

лесостепна растителна покривка, която в историческото миналото е била добре развита, сега е 

силно редуцирана. Остатъци от тези гори днес могат да бъдат установени по терасите на реките 

с благун, цер летен дъби и вергилиев дъб. На отделни места се намират дръжкоцветен дъб и 

съобщества от мъждрян и липа. Представтелите на средиземноморскта флора в подрайона са 

малко – подземната детелина (Trifolium subterraneum), бадемоволистната круша (Pyrus 

amygdaliformis) и раз-пространения само в този подрайон вид изящна поветица (Convolvulus 

elegantissimus) 

4.7.1. Растителен свят. 

Съгласно геоботаническото райониране (по Бондев, 1997 г.) България се поделя на три 

области (Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна област и 

Средиземноморска склерофилна горска област) с 5 провинции, 28 окръга и 80 района. 

Територията на община Червен бряг попада в Европейската широколистна горска област в 

границите на Илирийска (Балканска) провинция на Дунавски хълмисторавнинен окръг 

Запазените широколистни гори са представени от цер (Quercus cerri), благун (Quercus frainetto), 
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летен (Quercus robur), виргилиев дъб (Q. virgiliana), мъждрян (Fraxinus ornus), бряст (Ulmus sp.), 

габър (Carpinus betulus), липа (Tilia) и др. Според картата на растителността в България 

територията се отнася към земедел-ски площи на мястото на гори в дъбовия и дъбово-габъровия 

пояс. Община Кнежа попада в умерено-континенталната климатична подобласт към 

Европейско континенталната климатична област. Континенталният характер на климата е 

много добре изразен. Кнежа в климатично отношение се отличава с остри и студени зими със 

силни ветрове - главно североизточни и северозападни. Климатът на територията на общината 

е дал отражение и върху развитето на растителната покривка. 

Дунавски хълмисто-равнинен окръг заема южната част на Дунавската равнина. 

Основният тип растителност (по Велчев, 1997, 2002) на територията на община Червен бярг е 

широколистна листопадна, ксеротермна растителност. По-голямата част от територията на 

общината е заета от селскостопански земи на мястото на някогашни смесени гори от цер 

(Quercus cerri) и дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora). Мезоксеротермна растителност с 

преобладаване на луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот 

(Cynodon dacticon), както и на места белизма Bothriochloa ischaemum (=Dichantium ischaemum) 

и по-рядко садина (Chrysopogon gryllus). Първичната лесостепна растителна покривка е силно 

редуцирана. Остатъци от някогашни горски фармации могат днес да бъдат наблюдавани само 

покрай терасите на реките. Съставени са предимно от благун (Quercus fraineto), цер (Quercus 

cerris), летен дъб (Quercus robur) и верглиев дъб (Q. virgiliana). 

В необработваемите земи на общината растителната покривка е съставена от широко 

разпространени средноевропейски, палеарктични, степни, рудерални, плевелни треви. 

Характерни са съобществата от садина - Andopogonetum grulli. Около обработваемите площи и 

в запустели урбанизирани терени се срещат много рудерални видове луковична ливадина (Poa 

bulbosa), троскот (Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella burs-pastoris) и други. 

Лесостепната растителност е запазена фрагментарно, главно като ценози на черна садина 

(Chrysopogon gryllus) и белизма Bothriochloa ischaemum (=Dichanthium ischaemum). Черната 

садина (Chrysopogon gryllus) е една от най-широко разпространените и пластични житни треви 

в България, която участва във формирането на най-различни ценози по ерозиралите терени на 

южната част на Дунавската равнина. В състава им участват белизма Bothriochloa ischaemum (= 

Dichanthium ischaemum). Белизмата е много пластичен апофит (естествен елемент в 

диворастящата флора, но с вторично значително разширено присъствие) с първично 

разпространение по скалистите и топли терени в цяла България. Неговите ценози от асоциация 

Bothriochloetum (Andropogonetum) ischaemii се срещат в цяла България до 1000 m надм. вис. и 

най-големи площи покриват в Дунавската равнина. Обикновеният пелин (Artemisia absinthium 

L.) е от сем. Asteraceae (Сложноцветни). Расте, като плевел по тревисти и каменисти места, 

пътища, храсталаци, необработваеми места и развалини. Дунавския зановец (Chamaecytisus 

danubialis) из храсталаци и деградирали смесени дъбови гори в райони с типични, слабо или 

силно излужени черноземи често на варовита основа (докъм 100 м. надм. в.). От защитените и 

редки растения на територията на община Червен бярг са Червен божур (Paeonia peregrine), 

Обикновена мехурка (Utricularia vulgaris), Пролетен горицвет (Adonis vernalis), Dianthus 

pontederae subsp. кladovanus и пясъковиден ранилист (Stachys arenaria-eformis).  

Също така се срещат във водни обекти и тревните формации: Обикновена мехурка 

(Utricularia vulgaris) – хищно растение и Пролетен горицвет (Adonis vernalis) е лечебни растение 

под специален режим. 

Към растителното разнообразие на община Червен бряг се включват и зелените площи в 

населените места. По разположението, вида и предназначението си зелените площи в 

населените места на общината биват:  
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− паркове и градини за общо ползване;  

− насаждения със специално предназначение ( зелени площи към обществени 

сгради, училища, детски заведения, спортни паркове и др.);  

− растителност със санитарно –защитни функции край някои по-натоварени пътни 

артерии;  

− дворна зеленина, чиято интензивност е значителна в парцелите за индивидуално 

жилищно строителство.  

На територията на общината има няколко видове защитени вековни дървета, които се 

намират в различни населени места от общината. Представителите в гр.Червен бряг са:  

− Вековно дърво „Бяла черница” – V-ти квартал, З-д №511/24.02.1976 г. на 

МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен регистър 842;  

− Вековно дърво „Летен дъб” – ул. „Отац Паисий” № 66, З-д №1301/05.05.1974 г. 

на МГОПС; № от Държавен регистър588; 

− Вековно дърво „Летен дъб” - ул. „Васил Левски” № 14, З-д №1301/05.05.1974 г. 

на МГОПС; № от Държавен регистър 589; 

− Вековно дърво „Източен чинар” (8 бр.), „Американски дъб”(1 бр.)- в двора на 

мелница Червен бряг, ул. “Георги Димитров”, З-д №511/24.02.1976 г. 

− на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен регистър 839.;  

− Вековно дърво „Летен дъб” – в двора на VII жп. Секция гр. Червен бряг – 

заличен от регистъра;  

− Вековно дърво „Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Дашко Велчев 

Иванчев, З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от Държавен 

регистър 1459;  

− Вековно дърво„Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Цвятко Велчев 

Иванчев, З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от Държавен 

регистър 1460. 

 

Други вековни дървета, съгласно Региастъра на вековните дървета в България на ИАОС 

са обявени в следните землища: 

с. Глава 

1. Полски бряст, в двора на училище “Хр. Ботев”; З-д №583/26.09.1981 г. КОПС; (ДВ 

бр.83/81 г.); № от Държавен регистър 1313. 

2. Черна топола, м. ”Ангеловото”; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); № 

от Държавен регистър 1315. 

3. Бяла топола /3 екз./, м. ”Острова”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); 

№ от Държавен регистър 1453. 

4. Бяла топола, м. “Борда”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от 

Държавен регистър 1451. 

5. Бяла топола /2 екз./, м. “Острова”; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); 

№ от Държавен регистър 1316. 

 

гр. Койнаре 

1. Летен дъб, ул. “Ил. Динков” №6; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); № 

от Държавен регистър 1317. 

 

с. Лепица 

1. Летен дъб, в двора на фурната; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № 

от Държавен регистър 1452. 

 

с. Радомирци 
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1. Полски бряст, м. ”Белия мост”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.); 

№ от Държавен регистър 521. 

 

с. Ракита 

1. Цер, ул. ”Мирчовска” №10, в двора на Витан Гетов Тодоров; З-д №441/07.08.1978 г. 

на КОПС; (ДВ бр.74/78 г.) № от Държавен регистър 1009. 

 

с. Реселец 

1. Летен дъб, м. “Средна лъка”; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ бр. 45/79 г.); № от 

Държавен регистър 1113. 

 

Лечебни растения 

Община Червен бряг разполага с големи площи, които не се обработват поради 

карстовите явления. Разнообразният ландшафт определя възможности за предоставяне на 

подходящи местообитания на растенията, определени като „Лечебни“. 

Условно местообитанията могат да бъдат разделени на следните групи: 

− лечебни растения „рудерали“ и „плевели“; 

− лечебни растения, срещащи се по ксеротермни ливадни съобщества на садина, 

белизма, валезийска власатка и др.; 

− лечебни растения, населяващи скалисти и каменисти терени; 

− лечебни растения, населяващи горски фонд и храсталаци; 

− лечебни растения, населяващи влажни ливади и речни долини; 

− хигрофитни и хидрофитни лечебни растения, населяващи влажни ливади и речни 

долини. 

Община Червен бряг има изработен проект на ресурсите и възможностите за ползване на 

Лечебните растения от територията на общината, който е неразделна част от Общинската 

програма за опазване на околната среда 

 Зелени площи 

Зелените площи в и извън регулационния план на населените места, включително  

паркове и градини, гробищни паркове, лесопаркове, са 2382.4 дка за общината, в т.ч. за гр. 

Червен бряг – 510 дка. Броя на лесопарковете в община Червен бряг – 9.  

Община Червен бряг разполага с 261 244.4 дка обработваема и 18068.0 дка – трайни 

насаждения. 

Горски фонд 

Горският фонд е съставен от стопански гори, защитни пояси, разсадници, лесопаркове и 

паркове. В горите са съсредоточени, включително и на територията на общината ценни ресурси-

дървесина, билки, гъби, богато биологично разнообразие. 

Горският фонд е пръснат неравномерно по територията на общината във вид на малки 

гори или група гори. Долината на река Искър е залесена основно с върби и тополи. Във 

вътрешността на територията се срещат акация, дъб и бор. Групата на горите със специално 

предназначение обхваща защитна ивица край река Искър и тяхното предназначение е да 
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защитават бреговете и дигите от разрушителното действие на високите води на реката. Горските 

територии на община Червен бряг по данни на Министерство на Земеделието и храните, 

предоставени с писмо изх. №07-362/01.06.2016 г., входирано под №04-05-9/07.06.2016 г. в 

община Червен бряг, е 77 807 декара.  

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч 

стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, 

Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен 

бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци. РДГ – Ловеч 

включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - 

Априлци). 

Фигура № 3.8.1-1. Схема на района стопанисван от РДГ-Ловеч 

 

Горите държавна собственост се стопанисват от ДГС-Плевен, а тези общинска 

собственост-община Червен бряг. 

Държавния горски фонд на територията на общината заема 57 413 дка. В горите и земите 

с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции, организацията на стопанството е 

насочена към разширеното възпроизовдство на дървесина. 

Горските ресурси до голяма степен намаляват степента на замърсяване на въздуха. Около 

горските масиви се повишават турбулентността и самоочистването на въздуха. Горите спомагат 

за намаляване на замърсеността, в качеството си на филтър, те поглъщат и неутрализират 

големи количества газове и интоксиканти.  
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След проведеното възстановяване на собствеността върху горите и земите от Горския 

фонд, разпределението на собствеността в общината е: 

− Държавна частна собственост – 20 594 дка; 

− Държавна публична собственост – 1859 дка; 

− Общинска частна собственост -3 264 дка; 

− Юридически лица – 140 дка; 

− Физически лица – 40 999 дка 

Дървесината се използва основно за отопление, което също е предпоставка за масови 

незаконни сечи. 

Възможностите за развитие на община Червен бряг през следващите години, чрез 

използване на териториалните дадености и потенциали са: 

Развитие на различни форми на отдих и туризъм( еко, познавателен, маршрутен и 

др.); 

Горското стопанство и свързаните с него допълващи, съпътстващи дейности-

билки, гъби, горски плодове и др. 

4.7.2. Животински свят 

Сухоземната фауна на България, в зоогеорграфско отношение, принадлежи към 

Палеарктичната зоогеографска област на Холарктичното царство. Значителна част от 

територията на страната е разположена в Евросибирската зоогеографска подобласт, но и с 

Медитеранската зоогеографска подобласт. Това е основната причина на територията на 

България да има два зоогеографски комплекса: северен (европосибирски), формиран от 

студеноустойчиви видове животни, и южен (медитерански), включващ множество 

топлолюбиви видове. 

Разнообразният релеф и климат са причина за формиране на богата и многообразна 

фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България се разграничават 

седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към Средиземно-морската подобласт 

и три към Евросибирската подобласт. Фауната на разглеждания район на община Червен бряг 

попада в Дунавски район, който обхваща територията на Дунавската равнина, Лудогорието и 

южната част от Добруджанското плато (без крайбрежието му). Повечето видове във фауната 

тук са евросибирски и европейски елементи. Сред останалите преобладават видове с 

холарктично и палеарктично разпространение. Континенталният климат е причина за по-

голямото разнообразие на животински групи като земноводните, докато влечугите са доста 

победно представени. От земноводните характерни за подрайона са обикновената чесновница 

(Pelobates fuscus), червенокоремна бумка (Bombina bombina). Влечугите в подрайона макар и 

по-слабо представени са установени видове, като кримски гущер (Podarcis taurica), горски 

гущер (Darevskia praticola). Единствено в този подрайон в страната се среща дунавския тритон 

(Triturus dobrogicus) представител на европейския елемент. От бозайниците в подрайона се 

срещат представители на гризачите сънливци, мишки, лалугери, видра и други. Фауната в 

разглеждания подрайон е представено от европейски, европосибирски и други северни 

елементи. В границите на разглеждания Дунавския подрайон са навлезли и степни видове 

животни – степен пор (Mustela eversmanii), най-редкия бозайник в страната, Черногръд златист 

хомяк (Mesocricetus newtoni), видра (Lutra lutra) и др. Ендемити сред надземната фауна почти 

липсват, докато при подземната са установени 2 балкански и 4 български ендемита. Според 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 203 от 474 

зоогеографското райониране на България, територията на община Червен бряг спада към 

Дунавския район на Северната зоогеографска подобласт с евросибирски елементи от 

студеноустойчиви видове животни. Зооценозите в землищата на община Червен бярг са 

свързани със сравнително открития и беден характер на местообитанията и спецификата на 

района. 

Бозайници (Mammalia) 

Бозайната фауна е характерна за неморалния фаунистичен комплекс на широколистните 

гори. Представена е от видове с широко разпространение, дължащо се на екологични адаптации 

към интразонални местообитания – крайбрежия на реки, влажни места, мезо и ксерофитни 

открити местообитания - ливади и пасищата, където средата в тях е формирана от тревостои с 

различни височини. Бозайната фауна в горските масиви от ниските части на Предбалкана, не е 

разнообразна. Тук е ареала на най- многобройните бозайници като: Източноевропейски 

(белогръд) таралеж (Erinaceus concolor (Мartin); Обикновена къртица (Talpa europaea L.); 

Белозъбо сляпо куче (Nanospalax leucodon (Nordмann); Къртица (Talpa europaea L.); Лалугер 

(Spermophilus citellus (L.); Полска мишка (Apodemus agrarius Pallas); Горска мишка (Apodeмus 

sylvaticus L.); Обикновена полевка (Мicrotus arvalis Pallas), Заек (Lepus capensis L.) и др. От 

хищниците най-често срещани са: Лисица (Vulpes vulpes L.); Белка (Мartes foina Erxl.); Пъстър 

пор (Vormela peregusna), Степен пор (Putorius eversmanni), Черен пор (Мustela putorius L.), 

Невестулка (Мustela nivalis L.); Язовец (Meles meles), Чакал (Canis aureus). В района се срещат 

следните видове прилепи: Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Полунощен прилеп (Eptesicus 

serotinus), Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Малко кафяво прилепче (Pipistrellus 

pygmaeus) и Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus). Доказано е присъствието и на 

мигриращия вид Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). Наличието на многобройни 

пещери в Предбалкана обогатяват присъстващото прилепно съобщество с пещерообитаващите 

видове: Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен 

подковонос (Rhinolophus euryale), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник 

(Myotis emarginatus) и Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii). 

Птици (Aves) 

В резултат на проучвания и преглед на литературните данни на територията на общината 

е установено, че гнездовата орнитофауна сега и в близкото минало включва над 80 вида птици. 

Общината, въпреки относително неголямата си територия, привлича разнообразни видове 

птици, като Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Бухал 

(Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач 

(Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига 

(Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula 

chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia) и др. 

Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia) 

Според съвременните схващания за разпространението на видовете от българската 

херпетофауна (Stojanov et al., 2011), в западната част на Дунавската равнина и Предбалкана се 

срещат 12 вида земноводни и 16 вида влечуги. Характерни за широколистните гори в района са 
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Кафявата крастава жаба (Bufo bufo), Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), Горският 

гущер (Darevskia praticola), Смокът мишкар (Zamenis longissimus) и др. 

За откритите терени и храсталаците са характерни Зелената крастава жаба (Bufos viridis), 

Зеленият гущер (Lacerta viridis), Големият стрелец (Dolichophis caspius), Пъстрият смок (Elaphe 

sauromates) и др. Типични обитатели на влажните зони са двата вида бумки (Bombina bombina 

и B. variegata), Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), водните змии (Natrix natrix 

и N. tessellata) и др. 

Риби (Pisces) 

Ихтиофауната на Дунавския водосборен басейн се състои от 59 таксона, които 

принадлежат към 15 семейства. Семейство шаранови (Cyprinidae) е най-добре представено – 28 

вида, следва семейство костурови (Percidae) с 8 вида и виюнови (Cobitidae) с 5 вида.  

Общо в реките на Дунавския водосборен басейн са установени 58 вида риби. Някои 

видове от семейство Cyprinidae, като например Речен кефал (Leuciscus cephalus), Шаран 

(Cyprinus carpio), Обикновена кротушка (Gobio gobio), Скобар (Chondrostoma nasus), 

Обикновена мряна (Barbus barbus), Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), Уклей (Alburnus 

alburnus), Горчивка (Rhodeus sericeus amarus), както и някои видове от семейство Cobitidae са 

представени с относително стабилни популации, особено в средните течения на реките. 

Фауната е разнообразна, но с ниска степен на проучване. Преобладават 

средноевропейските, евросибирските и по-малко субмедитеранските видове.  

Видове обекти на ловен туризъм 

Богатото дивечово присъствие на територията на община Червен бряг е предпоставка за 

развитие на ловно-рибарския туризъм. 

Видовете животни, обект на ловен туризъм са: 

− бозайници – дива свиня, сърна, див заек, чакал, лисица, дива котка, белка, черен 

пор, язовец; 

− птици – ловни фазани, яребица, пъдпъдък, гривяк, гургулица/прелетна/, гугутка, 

зеленоглава патица, лятно бърне, зимно бърне; 

− риби – речен кефал, шаран, сом, скобар, каракуда, уклей, бяла мряна, лин и др. 

4.7.3. Защитени територии 

На територията на Община Червен бряг са обособени 12 защитени територии. 

Природна забележителност – ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН “КАЛЕТО” /скални образувания/ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 57,4 (ха) 

Обявена за природна забележителност със заповеди №703/04.04.1961 г., бр. на Държавен 

вестник 1-3-13-703-1961 и №708/07.04.1961 г. на Главно управление на горите. Природната 
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забележителност изцяло попада в защитени зони „Карлуково“ BG0001014 и „Карлуковски карс“ 

BG0000332, включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Създадена е с цел 

опазване на тектонския гребен.  

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Геоложкият феномен „Калето” представлява срутище от огромни варовикови блокове, 

отцепени по пукнатини и запълващи дълъг 600 м карстов каньон сред варовици с кремъчни 

конкреции, образувани през Мастрихткия век на Кредата преди 68 – 72 млн. г. Разположен е на 

200 м надморска височина на 1,3 км югозападно от с. Реселец, Плевенска област (43.23733, 

24.01513) и е достъпен по асфалтов път за х. „Момина сълза” и лесопарк „Калето” по р. Ръчене. 

Тази живописна карстова долина с отвесни стени е защитена през 1961 г. като „тектонски 

грабен”. 

Геотоп „Калето” попада в североизточната част на Западния Предбалкан, чиято северна 

граница се следи между близките села Бресте и Сухаче, между Червен бряг и Луковит. Каньонът 

е развит сред светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови варовици са кремъчни конкреции, 

обединени в Мездренска свита.  

Кремъчните конкреции са тъмносиви до черни или светлосиви до жълтеникави. 

Дебелината варира от 30 до 150 м. Разпространени са като добре издържана ивица в средната 

част на горнокредния разрез по течението на реките Ръчене и Белилката, както и далеч извън 

пределите на района. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластични 

варовици, обединени в Кайлъшка свита. В основата на свитата има вулкански пепелен слой, 

съдържащ свеж биотит и фина тефра, който съответства на един от четирите слоя, установени 

в основата на разреза на свитата при Струпаница до гара Карлуково. Определените фосилни 

водорасли Broinsonia parca (Stradner) ssp. constricta Hattner et al., Petrarhabdus 

vietus Burnett, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, Reinhardtites levis Princs & 

Sissingh, Ceratolithoides aculeus (Stradner) и Uniplanarius trifidus (Stradner), определят 

принадлежността на скалите към нанофосилна зона Uniplanarius trifidus с къснокампанска 

възраст. По – горните нива на свитата са ранномастрихтски, както навсякъде в Мизийската 

платформа. 

Първоначално геотоп Калето е описан като млада блокова структура – “тектонски 

грабен”, която е морфоложки изразена на повърхността. Вертикалните стени, по които се 

предполага, че е оформен грабенът, са с посока 50º и продължават на СИ към с. Реселец. При 

работата по досието на геотопа за включването му в Регистъра и кадастъра на геоложките 

феномени в България през 2001 г. по стените му не са установени следи от движения, а съставът 

на блоковете е напълно идентичен със скалите от стените на каньона.  

Вследствие на слабите следгорнокредни тектонски движения във варовиковите скали се 

оформят слабо изразени гънкови структури и се образува система от вертикални пукнатини, 

наподобяващи грабенови структури. Обособяването на грабеноподобната морфология е 

станало чрез цялостно разтваряне на варовиците между отделни вертикални пукнатини, 

вследствие на което се образува малко карстово ждрело с ширина 20 – 30 м и дължина около 

600 м с отвесни стени. 

Освободеното пространство позволява отцепването на огромни блокове от стените, 

които се наклоняват и падат в плитката долина. Така се стига до запълването на карстовия 

каньон с гигантски каменни паралелепипеди, някои от които са с височината на стените му. 

Този процес протича през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера, поради 

което широчината на каньона достига на места до 100 м. 
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Някои от блоковете са отделени от стените по пукнатини и стърчат на същата височина. 

В средата на долината се издига права, тънка скала с височина почти 40 м. Падналите блокове 

са разхвърляни безразборно в долината, като по положението на пластовете личи, че са под 

различен ъгъл. В скалните отвеси има пукнатини по които започва образуването на карстови 

форми. Под една от скалите е входът на пещерата „Темната дупка“. 

През последните години по Проект „Развитие на туристическа атракция “Тектонски 

гребен Калето” в каньона е направена екопътека, чието първо разклонение води към върха 

на скалното възвишение „Калето“.  

Пътеката минава по каменист терен, който местните жители наричат „Каменната река“. 

По стръмните и отсечени скали могат да се видят много ендемити и врязани в скалите 

бръшлянови дървета, а кръжащите над каньона птици, правят гледката още по – колоритна. В 

тектонски гребен „Калето“ гнездят значителен брой защитени редки птици, това е и едно от 

малкото места в България, където има скорпиони. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУКЛИТЕ“ В МЕСТНОСТ 

УЛЕЯ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 10,9 (ха) 

Обявена за природна забележителност със заповед №1799/30.06.1977 г., ДВ бр. 59 от 

1972 г. на МГОПС. Природната забележителност попада в местността „Улея“ в землището на 

с. Реселец. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата 

или леговищата на същите; 

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и 

изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни 

сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст 

Геоложкият феномен „Куклите” при с. Реселец представлява група от скални кукли сред 

мастрихтски варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. Разположени 

са на 330 м надморска височина по стръмния десен бряг на р. Искър, ЮИ от с. Реселец, 
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Плевенска област (43.23129, 24.07068). Защитени са като природна забележителност през 1972 

г. 

Геотопът се намира в североизточната част на Западния Предбалкан, южно от гр. Червен 

бряг. Скалните пирамиди са развити сред варовици с кремъчни конкреции на Мездренската 

свита и биокластични варовици на Кайлъшката свита. 

Варовиците с кремък са светлокремави, плътни, здрави, криптокристалинни, 

тънкопластови с неравен лом. Кремъчните конкреции са черни до светлосиви. Дебелината им 

достига до 100 м. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните 

варовици на Кайлъшката свита, които заемат горната част на разреза в рамките на геотопа. Те 

са кремави до бели дебелопластови, масивни и здрави. В състава им участва черупчест детритус 

и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и рядко 

амонити. Дебелината им е до 50 м. 

Геоложкият феномен „Куклите” са една от многобройните геоморфоложки форми сред 

мастрихтските варовици, които оформят впечатляващи скални венци в тази част на 

Предбалкана. Те наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния 

Предбалкан, с който имат еднакъв генезис, но скалите са малко по – стари. Подобни форми се 

образуват най – често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции. 

Образуването на скалните пирамиди е резултат от ерозионната дейност на атмосферните 

води и специфичната напуканост на мастрихтските варовици. Вследствие на това по източния 

склон на р. Искър, непосредствено над левия завой на реката в местността „Улея“, е образуван 

висок скален венец, който се вижда от минаващата по него жп линия София-Варна. По ръба на 

скалния венец над 20 скални кукли се извисяват на 200 м над нивото на реката и на 20 – 30 м 

над зеления горски масив. Липсата на растителност в рамките на част от скалния венец 

благоприятства тяхното развитие, но тя вече е достигнала основата им. Благодарение на 

красивата комбинация с красивия природен ландшафт, „Куклите“ са един от най – красивите 

варовикови образувания в района. 

Защитена местност – „ЩЪРКА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 1,0 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 

г. на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност със заповед №720/10.06.2003 г., ДВ бр. 60 от 

2003 г. Целта на обявяването е опазване на находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia 

peregrina Mill). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на домашни животни; 

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, 

както и разрушаване на гнездата и леговищата им; 
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4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, 

с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и 

режим; 

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни; 

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е 

предвидено в устройствения проект на защитената територия. 

Припокриване (частично или пълно): 

ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Природна забележителност – ВОДОПАД „СКОКА“ НА РЕКА БЕЛИЛКАТА 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,2 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1635 от 27.05.1976 г. на МГОПС, 

бр. 50/1976 г. на ДВ. Целта на обявяването – ВОДОПАД. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и 

изкореняването на всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на 

гнездата или леговищата им; 

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането 

или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и 

земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Забранява се всякакво строителство; 

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Реселешки водопад „Скока“ се намира на около 1,2 км северозападно от центъра на село 

Реселец по пътя към село Бресте. Водопадът се намира на около 200 м под скално образувание 

„Кукли“ в долината на река Белилката. До горния край на водопада се слиза от асфалтов път по 
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пътека с дължина около 100 м., а в подножието му може да се слезе по стръмна пътека след като 

се пресече реката. Височината на Реселешкия водопад „Скока“ е около 10 метра. Уникалното 

при този водопад е, че скалната козирка, от която пада водата е образувала суха пещера зад 

него, през която може да се премина зад водопада, под течението на реката. Там, където пада 

водата се е образувала красива водно-скална, варовикова колона, обрасла с водолюбива 

растителност. 

Водопад „Скока“ е оформен сред варовиците на Каленската зоогенна свита. Тя е в 

основата на горнокредния разрез в района и покрива несъгласно аптските пясъчници на 

Романската свита. Тя е със сантонска възраст и се разкрива рядко, защото е с малка дебелина. 

Скалите са здрави кремави биогенни варовици с много черупки и ядки от бивалвии, гастроподи, 

бриозои, брахиоподи, криноидеи, морски таралежи и други организми, населявали плитката 

крайбрежна част на сантонското море, което залива долнокредния пенеплен преди около 85 

млн. г. 

Природна забележителност – „СКАЛНИТЕ КУКЛИ“ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 64,2 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №3702 от 29.12.1972 г. на МГОПС, 

бр. 13/1973 г. на ДВ. Целта на обявяването – скални образувания. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето 

на гнездата и леговищата им; 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя 

естествения облик на местността и включително водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества. 

Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

В непосредствена близост до един от геоложките феномени на България – „Тектонски 

гребен Калето” е разположена природната забележителност „Скалните кукли” – красива скална 

група от уникални и впечатляващи скални фигури. Неповторимостта на това място се допълва 

от тайнството на реселешкия лук, който вирее единствено край сладката вода на река Ръчене. 
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„Скалните кукли“ са варовикови скални образувания със заострени върхове, високи до 50 метра, 

край село Реселец в Карлуковския карстов район. „Скалните кукли” или известни още като 

„Реселешки кукли“ привличат туристите с впечатляващи скални фигури. Сред каменните 

образувания може да се различат порта на три колони, старец, скален венец, овален каменен 

прозорец, слон и други. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУПЕНИТЕ“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Реселец, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 4,3 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №3702 от 29.12.1972 г. на МГОПС, 

бр. 13/1973 г. на ДВ. Целта на обявяването – скални образувания. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време; 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и развалянето 

на гнездата и леговищата им; 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя 

естествения облик на местността и включително водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества. 

Припокриване (частично или пълно): 

ЗЗ по директивата за птиците: Карлуковски карст. 

Купените представляват група от скални кукли, образувани сред мастрихтски варовици 

с кремък. Разположени са на 200 м надморска височина по десния бряг на р. Белилката, на 0,8 

км северозападно от с. Реселец, Плевенска област по шосето за с. Бресте (43.24636, 24.02404). 

Скалните кукли „Купените“ са защитени като природна забележителност през 1972 г. 

Купените се намират в североизточната част на Западния Предбалкан, чиято северна 

граница минава между селата Бресте и Сухаче. Варовиците са образувани преди около 70 млн. 

г. в нормално солено плитко и топло море. Те са светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови с 

много светлооцветени кремъчни конкреции.  
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Дебелината им варира от 30 до 150 м. Обединени са в рамките на Мездренската свита, 

разпространена като добре издържана ивица в горнокредния разрез по течението на реките 

Ръчене и Белилката. Горната граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните 

варовици на Кайлъшката свита, които оформят малък скален венец над Купените. Това са 

кремави дебелопластови до масивни, здрави биокластични варовици. В състава им участва 

черупчест детритус и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски 

таралежи и рядко амонити. Дебелината им е до 50 м. 

Купените са една от многобройните геоморфоложки форми сред мастрихтските 

варовици, които формират впечатляващи скални венци в тази част на Предбалкана. Те 

наподобяват известния геоложки феномен Чудните скали в Източния Предбалкан, с който имат 

еднакъв генезис, но вместващите скали са малко по – стари. Подобни форми се образуват най – 

често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции, каквито са тези на Мездренската 

свита. 

Купените са една от най – красивите варовикови скални композиции в страната. 

Импозантните скални пирамиди са наредени по стръмния десен бряг на р. Белилката и се 

издигат на 30 – 40 м над речното корито. Те са добре разкрити, свързани или отделени една от 

друга, като само в основата им има тънка зелена ивица, на фона на която се открояват още по – 

ясно. Образуването им станало през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера. 

То е резултат от действието на атмосферните води върху мастрихтските варовици, дължащо се 

на податливостта на този тип скали към окарстяване. Липсата на растителност по склоновете 

допълнително благоприятства тяхното развитие. 

Природна забележителност – „ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Девенци, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,3 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1635 от 27.05.1976 г. на МГОПС, 

бр. 50/1976 г. на ДВ. Намира се в местността „Скока“ в землището на с. Девенци. Целта на 

обявяването – пещера. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и 

изкореняването на всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на 

гнездата или леговищата им; 

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането 

или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения; 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и 

земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи; 
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7. Забранява се всякакво строителство; 

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета. 

Пещерата е с наклон до 45%, влажна, едноетажна, разклонена. Образувана е от варовик, 

диаклазна, с образувания. Общата й дължина е 459 м. Денивелация 20 м. 

По време на турското робство в района е имало разбойнически шайки, които палели, 

грабели и убивали. При техните набези жителите на околните махали се криели в пещерата. 

Според разкази на стари хора там са се криели жителите на 9 села. Въпреки, че пещерата не е 

известна като убежище на хайдути, тя се нарича Хайдушката пещера. Освен с това име местното 

население я познава и като „Темната дупка“. Ив. Юлиус и Хр. Матров посещават пещерата и 

проучват фауната на 24.08.1927 г. През 1942 г. В. Миков прави археологически разкопки – 

енеолит. Първите описание и карта са публикувани от П. Берон през 1964 г. в сп. „Турист“, бр. 

4 и от П. Трантеев през 1965 г. в „Пещери – туристически обекти“. Пещерата е описана и 

картирана подробно през 1978 г. от Ал. Жалов, К. Бонев, Хр. Илиев и Сергей Илиев. 

Природна забележителност – СКАЛЕН МОСТ „СЕДЛАРКАТА“ В МЕСТНОСТТА 

„ЕЗЕРОТО“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Ракита, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,5 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, 

бр. 59/1972 г. на ДВ. Намира се в местността „Езерото“ в землището на с. Ракита. Целта на 

обявяването – скален мост. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват 

всякакви растения; 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време; 

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата 

или леговищата на същите; 

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и 

изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения; 

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните 

образувания, сталактитите и други формации в пещерите; 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни 

сечи и отсичането на престарелите и с влошени декоративни качества дървета. 

Природната забележителност представлява скален мост и е малко известна. Намира се 

на около 3 км североизточно от село Ракита в местността „Езерото“. Езеро тук няма, но няколко 
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карстови извора изливат водите си и образуват красиви вирове, обрасли с буйна водна 

растителност. 

Скален мост „Седларката“ е разположен на левия бряг на малка рекичка близо до пещерен 

изход, от който също блика бистро изворче. Отстрани тя прилича на седло, затова носи и това 

име. 

Скалният мост е на нивото на общия релеф и трудно се вижда отдалеч. Той е слабо 

наклонен по течението на реката, дължината му е 22 м, широчината му е 7 м, дебел е средно 

около 3,5 м. Той свързва двата бряга на дълбок повече от 30 м дол със стръмни брегове. 

Някога Седларката е била пещерен изход към реката. По – късно част от него се е 

срутила, но точно предната козирка се е запазила и сега представлява скален мост, който се 

използва от хора и животни. Мостът е напълно запазен и е наистина впечатляващо природно 

творение, създадено сякаш нарочно за да свърже двата бряга. 

Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КАМАРАТА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Бресте, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 0,5 (ха) 

Обявена за природна забележителност със Заповед №1427 от 13.05.1974 г. на МГОПС, 

бр. 44/1974 г. на ДВ. Намира се в землището на с. Бресте. Целта на обявяването – скали. 

Скално образувание „Камарата“ представлява блоково-ерозионна морфоложка форма, 

развита сред мастрихтски варовици с кремъчни конкреции в каньона на р. Ръчене, с. Бресте, 

Плевенска област, на надморска височина 230 м. Районът е изключително красив с множество 

морфоложки форми от типа на скалните кукли. 

В геоложко отношение районът на „Камарата“ попада в североизточната част на 

Западния Предбалкан, непосредствено до границата с Мизийската платформа. Скалите са почти 

хоризонтални. Те са образувани в нормално солено епиконтинентално море в края на Късния 

Кампан и Ранния Мастрихт (преди 68 – 72 млн. г.). Представени са от светлосиви до бежови 

здрави микритни варовици с кремък, обединени в Мездренска свита. Съдържат светлосиви до 

черни кремъчни конкреции. Дебелината им по каньона на р. Ръчене е 70 – 80 м. Горната граница 

представлява бърз литоложки преход към биокластичните варовици на Кайлъшката свита, 

които обхващат нивата над Камарата. 

Районът е в граничната зона между Каменополската синклинала и Мраморенската 

антиклинала, които имат посока на шарнира около 110°. В района на Камено поле шарнирът на 

Мраморенската антиклинала се понижава формирайки добре изразената й източна 

периклинала. Каменополската синклинала е плоска, но подчертано северновергентна, с 

относително по – стръмно южно бедро (наклон до 40°) и полегато северно (6 – 10°). Развитието 

на феномена „Камарата“ е свързано със сноп от вертикални пукнатини с посока 70°. 

„Камарата“ е ерозионна морфоложка форма сред варовиците в долината на р. Ръчене. Тя 

представлява заоблено възвишение напречно на долината на р. Ръчене, нарушено от напречни, 

вертикални пукнатини. Реката е проникнала през Камарата, оформяйки тесен пролом по 

пукнатините. С течение на времето тя е унищожила напълно един блок между две пукнатини. 
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Съседният от юг блок е паднал на север и е запушил руслото на реката. В момента той е 

наклонен и подпрян на северната стена на бившия пролом  

Периферните ръбове на нарушената зона са свежи, слабо или почти незасегнати от 

ерозионни заглаждания, което е указание на твърде млада възраст (вероятно холоценска) на 

процесите, генерирали това образувание. Преграждането на реката довело до образуването на 

малко естествено езеро, свидетелство за което е идеално заравнената и разширена заливна 

тераса на реката преди Камарата.  

Вследствие на това тя е започнала да изтича на юг от нея, през тясно ждрело, откъдето 

се е оттекло и самото езеро. Така се е образувало съвременното речно корито с формата на 

меандър, заобикалящо „Камарата“ от юг. 

Достъпът до района е по черен път от с. Бресте за помпената станция или по черен път 

откъм с. Камено поле, отбивка от шосето за с. Кунино. Намиращата се в непосредствена близост 

до обекта хижа на северния склон на реката е почти разрушена. 

Геоложкият феномен „Камарата“ е изключително устойчив, предвид неговия скален 

състав, а също така заоблената и сравнително плоска форма. За разлика от съседните чукли при 

него липсват стърчащи форми и е сравнително слабо податлив на ерозионните процеси. 

Независимо от вертикалните пукнатини, скалата е стабилна без опасност от интензивно 

разрушаване. 

В Регистъра и кадастъра на геоложките феномени бе предложено защитената територия 

да бъде увеличена на 135 ха, като новата площ обхване каньона на р. Ръчене източно от с. 

Камено поле, до действителното местоположение на “Чуклите” и “Камарата”. Основание за 

това е наличието на няколко групи геоморфоложки образувания, които по нищо не отстъпват 

на защитените обекти. Към тази територия може да се добави и останалата част от каньона до 

с. Реселец, който е с впечатляващ ландшафт и на места достига дълбочина до 100 м. Ако се 

вземат предвид и множеството пещери и карстови извори, разнообразени с местообитанието на 

едри грабливи птици и други редки видове животни и растения, каньонът на р. Ръчене може да 

се превърне в изключително красив геопарк, тематично насочен към карстовите процеси и 

форми. 

Защитена местност – „ГОЛИЯТ ВРЪХ“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Сухаче, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 7,0 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите 

и горската промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ. Намира се в землището 

на с. Сухаче, лесопарк „Дядо Вълко“, в района на горско стопанство Бяла Слатина, скривалище 

където Червенобрешкия партизански отряд прекарва зимата на 1943/1944 година. Със Заповед 

№РД-756 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на забележителен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване на 

санитарното и украсно значение на горите около обекта; 
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2. Забранява се пашата на добитък през всяко време на годината; 

3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 

сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 

нарушават природната обстановка около тях. 

„Голият връх“ (лесопарк „Дядо Вълко“) се разпростира около двете страни на 

второстепенно било с посока изток-запад, на 250 м.н.в., северно-североизточно изложение с 

наклон 6-10-18 градуса. Оформен с плътно озеленяване с червен дъб, липи, чер бор и др. и 

прошарен на някои места с редини и поляни, в които са създадени групи контрастиращи 

декоративни дървета и храсти – бреза, явор, сребриста ела и др. Лесопаркът се откроява сред 

околния селскостопански пейзаж. Особено привлекателна е неговата главна алея, засадена с 

орехови дървета, с дължина 260 м, водеща към с. Сухатче, с която се създава сполучливо 

естествено оформяне на главния подход към височината, на която се намира паметника на дядо 

Вълко. 

Защитена местност – „ДРЕНОВИЦА“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Сухаче, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 20,0 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите 

и горската промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ – държавна гора в м. 

„Дреновица“ в землището на с. Сухаче, отдел 2 подотдел „б“ с площ 8 ха и отдел 3 подотдел „г“ 

с площ 12 ха, в района на горското стопанство Бяла Слатина, където е бил летния лагер и 

наблюдателницата на партизаните от от Червенобрешкия отряд „Дядо Вълко“. Със Заповед 

№РД-757 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на характерен ландшафт. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване на 

санитарното и украсно значение на горите около обекта; 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време на годината; 

3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на 

сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или 

нарушават природната обстановка около тях. 

Защитена местност – „ПИПРА-КАЛЕТО“ 

Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Телиш, 

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ): Плевен. 

Площ: 1,1 (ха) 

Обявена за историческо място със Заповед №23 от 30.01.1978 г. на Комитет за опазване 

на природната среда при Министерски съвет, бр. 12/1978 г. на ДВ – праисторически останки в 

местността „Пипра Калето“, землище на с. Телиш, ГС – Плевен, подотдел 38 – 1. Със Заповед 
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№РД-728 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. 

Целта на обявяването – опазване на забележителен ландшафт, резултат на хармонично 

съжителство на човека и природата. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна и ландшафтна; 

2. Забранява се пашата на домашни животни през всяко време; 

3. Забранява се повреждането на растителността; 

4. Забранява се преследването на дивите животни и техните малки, както и нарушаване на 

местообитанията им; 

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, 

с които се поврежда или изменя ландшафта. 

Защитена местност Пипра-Калето обхваща гора с разнообразни флора и фауна и останки 

от антична крепост. Районът е богат на скални образувания, има и множество пещери. 

Тракийската, антична и късноантична крепост „Калето“ се намира в местността „Пипра”, 

на 5,67 км западно по права линия от центъра на село Телиш. Изградена е на терен защитен от 

юг и запад с отвесен склон, а от останалите посоки със стръмни склонове. Крепостта се намира 

в близост до римския път, който е минавал по поречието на река Искър. Най – достъпно е от 

изток, където е издълбан изкуствен ров в скалите, отделящ крепостта от останалата част на 

възвишението. Над рова е била изградена голяма кула. Стените от по – достъпната северна част 

са били широки над 2 м. В крепостта се забелязват основите на много сгради. Осеяна е с 

иманярски изкопи. 

4.7.4. Защитени зони 

 Служат за опазване или възстановяване на природни местообитания и местообитания на 

видове с национално и европейско значение в естествения им район на разпространение. Натура 

2000 е изградена на базата на два основни документа на ЕС, свързани с опазване на природата. 

Това са Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитанията и на дивата флора и 

фауна (наричана на кратко Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на 

дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Тези директиви са транспонирани в 

Закона за биологичното разнообразие, който урежда нейното изграждане на територията на 

нашата страна и контролира опазването на видовете и местообитанията, включени в нея. На 

базата на двете директиви се определят два вида зони: защитени зони за опазване на дивите 

птици и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В 

тези зони може да влизат и защитени територии, които запазват статута си определен със Закона 

за защитените територии.  

Защитена зона „Карлуково” BG0001014  

Обща площ на зоната е 28 841,93 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 
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Местоположение – Област: Плевен, Община: Бяла Слатина, Мездра, Роман, Луковит, 

Ябланица и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на 

с.Бресте, с.Горник, с.Реселец, с.Девенци, с.Лепица, с.Радомирци, с.Рупци, с.Сухаче, с.Телиш, 

с.Чомаковци и гр.Червен бряг.  

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ):  Враца и  Плевен. 

Обявена е за защитена зона по директивата за местообитанията, одобрена с решение на 

МС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.) 

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 - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни 

формации от Chara; Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitans и 

Callitricho Batrachion; Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedion albi; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); Субпанонски степни тревни съобщества; 

Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества; Извори с твърда вода с туфести 

формации (Cratoneurion); Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

Неблагоустроени пещери; Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; Панонски гори с 

Quercus pubescens; Балкано-панонски церово-горунови гори; Мизийски гори от сребролистна 

липа 

Безгръбначни - CATOPTA THRIPS; алпийска розалия; овална речна мида; еленов рогач; 

голям буков сеч; ивичест теодоксус; лицена; голям сечко; червенокрака одонтоподизма; 

поточен рак; ценагрион;  

Риби - балкански щипок; европейска горчивка; обикновен щипок; распер; балканска 

мряна;  

Земноводни и влечуги - южен гребенест тритон; жълтокоремна бумк; обикновена блатна 

костенурка; шипоопашата сухоземна костенурка; 

Бозайници, без прилепи – видра; европейски лалугер; пъстър пор; степен пор;  
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 Прилепи - голям нощник; голям подковонос; дългокрил прилеп; дългопръст нощник; 

дългоух нощник; малък подковонос; остроух нощник; подковонос на мехели; 

средиземноморски подковоно; трицветен нощник; широкоух прилеп; южен подковонос; 

Защитена зона „Горни Дъбник – Телиш ” BG0002095  

Обща площ на зоната е 3 398,51 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за птиците. 

Местоположение – Област: Плевен, Община: Долни Дъбник, Искър и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с. Телиш 

и с. Ракита.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.) и Заповед № РД-557/05.09.2008 г. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените по – долу в текста видове 

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици посочени по – долу, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

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 (видове и местообитания): 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР –Черногуш гмуркач; Ушат гмурец; Малък корморан; Малък 

воден бик; Нощна чапла; Гривеста чапла; Малка бяла чапла; Голяма бяла чапла; 

Червена/Ръждива чапла; Черен щъркел; Бял щъркел; Лопатарка; Поен лебед; Белоока 

потапница; Малък нирец; Орел рибар; Мoрски орел; Тръстиков блатар; Полски блатар; 

Късопръст ястреб; Малък сокол; Сoкол скитник; Саблеклюн; Златиста булка/ Златистопер 

дъждосвирец; Бойник; Малка чайка; Дебелоклюна рибарка; Черна рибарка; Блатна сова; 

Земеродно рибарче; Черен кълвач; Червеногърба сврачка 
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Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР – Малък гмурец; Голям гмурец; Голям корморан; Сива чапла; 

Ням лебед; Посевна гъска; Голяма белочела гъска; Сива гъска; Бял ангъч; Фиш; Сива патица; 

Зимно бърне; Зеленоглава патица; Лятно бърне; Червеноклюна потапница; Кафявоглава 

потапница; Kачулата потапница; Планинска потапница; Траурна потапница; Звънарка; Среден 

нирец; Голям нирец; Малък ястреб; Сoкол орко; Зеленоножка; Лиска; Сребриста булка; 

Обикновена калугерица; Малък брегобегач; Kривоклюн брегобегач; Tъмногръд брегобегач; 

Средна бекасина; Горски бекас; Черноопашат крайбрежен бекас; Mалък свирец; Малък 

червеноног водобегач; Голям зеленоног водобегач; Голям горски водобегач; Късокрил кюкавец; 

Речна чайка; Чайка буревестница; Жълтокрака чайка; Брегова лястовица. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

2. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 

3. Забранява се използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) 

и торове (с изключение на оборски тор) в пасища и ливади; 

4. Забранява се извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на 

хидрологичния режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието 

на водните екосистеми и местообитанията; 

5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

6. Забранява се косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в периода от 

1 март до 15 август; 

7. Забранява се извършването на сечи, освен санитарни, на островите и в радиус 300 м от 

чаплови и корморанови колонии; 

8. Забранява се добиването на подземни богатства; 

9. Забранява се депонирането на отпадъци. 

Защитена зона „Карлуковски карст” BG0000332  

Обща площ на зоната е 14 210,79 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за птиците. 

Местоположение – Област: Плевен, Ловеч и Враца; Община: Червен бряг, Луковит, 

Роман, Мездра и Бяла Слатина. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Червен бряг, с. Бресте, с. Горник и с. Реселец.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ): Плевен и Враца. 
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Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.) и Заповед № РД-788/29.10.2008 г. 

Цели на обявяване: 

− Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в по – долу в текста 

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

− Възстановяване на местообитания на видове птици по – долу, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

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 (видове и местообитания): 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР- Малък корморан; Малък воден бик; Нощна чапла; Гривеста 

чапла; Малка бяла чапла; Голяма бяла чапла; Черен щъркел; Бял щъркел; Червен/Ръждив ангъч; 

Осояд; Египетски лешояд; Орел змияр; Тръстиков блатар; Малък орел; Късопръст ястреб; 

Белоопашат мишелов; Сoкол скитник; Планински кеклик; Ливаден дърдавец; Турилик; Бухал; 

Кoзодой; Земеродно рибарче; Синявица;  Сив кълвач; Черен кълвач; Среден пъстър кълвач; 

Сирийски пъстър кълвач; Горска чучулига; Полска бъбрица; Червеногърба сврачка; Черночела 

сврачка; Ястребогушо коприварче; Полубеловрата мухоловка; Градинска овесарка;  

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР - Голям корморан; Малък ястреб; Обикновен мишелов; 

Черношипа ветрушка; Сoкол орко; Речен дъждосвирец; Голям горски водобегач; Късокрил 

кюкавец; Пчелояд 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 

Припокриване (частично или пълно): 

1) Защитена местност: ЩЪРКА 

2) Природна забележителност: ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА 
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3) Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

БАНКОВИЦА 

4) Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ПРОХОДНА 

5) Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

СВИРЧОВИЦА 

6) Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ТЕМНАТА ДУПКА 

7) Природна забележителност: КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРА 

ХАЙДУШКА ДУПКА 

8) Природна забележителност: КУПЕНИТЕ 

9) Природна забележителност: ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА 

10) Природна забележителност: ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ 

11) Природна забележителност: СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА 

ПЛАДНИЩЕТО 

12) Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА 

13) Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В 

МЕСТНОСТТА УЛЕЯ 

14) Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА 

15) Природна забележителност: СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ 

16) Природна забележителност: СРУПАНИЦА - СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

17) Природна забележителност: ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО 

Защитена зона „Река Искър” BG0000613  

Обща площ на зоната е 9 458,0 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен; Община: Гулянци, Долна Митрополия, Искър, 

Кнежа и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Койнаре, с. Глава, с. Девенци, с. Телиш и с. Чомаковци.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

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. 
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− 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 (видове и местообитания): 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Река Искър” са включени 12 типа местообитания по 

Приложение І от Директива 92/43 /ЕЕС, 20 вида безгръбначни и риби, 8 вида земноводни и 

влечуги и 11 вида прилепи    по Приложение ІІ  от Директива 92/43 /ЕЕС. 

Общата характеристика на ЗЗ, по класове земно покритие  е представена в следващата 

таблица. 

Обща характепистика на защитената зона 

Класове земно покритие  

% Покритие  

Влажни ливади, мезофилни ливади  5  

Водни площи във вътрешността (стоящи води, 

течащи води)  

10  

Екстензивни зърнени култури (вкл. 

ротационни култури с периодично оставяне на 

угар)  

18  

Изкуствени горски монокултури (например 

насаждения на тополи или екзотични дървета)  

15  

Сухи тревни съобщества, степи  25  

Тресавища, блата, растителност по 

крайбрежието на водоемите, мочурища  

2  

Храстови съобщества  10  

Широколистни листопадни гори  15  

Общо Покритие  100  

Типовете местообитания, предмет на опазване са дадени в следващата таблица. 

Типове местообитания от Приложение І от 

Директива 92/43 /ЕЕС Код  

Име  

3150  Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition  

6110*  Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi  

6250*  Панонски льосови степни тревни съобщества  

6430  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс  

91FO  Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 

(Ulmenion)  

91HO*  Панонски гори с Quercus pubescens  

91MO  Балкано-панонски церово-горунови гори  

91ZO  Мизийски гори от сребролистна липа  

91EO*  Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion  

91I0 Eвpo-cuбupcku степни гори с Quercus spp. 

Безгръбначните и риби,  предмет на опазаване са дадени в таблица № ………………. 

Безгръбначни и риби 

включени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC Код  

Име  Местна популация  

Безгръбначни (Invertebrata)  
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1032  Бисерна мида - Unio crassus  R  

1088  Обикновен сечко - Cerambyx 

cerdo  

R  

1083  Бръмбар рогач - Lucanus cervus  R  

1089  Буков сечко - Morimus funereus  R  

1087  Алпийска розалиа - Rosalia 

alpina  

R  

4064  Ивичест теодоксус - Theodoxus 

transversalis  

V  

Риби (Pisces)  

1130  Распер - Aspius aspius  С  

1138  Черна (балканска) мряна - 

Barbus meridionalis petenyi  

С  

2533  Голям щипок - Cobitis elongata  С  

1149  Обикновен щипок - Cobitis 

elongatoides  

R  

1124  Белопера кротушка - 

Romanogobio albipinnatus  

С  

2555  Високотел бибан - 

Gymnocephalus baloni  

R  

1157  Ивичест бибан - Gymnocephalus 

schraetzer  

C  

1145  Виюн - Misgurnus fossilis  C  

2522  Сабица - Pelecus cultratus  Р  

1134  Европейска горчивка - Rhodeus 

sericeus amarus  

С  

1146  Балкански щипок - Sabanejewia 

balcanica  

Р  

1160  Малка вретенарка - Zingel 

streber  

R  

1159  Голяма вретенарка - Zingel 

zingel  

С  

Земноводни и влечуги,  предмет на опазване - таблица № ……………….. 

Земноводни и влечуги 

включени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC Код  

Име  Местна попул.  

Земноводни (Amphibia)  

1188  Червенокоремна бумка - 

Bombina bombina  

С  

1193  Жълтокоремна бумка - Bombina 

variegata  

Р  

1171  Голям гребенест тритон - 

Triturus karelinii  

Р  

1993  Добруджански тритон - Triturus 

dobrogicus  

Р  

Влечуги (Reptilia)   

1220  Обикновена блатна костенурка - 

Emys orbicularis  

C  

1219  Шипобедрена костенурка - 

Testudo graeca ibera  

Р  

1217  Шипоопашата костенурка - 

Eurotestudo hermanni boettgeri  

P  

5194(1279)  Пъстър смок – Elaphe sauromates P 

Прилепи,  предмет на опазаване са дадени в таблица № …………….. 

Прилепи (Chiroptera)  Име  Местна попул.  
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включени в Приложение II 

на Директива 92/43/EEC 

Код  

1303  Maлък подковонос - 

Rhinolophus hipposideros  

Р  

1324  Голям нощник - Myotis myotis  Р  

1304  Голям подковонос - 

Rhinolophus ferrumequinum  

Р  

1310  Дългокрил прилеп - 

Miniopterus schreibersi  

Р  

1316  Дългопръст нощник - Myotis 

capaccinii  

Р  

1307  Остроух нощник - Myotis 

blythii  

Р  

1302  Подковонос на Мехели - 

Rhinolophus mehelyi  

Р  

1306  Средиземноморски 

подковонос - Rhinolophus 

blasii  

Р  

1321  Трицветен нощник - Myotis 

emarginatus  

Р  

1308  Широкоух прилеп - 

Barbastella barbastellus  

Р  

1305  Южен подковонос - 

Rhinolophus euryale  

Р  

Бозайници,  предмет на опазаване са дадени в таблица № …………………. 

 

Бозайници ( Маmmals) 

включени в Приложение II 

на Директива 92/43/EEC 

Код  

Име  Местна попул.  

1355 

 

Видра  

Lutra lutra 

 

2609  Добруджански хомяк 

Mesocricetus newtoni 

V  

1335 Лалугер 

 Spermophilus citellus 

C 

2635 Пъстър пор  

Vormela peregusna 

Р 

2633 Степен пор 

 Мustela eversmanni 

R                     

Легенда :   P(present)-наличен вид, C(соmmon)- типичен вид,   R(rare)-рядък вид, V  (very rare)-много рядък вид  

  

Качество и значимост  

Зоната е една от най-важните в България за опазването на различен вид на край-речни 

местообитания - алувиални гори, стари речни корита, наводнените райони. С богата 

хидрофилна флора и фауна, включително много редки видове като Trapa natans, риби, 

безгръбначни, птици, бозайници. 

Защитена зона „Язовир Горни Дъбник” BG0000611  

Обща площ на зоната е 2 539,29 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 
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Местоположение – Област: Плевен; Община: Долни Дъбник и Червен бряг. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Койнаре, с. Ракита и с. Телиш.  

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Одобрена с решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ 

бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

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 (видове и местообитания): 

Природни местообитания: 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр.ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст.  Цялост. оц.  
   

91E0*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  0.2 C C C C 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion  
 albae) 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с  1.5 A C B B 
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto- 
 Nanojuncetea 

91H0*Панонски гори с Quercus pubescens  0.0204 D  C 

91I0*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.  0.549 C C C C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори  1.7432 C C C C 
 

Безгръбначни 

Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. crassus), Бръмбар рогач (L. cervus), Буков 

сечко (M. funereus), Обикновен сечко (С. cerdo), Ивичест теодоксус (Т. transversalis). 

 

Риби 

Горчивка (Rh. sericeus), Обикновен щипок (С. taenia) 
КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
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 1149   Cobitis taenia C C A C A 
         Обикновен щипок 
 1134  Rhodeus sericeus amarus C C A C B 
    Европейска горчивка 

 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (Т. karelinii), Жълтокоремна бумка (В. variegata), Обикновена 

блатна костенурка (Е. orbicularis), Смок (Е. sauromates), Червенокоремна бумка (В. bombina), 

Шипобедрена костенурка (Т. graeca), Шипоопашата костенурка (Т. hermanni). 

 КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
 1188 Bombina bombina     P C A B A 
       Червенокоремна бумка 
 1193 Bombina variegata     P C A B A 
       Жълтокоремна бумка 
 1279 Elaphe sauromates     P C A C B 
       Пъстър смок 
 1220 Emys orbicularis     P C A C B 
       Обикновена блатна костенурка 
 1219 Testudo graeca     P C A B A 
       Шипобедрена костенурка 
 1217 Testudo hermanni     V C A C B 
       Шипоопашата костенурка 
 1171 Triturus karelinii     P C A C B 
       Голям гребенест тритон 

 

Бозайници, без прилепи 

Видра (L. lutra), Добруджански хомяк (М. newtoni), Лалугер (S. citellus), Пъстър пор (V. 

peregusna). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1355 Lutra lutra   5-6i C A C A 
      Видра 
2609 Mesocricetus newtoni   P D 
      Добруджански (среден) хомяк 
1335 Spermophilus citellus   R C B C B 
      Лалугер 
2635 Vormela peregusna   P C A C A 
      Пъстър пор 

 

 

Прилепи 

Дългокрил прилеп (М. schreibersii), Дългопръст ногцник (М. capaccinii), Остроух нощник 

(М. blythii), Подковонос на Мехели (Rh. mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rh. blasii), 

Трицветен нощник (М. emarginatus), Широкоух прилеп (В. barbastellus), Южен подковонос (Rh. 

euryale). 

КОД ИМЕ (на български) Местна  Миграционна Популация Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1308 Barbastella barbastellus P D 
     Широкоух прилеп 
1310 Miniopterus schreibersi P C B C C 
     Дългокрил прилеп 
1307 Myotis blythii P C B C C 
     Остроух нощник 
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1316 Myotis capaccinii P C B C C 
     Дългопръст нощник 
1321 Myotis emarginatus P D 
     Трицветен нощник 
1306 Rhinolophus blasii P D 
     Средиземноморски подковонос 
1305 Rhinolophus euryale P D 
     Южен подковонос 
1302 Rhinolophus mehelyi P C B C C 
     Подковонос на Мехели 

  

Зоната е разположена в долината на Дъбнишка река, малък приток на р. Вит. 

Понастоящем частта от реката между селата Горни Дъбник и Телиш е наводнена от два големи 

язовира - "Горни Дъбник" и "Телиш". Те, техните брегове  и обграждащите ги гори (дъб и върба) 

са включени в зоната. Два големи язовира с голямо значение за гнездящи, мигриращи и 

зимуващи птици. Бреговете на язовира са кални и  за подходящи за хабитат 3130, който е 

добре представен тук. Водните хабитати са изкуствено намправени от човека. Дъбовите гори са 

оцелели на много малки територии. Вторично разпространени са младите смесени гори от 

топола и върба. Крайбрежните хабитати са зависими от водното ниво в язовира, което се 

контролира с оглед рибарство и промишлени нужди. 

Защитена зона „Седларката” BG0000591  

Обща площ на зоната е 0,8 ха.  

Категория – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

Местоположение – Област: Плевен; Община: Долни Дъбник и Червен бряг; Населено 

място: с. Ракита. 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ) – Плевен. 

Обявена със Заповед № РД-104 от 09.02.2015 г. (публикувана в ДВ бр. 17 от 06.03.2015 

г.). 

Цели на опазване: 

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации,эпредмет на опазване в рамките на защитената зона; 

− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове,эпредмет 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. 

Цели на обявяване: 

− Опазване на типа природно местообитание, местообитанията на посочените по – 

долу в текста видове, техните популации и разпространение в границите на 

зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние; 
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− Подобряване при необходимост на състоянието на посочения типове природни 

местообитания и на местообитания на видовете, посочени по – долу в текста; 

− Възстановяване при необходимост на типа природно местообитание, 

местообитания на посочените по – долу в текста видове и техните популации. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: Тип природно местообитание 8310 Неблагоустроени 

пещери.  

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; Остроух нощник; 

Голям нощник; Трицветен нощник; Южен подковонос; Голям подковонос; Подковонос на 

Мехели; Средиземноморски подковонос; Малък подковонос. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се извеждането на сечи; 

2. Забранява се провеждането на спелеоложки проучвания през размножителния период 

на прилепите и през периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;  

3. Забранява се чупене, повреждане, събиране и преместване на скални и пещерни 

образувания;  

4. Забранява се благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, 

туристическа и спортна дейност в пещерата и на входа и;  

5. Забранява се палене на огън; 

6. Забранява се преграждане на входа на пещерата или на отделни нейни галерии по 

начин, възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на опазване;  

7. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;  

8. Забранява се водовземане в границите на защитената зона, вкл. и от пещерата;  

9. Забранява се използването на продукти за растителна защита в селското стопанство;  

10. Забранява се строителство, за което е необходима промяна на предназначението и 

начина на трайно ползване на целия имот и на частта от имота, попадащи в зоната;  

11. Забраняват се посещения в пещерата, с изключения на такива за научни цели. 

4.8. Отпадъци и опасни вещества 

4.8.1. Опасни вещества 

 Безконтролното производство, търговия и потребление на химикали представлява 

сериозен риск за околната среда и човешкото здраве, което застрашава качеството на живот на 

хората и чрез необратимото увреждане на околната среда не позволява постигането на 

устойчиво развитие.  
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 Основните цели на регионалната политика по опазване на околната среда са: 

въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им жизнен цикъл, 

включващ детайлно познание на техните здравни и екологични характеристики; планирането и 

прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото здраве и околната 

среда по време на тяхното производство, търговия и употреба и предприемането на мерки за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните последствия. 

 Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл. 104, ал. 1 и на отказите 

по чл. 112б, ал.1 и 2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г., посл. изм. Д.В., 

бр. 25/30.03.2010 г.), актуален към м.Март, 2012 г., на територията на община Червен бряг няма  

предприятия включени в регистъра и в тази връзка не е необходимо местоположението на 

такива предприятия да се съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните 

отстояния. 

Във връзка с указания на МОСВ с изх. № 05-08-6523/12.10.2015 г. от страна на 

компетентния орган /РИОСВ-Плевен/ не са постъпили данни за инвестиционни предложения 

и/или съществуващи площадки на предприятия с нисък рисков потенциал /ПНРП или 

предприятия с висок рисков потенциал /ПВРП/. При проведената процедура до настоящия 

момент са извършени следните етапи: 

• На етапа на провеждане на консултации по заданието за определяне на обхвата на 

оценката съгласно чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО – не е предоставена 

информация за наличие  местоположението на ПНРП и ПВРП в териториалния 

обхват на ОУП чието изграждане и/или експлоатация е съгласувано и одобрено 

по реда на глава шеста и седма от ЗООС и установените пространствени зони на 

сериозни поражения около тях; 

• На етапа на провеждане на консултации по доклада за ЕО съгласно чл. 20, ал. 3 

от Наредбата за ЕО – съгласно проведени консултации на колектива изготвил 

ДЕО с експерти на РИОСВ-Плевен към ДЕО ще бъдат включени единствено 

допълнителни мерки. 

4.8.2. Отпадъци 

 На европейско ниво, основните насоки на политиката по управление на отпадъците са 

предначертани с приетата през 1989 г. Стратегия на Европейската Общност за управление на 

отпадъците, където са формулирани следните принципи: 

• “йерархия на управлението на отпадъците” - първи приоритет е предотвратяване 

на образуването на отпадъци, следван от минимизиране, оползотворяването им 

чрез рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията, и на последно място 

- екологосъобразното им обезвреждане чрез изгаряне, без оползотворяване на 

енергията и депониране; 

В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се 

посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, както и прекъсването на причинно-

следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и 

въздействието върху околната среда. Схемата представя подреждането на начините за 

третиране на отпадъците на национално ниво с отчитане/оценка на тяхното въздействие върху 

околната среда. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все 
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повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението 

на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване. 

Фиг.№ 4.8.2-1 Екологосъобразно управление на отпадъците – йерархично подреждане 

 

• “замърсителят плаща” и “отговорност на производителя” – лицата, които 

образуват  отпадъци или производителите на продукти, след употребата на които 

се образуват  отпадъци, трябва да покрият пълните разходи за третирането на 

отпадъците; 

• “най-добри налични техники без прекомерни разходи” (BATNEEC) - емисиите от 

инсталациите в околната среда следва да бъдат редуцирани във възможно най-

висока степен и по възможно икономически най-ефективен път; 

• “самостоятелност” – всяка държава трябва да изгради мрежа от съоръжения и 

инсталации, с достатъчен капацитет за обезвреждане на цялото количество 

отпадъци, образувани на нейната територия; 

• “близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до 

мястото на тяхното образуване. 

За осигуряване на предотвратяването на образуването на отпадъци се прилагат редица 

инструменти, като насърчаване на внедряването на технологии, от които се образуват по-малко 

количество и по-малко опасни отпадъци; приемане на технически стандарти, които да 

ограничат присъствието на някои опасни вещества в продуктите, от които се образуват 

отпадъци; насърчаването на системите за повторна употреба (напр. депозитни схеми); схеми за 

оценяване управлението на околната среда (напр. ISO 14000) и оценяване на жизнения цикъл; 

еко-маркировки; прилагане на икономически стимули и облекчения; провеждане на 

образователни и информационни програми и др. 

По отношение на втория приоритет в йерархията – оползотворяването на отпадъците - 

предимство следва да бъде давано на операциите по рециклиране на материали, пред изгарянето 

с оползотворяване на енергията. В европейското законодателство са въведени минимални цели 

за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, които всяка държава 

трябва да постигне. Отпадъците, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване трябва 

да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин, при спазване на изискванията на директивите 

за депониране и изгаряне на отпадъци. 
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Съгласно принципа “замърсителят плаща”, отговорността за финансирането на 

третирането на отпадъците е на притежателя на отпадъците, респ. на лицето, при чиято дейност 

се образуват отпадъците. Въпреки това, отчитайки, че производителите на продуктите, от които 

се образуват отпадъци имат най-голяма отговорност за вредните въздействия върху околната 

среда, които оказва техния продукт, е въведен и принципа “отговорност на производителя”. В 

съответствие с него, производителите на продукти, след употребата, на които се образуват 

отпадъци, трябва да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин 

производителите са заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни материали, 

както и да предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им употреба и 

оползотворяване. 

Дейностите по опазване на околната среда и в частност по управлението на отпадъците 

трябва да се извършват, без това да води до нарушения на функционирането на общия 

европейски пазар. В тази връзка, принципът на “самостоятелността” се прилага само за 

отпадъците, предназначени за обезвреждане, без да се забранява превозът на отпадъци за 

оползотворяване в друга държава-членка на ЕС. 

 На територията на община Червен бряг се генерират различни по вид и количества 

отпадъци - битови, производствени, опасни, строителни, биоразградими и др. 

 Съгласно възприетата йерархия в управлението на отпадъците, приоритет се дава на 

предотвратяване образуването на отпадъци, следвано от подготовката за повторно използване, 

рециклирането, възстановяването и накрая обезвреждането, като крана мярка. Анализът на 

съществуващото състояние на този компонент се базира на актуализираната през 2016 г. 

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община 

Червен бряг с период на действие 2016 - 2020 г., както и на база Годишен доклад за състоянието 

на околната среда през 2017 г.,изготвен от РИОСВ- Плевен. Освен общинската програмата за 

управлението на отпадъците в общинска администрация има приети и следните документи, 

които имат отношение към управлението на отпадъците на територията на общината като :  

− Актуализация на общински план за развитие на Община Червен бряг  2014-2020 

г.;   

− Програма за опазване на околната среда на Община Червен бряг 2011-2020 г.;   

− Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 

Червен бряг;  

− Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, езопастността на 

движението, опазване на общественото и личното имущество, и чистотата на 

територията на община Червен бряг. 

 Община Червен бряг е член на " Регионалното сдружение за управление на отпадъците - 

регион Луковит" съвместно с общините Луковит, Тетевен, Роман и Ябланица. Целта на 

Регионалното сдружение е да подготвя и осъществява регионална политика по третиране на 

отпадъците, генерирани на териториите на общините, в съответствие с националната политика 

по управление на отпадъците, съобразени с политиките на европейско ниво и основните аспекти 

на националния интерес за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци, 

рециклиране на отпадъци от опаковки, намаляване количествата на отпадъците за депониране. 

В рамките на Сдружението общините обединяват усилията си за управление на отпадъците на 

регионален принцип, за постигане на целите, заложени в общинските програми за управление 

на дейностите с отпадъци. За  изпълнение на заложените цели е изградена регионална система 

за управление на отпадъците -  „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, 

обслужващ общините Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица и Червен Бряг и включва :  
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− Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 167 700 т.;  

− Площадката за открито компостиране на „зелени отпадъци” с капацитет 10 т/ 24 

ч;  

− Общинския събирателен център - обособена площадка оборудвана със 

специализирани контейнери. 

4.8.2.1. Битови отпадъци  

 Количеството на битови отпадъци  представлява относително най-голяма част от всички 

отпадъци, генерирани на територията на общината. 

 Управлението на битовите отпадъци включва дейностите по събиране, транспортиране, 

предварително съхраняване, третиране, в т.ч. рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 

домакинствата и осигуряване на необходимата техническа инфраструктура. Съгласно 

общинската Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. и Доклад на РИОСВ - Плевен 

за състоянието на околната среда за 2017 година, 100% от населението на община Червен бряг 

е включено в организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване.   Системата е 

организирана в съответствие със специализирани планови и проектни разработки, отразяващи 

характера на застрояване, местоположението на съдовете за смет, състоянието на уличната 

мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др. 

 Депонирането на битовите отпадъци от града и населените места от общината се 

извършва на Регионално депо в землището на град Луковит,  в рамките на „Регионален център 

за управление на отпадъците гр. Луковит“, обслужващо общините Луковит, Тетевен, Роман, 

Ябланица и Червен бряг. 

  На територията на  община Червен бряг няма изградени и действащи съоръжения и 

инсталации за третиране на битови отпадъци.  

 Дейността по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъците към момента се 

извършва от „Астон Сервиз” ООД гр. за град Червен бряг, гр.Койнаре и 12 села, по силата на 

договор от 2015 г. за обществена поръчка  с продължителност 4 години. Оборудването за 

дейностите по сметосъбиране  и транспортиране на отпадъците и поддържането на местата за 

обществено ползване е собственост на обслужващата фирма. 

 На таблицата по-долу (Табл. 4.8.2-1) се вижда количеството депонирани битови 

отпадъци от населените места на територията на община Червен бряг , за периода 2011-2015 г. 

Таблица 4.8.2-1 

Година  2011 2012 2013 2014 2015 

Количество БО, 

т 

10 450 8 645 5 740 4 660 4 335 

 Нормата на депониране- количество отпадъци на жител за година, за периода 2011-2015  

г.,  е видно от табл.4.8.2-2 ( по данни от НСИ за рой население).  

Таблица 4.8.2-2 

Година  2011 2012 2013 2014 2015 

Брой жители 27 566 27 114 26 708 26 378 25 904 

Количество БО 

на жител/ год,  

379 318,8 207 176,7 167 
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 Наблюдава се тенденция за намаляване, която се дължи основно от намаляване на 

отпадъците от домакинствата, докато от фирми и търговски обекти, остават относително 

постоянни. 

4.8.2.2. Отпадъци от опаковки и масоворазпространени отпадъци 

 Община Червен бряг   изпълнява задълженията си относно разделното събиране на 

масово разпространените отпадъци от домакинствата чрез сключване на договори с 

организации по оползотворяване и/или лица, притежаващи необходимите разрешения за 

дейности с отпадъци.  От 2007 г. общината има сключен договор с организация по 

оползотворяване "Екопак България" АД, за разделно събиране на отпадъци от опаковки  от 

хартия, пластмаси, метал и стъкло. Разделно събиране се осъществява само в гр. Червен бряг   в 

43 точки , чрез 111 броя трицветни контейнери. Местата за разполагане на елементите за 

разделното събиране са съгласувани с общината. Има какво да се желае по отношение на 

обхвата и качеството на разделно събраните отпадъци – оказва се че едва около 30 % от 

съдържанието на контейнерите отговаря на определените фракции. Липсват механизми за 

ангажираност на гражданите и на фирмите като цяло. Не е ефективен и контролът спрямо  

подизпълнителите по места , както от организациите по оползотворяване, така и от общинска 

администрация. Показателни в това отношение са данните от таблица 4.8.2-3 

Таблица 4.8.2-3 

Година  2011 2012 2013 2014 2015 

Количество разделно 

събрани  отпадъци,т 

51,71 58,52 41,402 47,01 44,84 

 Събирането на  масово разпространените отпадъци (МРО) от ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, се 

осъществява по схемата "Разширена отговорност на производителя". Съгласно разпоредбите на 

ЗУО, общината има задължение да изготви регистър с площадките за събиране на тези отпадъци 

и да го публикува на интернет-страницата си за информация на гражданите.  

 В Община Червен бряг се прилага система за разделно събиране на отпадъци от ИУЕЕО, 

НУБА, ИУГ, като общината определя местата за разполагане на съдовете за събиране на тези 

МРО . Предстои организиране на системи за разделно събиране на ИУМПС и на отработени 

масла и нефтопродукти, в рамките на изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма 

за управление на отпадъците 2016 -2020 г. 

 В отговор на изискванията на Закона за управление на отпадъците , Община Червен бряг 

има сключен договор с "Палмекс - 03" ЕООД  гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за 

разделно събраните отпадъци от домакинства, в това число и едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба ел.уреди, батерии и др., 

съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.11, отнасящо се до населени места над 10 000 жители. 

 По данни на ИАОС, за 2015 г. количеството на разделно събраните отпадъци от опаковки 

възлиза на 1 225 т, а количеството на предадените към инсталациите за оползотворяване и 

рециклиране за същата година е 44,84 т. За постигане на заложените цели за рециклиране е 

наложително изграждане на инсталация за сепариране на регионален принцип към РЦУО - 

Луковит. 
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4.8.2.3. Строителни отпадъци 

 Според определението строителни отпадъци това са отпадъците, получени в резултат на 

строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или 

реконструкция на сгради и съоръжения. Съгласно Закона за управлението на отпадъците и 

Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали (обн.ДВ 

бр.98 от 2017 г.),  управлението на строителните отпадъци се явява задължение на кметовете на 

общини. Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, 

извършващи строителна и ремонтна дейност. За периода 2010 - 2011 г. на депото за ТБО - 

Червен бряг са депонирани 3 170 т. строителни отпадъци. За периода 2012 - 2015 г. няма данни 

за образувани и депонирани отпадъци . Предимно са ползвани за оползотворяване чрез 

запръстяване на депонираните битови отпадъци 

 На територията на община Червен бряг няма специално депо за строителни отпадъци. 

Съществуват места, където те нерегламентирано се изхвърлят, като общината изразходва 

средства за тяхното ликвидиране и предотвратяване на повторното им образуване. 

Препоръчително е да бъде организирано събирането и съхранението на отпадъците от 

строително-ремонтни дейности от населението на територията на общината, чрез предоставяне 

на специални контейнери, транспорт и площадка, от страна на общинската администрация.  

Като превантивна мярка за въздействие е Община Червен бряг стриктно да прилага 

разпоредбите на Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни 

материали (обн.ДВ бр.98 от 2017 г.), като изисква от инвеститорите План за управление на 

строителни отпадъци.  Целта е тяхното регламентирано управление и третиране, като  

преобладаващата част от тях да бъдат оползотворени на място или предадени на други лица за 

оползотворяване.  

4.8.2.4. Биоразградими отпадъци и утайки от градска пречиствателна станция 

 Всички отпадъци, които имат способността да се разграждат по естествен път, както в 

присъствие така и в отсъствие на кислород са биоразградими отпадъци. Съгласно данните от 

морфологичния анализ на смесените битови отпадъци от територията на община Червен бряг, 

проведен през 2015 г., делът на градинските отпадъци е 14,05%, на хранителните - 9,64 % , на 

дървесните - 2, 23%. В общината не е въведена система за разделно събиране на 

биоразградимите отпадъци. Не се прилага и фамилно компостиране за намаляване количеството 

на депонираните биоразградими отпадъци. Предотвратяване депонирането им и 

оползотворяването им може да стане чрез използване на площадката за компостиране на 

"зелени отпадъци", разположена на РЦУО - Луковит. Целта е до 2020 г. да бъдат оползотворени 

77,92 % от количествата  събрани биоразградими отпадъци спрямо образуваните през 2014 г., 

чрез регионалното съоръжение за компостиране. 

 Получените от дейността на градската пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ГПСОВ) отпадъци от утайки, представляват преди всичко органична маса, образувана от 

отделянето на органични вещества в различните етапи  от процеса на пречистване на 

отпадъчните води. Тези утайки са богати на хранителни вещества като азот и фосфор и 

съдържат ценни органични вещества, полезни за подобряване качеството на почвата, но могат 

да съдържат и тежки метали, остатъчни органични съединения и патогенни микроорганизми 

(вируси, бактерии и др.), което ги прави все още малко приложими в земеделието и горското 

стопанство , като почвен подобрител.  

 ГПСОВ - Червен бряг има издадено разрешение за ползване от 14.12.2015 г. , поради 

което няма трайни данни за количествата на отпадъците от утайки.  Прилаганата технология за 

пречистване на отпадъчните води в ГПСОВ - Червен бряг, включва обезводняване на 
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биологичната утайка чрез центрофугиране, при което се постига 80 % влажност. След това 

утайките се подават в изсушителните полета на ГПСОВ. При това съдържание на сухо вещество 

и при незначителни количества на замърсители, утайките могат да бъдат приемани в РЦУО 

Луковит, но пред вид мерките за намаляване количеството на депонираните биоразградими 

отпадъци, следва да се насочат към дейности за оползотворяване, като рекултивации и 

възстановяване на нарушени терени в общината. 

4.8.2.5. Производствени отпадъци 

 Това е втората по количества и обхват група отпадъци, разпространени на територията 

на Община Червен бряг. Съгласно ЗУО, производствени отпадъци са отпадъците, образувани в 

резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица . Генераторите на 

този вид отпадъци са от различните производствени дейности на територията на общината - 

основно от преработвателната индустрия , от хранително- вкусовата, текстилна, 

машинообработващата и др. и са съсредоточени основно в общинския център - град Червен 

бряг. Количеството генерирани производствени отпадъци е с променливи характеристики през 

различните години. Същото се отнася и за състава им, като обобщаващото е, че всички те са с 

неопасни свойства. Управлението на образуваните отпадъци е задължение на техните  

генератори. Значителна част от отпадъците се предават на специализирани фирми, 

притежаващи разрешения за дейности по оползотворяване,  а останалата част производствените 

отпадъци с неопасен характер се предават за обезвреждане , най-често за депониране. 

4.8.2.6. Опасни отпадъци 

 Опасните отпадъци се дефинират така, поради факта, че по един или друг начин 

представляват опасност спрямо човешкото здраве и околната среда , притежават едно или 

повече опасни свойства, или съдържат компоненти или части, които ги правят опасни. Тук не 

разглеждаме опасни отпадъци от групата на масово разпространените като ИУЕЕО, НУБА, 

ИУМПС и др., за които има специфични изисквания и се управляват по  специални наредби. 

 Основно генератори на опасни отпадъци са от различните производствени дейности на 

територията на общината. Събирането и третирането на опасните отпадъци, генерирани от 

промишлените предприятия се извършва от лицензирани фирми, с които предприятията са 

сключили договори. Дейността на тези генератори  е съсредоточена в района на град Червен 

бряг. 

 Сериозен проблем за общината, е обезвреждането на болничните отпадъци, формирани 

основно от "МБАЛ -Червен бряг " ЕООД и други здравни и лечебни заведения на територията 

на общината. На територията на общината няма действащо съоръжение за третиране на 

болничните и медицинските отпадъци. Съгласно действащото законодателство  за УО, 

отпадъците от хуманитарната медицина се събират разделно по определен начин и се предават 

на лица, които имат разрешение за събиране и транспортиране на тези отпадъци и ги предават 

за обезвреждане. 

 По отношение на  отпадъците от негодните пестициди и препарати за растителна защита , 

на територията на община Червен бряг те се събрани и се съхраняват по различен начин - 

загробени, в бетонирани шахти и съхраняване в складове в бивши стопански дворове в 

землищата на с. Радомирци, с. Бресте, с.Девенци, с. Сухаче, с. Реселец, с.Ракита, гр.Койнаре и 

гр. Червен бряг . Общото им количество е 35,6 тона в прахообразно и 3 020 л в течно състояние. 

За събраните количества се предвижда включването им в проекта на ПУДООС за " 

Екологосъобразно обезвреждане на  негодните за употреба пестициди и други препарати за 

растителна защита" по изпълнение на договор за българо- швейцарско сътрудничество. 
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 Относно опасните отпадъци, образувани от домакинствата, Община Червен бряг има 

сключен договор с "Палмекс - 03" ЕООД  гр. Червен бряг за осигуряване на площадка за 

разделно събраните опасни отпадъци от домакинствата. Друга възможност предлага ЦР към 

РЦУО - Луковит, където има разположени 2 бр. ролкови контейнери за събиране на опасни 

отпадъци от бита. Целта е ограничаване количествата опасни отпадъци от домакинствата да 

попадат в общия поток на битовите отпадъци и намаляване на възможностите да оказват 

негативно влияние върху човешкото здраве и околната среда. 

4.9. Вредни физични фактори 

4.9.1. Шум 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. 

Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В 

разглежданата градска територия се различават промишлен (производствен), транспортен, 

битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, периодично 

повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така също и 

продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вредно. Основният 

аспект на вредното въздействие на шума, разгледан в настоящата програма е свързан с 

влиянието му върху човешкия организъм. Неправилно е да се мисли, че високите шумови нива 

влияят само върху слуховия апарат на човека. Отражение на генерирания при различни 

дейности шум е медицински доказано върху психическото и нервно състояние на личността 

(централната нервна система), имунната система, дейността на стомашно-чревния тракт, 

обмяната на веществата, сърдечно-съдовата система, жлезите с вътрешна секреция и др. 

Степента на риска от увреждане на човешкото здраве под въздействието на фактора 

„шум” в околната среда е трудно установима. Обикновено този фактор не действа изолирано, а 

участва в изключително сложна комбинация с други рискови за здравето фактори, които могат 

да бъдат химични, физични, биологични, психологични и такива, свързани с начина на живот, 

атакуващи човешкия организъм в течение на целия му живот. Вредата от шума се превръща в 

една от характеристиките на модерния живот. 

Шумът атакува почти всички органи и системи на човешкия организъм, като се проявява 

главно в четири насоки: 

1. Психологично въздействие: раздразнение, влияние върху работоспособността, 

въздействие върху речевата разбираемост и умствените способности. 

2. Физиологично въздействие: 

а) Върху слуховия орган. 

б) Върху функциите на отделни органи и системи: 

− сърдечно съдовата система – учестяване на сърдечния ритъм, промени, които 

водят до повишаване на кръвното налягане 

− дихателната система – изменения на респираторния ритъм 

− храносмилателна система – забавяне пасажа на храната и различни по степен и 

вид увреждания на стомаха 
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− ендокринна система – изменение количеството на кръвната захар, повишаване на 

основната обмяна, задържане на вода в организма, вестибуларна система, 

процесите на обмяната 

в) Върху организма като цяло и в частност върху висшата нервна дейност (нервна 

преумора, психични смущения и нестабилност, смущения на паметта, раздразнителност) и 

вегетативната нервна система (усилен тонус, който може да доведе до редица сърдечни, 

циркулаторни и други прояви). 

3. Въздействие върху съня – смущаването на нощната почивка не дава възможност за 

възстановяване на работоспособността и постепенно довежда организма до състояние на 

преумора. 

4. Загуба на слуха в резултат на продължително влияние на шум с висока интензивност. 

Шумът и шумовото “замърсяване” на околната среда представляват един от вредните 

физични фактори  на въздействие и същевременно един от големите екологични проблеми на 

нашето време. От физична гледна точка шумът представлява звук, състоящ се от тонове, чиито 

честоти и интензитет имат случаен характер. От хигиенна гледна точка шум е всеки звук, който 

действа неблагоприятно върху здравето, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с 

околната среда. Шумът е един от основните физични фактори с неблагоприятно въздействие 

върху населението и водещ до акустичен дискомфорт в околната среда особено в големите 

градове. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.  Не  случайно 

законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда проблемите, свързани 

с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на вредното въздействие 

на шума, целящи чрез тяхното осъществяване защита на човешкото здраве и околната среда, 

както и осигуряване на качество на живот на населението. Измервания на акустичното 

натоварване в градската среда показват, че при нормални условия в парковете и големите 

градини шумът е от порядъка на 10 – 20 dB/A/. В ежедневния живот на едно семейство, 

шумовото ниво е от порядъка на 30 - 40 dB/A/, разговорите на висок глас, в които се включват 

3 – 4 души са източници на шум около 50 - 55 dB/A/, натовареният градски трафик създава шум 

около 70 – 75 dB/A/. При повишение на уличния шум до 77 dB/A/, шумовите нива в жилищата 

достигат 54 - 61 dB/A/ при допустимо ниво съгласно  Наредба  № 6 от 26.06.2006 г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части 

на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 

оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението 35 dB. 

Във връзка с изискванията на Закон за защита от шума в околната среда (ДВ., бр. 74/2005 

г; изм.) Министърът на околната среда и водите, Директорите на РИОСВ или упълномощени от 

тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху 

инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за категориите промишлени 

дейности по приложения № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на околната среда. Същият 

закон регламентира компетенциите на държавните органи както следва:  

• Министъра на здравеопазването организира извършването на измерването, 

управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални 

източници на шум. На регионално ниво контролът се извършва от РЗИ град 

Плевен. 

• Министъра на околната среда и водите организира извършването на измерването, 

оценката, управлението и контрола на шума излъчван от промишлените 
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инсталации и съоръжения. На регионално ниво контролът се извършва от РИОСВ 

- Плевен.  

• Министъра на вътрешните работи, чрез определени от него служби осъществява 

контрол върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, по 

отношение на излъчвания от тях шум в околната среда.  

• Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват 

контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите, по 

отношение на шума излъчван по време на строителството, организират и 

регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед 

намаляване на шумовите нива до допустимите норми 

На Таблица 4.9-1 са представени граничните стойности на показателите за шум в 

помещенията на жилищни и обществени сгради според Наредба № 6 за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методиките за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на 

населението (ДВ бр.58/2006 г). 

Таблица № 4.9-1 Граничните стойности на показателите за шум в помещенията на жилищни и обществени 

сгради 

Гранични стойности на показателите за шум 

Предназначение на помещенията  Еквиалентно ниво на шума, dB(A) 

Ден Вечер Нощ 

 

1 

Стаи в лечебни заведения 30 30 30 

2 Жилищни стаи, спални помещения в 

детските заведения и общежития, 

почивни станции, хотелски стаи. 

35 35 30 

3 Лекарски кабинети в лечебни заведения 

и санаториуми, зали за конференции, 

зрителни зали на театри и кинозали. 

40 40 35 

4 Класни стаи и аудитории в учебни 

заведения, заведения за научно-

изследователска дейност, читални. 

40 40 40 

5 Работни помещения в административни 

сгради. 

50 50 50 

6 Кафе-сладкарници, столове, фоайета на 

театри и кинозали, клубове, 

бръснаро-фризьорски и козметични 

салони,ресторанти 

55 55 55 

7 Търговски зали на магазини, зали за 

пътници в гари. 

60 60 60 

Таблица № 4.9-2 Граничните стойности на нивата на шум в различните територии и устройствените зони в 

урбанизираните територии и извън тях 

Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и 

извън тях 

Еквивалентно ниво на 

шума в dB(A) 

  ден вечер нощ 

1 Жилищни зони и територии 55 50 45 

2 Централни градски части 60 55 50 

3 Територии, подложени на въздействието 

на интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 
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4 Територии, подложени на въздействието 

на релсов железопътен и трамваен 

транспорт 

65 60 55 

5 Територии, подложени на въздействието 

на авиационен шум 

65 65 55 

6 Производствено-складови територии и 

зони 

70 70 70 

7 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

8 Зони за лечебни заведения и 

санаториуми 

45 35 35 

9 Зони за научноизследователска и учебна 

дейност 

45 40 35 

10 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Наредба № 6/2006г. е съобразена със здравните критерии за определяне на границите на 

комфорта на обитателите на градската среда през различните периоди на денонощието в 

страните на ЕС. Граничната стойност за жилищните зони и територии е 55 dB(A), а за 

централните градски части и районите подложени на интензивен автомобилен трафик 

граничната стойност остава 60 dB(A). През нощта е необходимо да се осигурят значително по-

ниски стойности на акустично натоварване. Не са извършвани насочени специални измервания 

на шума в жилищата на населението от по-шумните зони на града.и населени места на 

общината. 

Факторът шум не е от основните екологични проблеми за община Червен бряг, въпреки 

че на територията на Общината не се извършва мониторинг на акустичното състояние. 

Шумовата характеристика на Общината се определя от транспортен шум и 

производствен шум. Източник на шумово замърсяване на територията на община Червен бряг 

е преди всичко автотранспорта, представен предимно от остарял автомобилен парк и 

незадоволителното състояние на пътните настилки. Друг източник на транспортен шум е 

преминаващата през територията на Общината ЖП – линия. 

Община Червен бряг не разполага с данни за извършени замервания на шумовите нива, 

както в града, така и в останалите населени места от общината. Като цяло въздействието на 

шума върху здравето на хората е незначително. Град Червен бряг се характеризира с нормална 

шумова среда. РЗИ-Плевен осъществява контрол върху транспортния шум. 

Представена е фирма на територията на общината, която съгласно издаденото 

комплексно разрешително за извършване на съответните дейности, изпълнява мерки за защита 

на околната среда (по компонент шум): 

− „Тера“ АД - производствена дейност - производство на керамични изделия, 

чрез изпичане (тухли) в Индустриален квартал, гр. Червен бряг, община 

Червен бряг; Комплексно разрешително №87/2005г. Измерване на общата 

звукова мощност, ниво на звуково налягане и ниво на звуково налягане в 

определени чувствителни на шум места (ако такива са установени) се 

извършва веднъж на две години. Измервания през 2017 г. не са извършени 

и следващото измерване ще бъде през 2018 г. През 2017 г. няма постъпили 

жалби от живущите около площадката. 

Източници на шум от битов характер - На второ място по принос към акустичната среда 

в населените места са локалните източници на шум и шум от битов характер – строителни и 
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ремонтни дейности, товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца (училища, 

детски градини, детски площадки) и др. 

Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда в жилищните 

зони, е шумът, излъчван от заведенията за обществено хранене, увеселителните заведения, 

различните сервизи и авторемонтните работилници, разположени в непосредствена близост до 

жилищните сгради. 

Съгласно регламентираната и ръководена от МЗ „Национална система за мониторинг на 

шума в урбанизираните територии”. Оперативната мрежа на Националната система са всички 

РИОКОЗ. Те проследяват нивото на шума в населените места в 727 бр. пунктове за мониторинг 

в 36 града - 27 областни и градовете: Ботевград, Самоков и Своге от Софийска област, Горна 

Оряховица и Свищов от област Велико Търново, Дупница от област Кюстендил, Казанлък от 

област Стара Загора, Попово и Омуртаг от област Търговище. В град Червен бряг и селищата 

на общината няма обособен пункт за измерване на шумовите характеристики. Поради това 

община Червен бряг не разполага с реални данни за акустичната обстановка в жилищните зони 

на нейната територия. От РЗИ-Плевен извършват локално замерване при евентуално подадени 

сигнали от жители на населените места. 

Основните мероприятия, които се препоръчват на общините, са свързани с подобряване 

организация на транспорта, пътната инфраструктура, 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. Това са дейности, зависещи от доброто управление на градската среда и които са изцяло 

в прерогативите на общинските ръководства. 

4.9.2. Нейонизиращо и йонизиращо лъчение. 

Няма данни от измервания на възможността и обхвата на въздействие на 

нейонизиращите лъчения в градската среда свързани излъчватели, предаватели и надземни 

електропроводи. 

Все още трафопостове се намират вътре в някои от многоетажните сгради и създават 

проблеми на обитателите с шума ивибрациите от тяхната работа. Някои трафопостове са 

използват за малки магазини или места за услуги. 

Програмата на Регионална Лаборатория – Плевен не включва радиологичен мониторинг 

на околната среда и по тази причина няма данни от радиационен мониторинг проведен на 

територията на Община Червен бряг. 

4.10. Недвижимо културно наследство 

4.10.1. Историческо развитие на територията на Община Червен бряг 

Червен бряг възниква на границата между най-обширната и най-плодородната част от 

Дунавската равнина, Оряховската и Белослатинската равнини, като важен железопътен и 

шосеен възел. Той е най-близката и най-удобната гара, свързваща районите Тетевенски, 

Луковитски, Оряховски, Белослатински и част от Ботевградски с централната железопътна 

линия София-Варна.  

Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на 

живот и търговска дейност. През годините траки, римляни, гърци и българи са наричали тези 
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земи свой дом. Неолитните селища на Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, 

Зентокурту, римските градове при Реселец и Чомаковци, и пр. - едно минало, което придава 

уникалния дух на селищата от червенобрежко. Днес те са една пъстра плетеница от минало, 

настояще и бъдеще, смесила по омаен начин красотите на Балкана и равнината.  

Червен бряг е средновековно селище. Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, 

намиращо се на 3 км от града (днес Пети квартал). Село Червен бряг и неговата махала 

Добролък са стари средновековни селища.  За пръв път е споменат в най-ранния османски 

данъчен регистър от 1430 г. като Джервен брег (Червен бряг).  В турски документи от 1431 г. 

присъства като едно от трите села в състава на зиамета Реселец. В средата на XIV в. е 

регистрирано в турски документи като село Добролък, тимар от каза Мроморнича (бълг. 

Мраморница). През XVI в. е документирано и в регистъра за войнуци към каза Нийболу 

(Никопол) като село Червен бряг. 

Градът е създаден през 1899 г. от Иво Попович и Марко Ненков и се оформя като 

железопътен и шосеен възел и оживен пазар за зърнени храни, домашни животни, пашкули и 

други земеделски произведения. Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, намиращо 

се на 3 км от града (днес 5-и Квартал — Източна зона). Червен бряг означава „бряг с 

червеникава глина“. С Указ № 402 по доклада на министър-председателя Андрей Ляпчев от 26 

юни 1929 г. гара Червен бряг се преименува в град Червен бряг. 

• гр. Койнаре 

Гр. Койнаре е втори по големина в община Червен бряг. Районът на Койнаре е населен 

от най-дълбока древност. През късната античност, на север от днешното селище е бил 

кръстопътя Улпия Ескус - Сердика и Мелта-Монтана. Койнаре съществува като населено място 

и през Средновековието. За славянски поселищен живот говорят хидронимите "Затон", 

"Прибой" и др.  

От града има постъпил в ръкописния отдел на НБ "Св. св. Кирил и Методий" - София, 

един лист от български ръкописен октоих от ХІІІ в.,заведен под сигнатура "НБКМ 553" - 

безспорно доказателство за предосманския произход на селището. 

За първи път името Койнаре се среща в османски регистър от 1516-1517 г., като 

"Койнар", санджак Нийболу (Никопол). Отново под името "Село Койнар" от санджак и каза 

Нигболу се споменава и във краткия регистър на Османската империя от 1530 г.(Istanbul - 

BOA,TD 370, s.510). 

Койнаре няколко пъти е сменяло поселищното си местонахождение, спомен за което са 

наименованиятя "Селището" на няколко местности в неговото землище. Това се е налагало от 

приижданията на реката и наводненията, предизвикани от обилни валежи и снеготопене. 

В края на XVIII в. епископ Софроний Врачански споменава Койнаре в своята „Житие и 

страдания грешнаго Софрония“: "Седях на Плевен три дни и на четвертия ден востанах и 

потеглих къмто Враца. Пратих напред человеци селяни, ако има войска по селата, да потекут 

насреща нас да ми скажат да са възвърнем пак на Плевен. И тако поидохме до село Коинлари 

(Овцете), що е пол пут до Враца." 

Според книгата "Donau-Bulgarien und der Balkan" (1882 г., Лайпциг) на австрийския 

географ Феликс Каниц, който пътува из България през 60-те и 70-те години на XIХ в., в Койнаре 

има 310 български, 130 помашки и 60 цигански къщи. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1899
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1929
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
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Видна личност от периода на Възраждането и национално-освободителната борба е 

Христо Цветков Гашовски, роден около 1850 г. в с. Койнаре, тогава Белослатенско - шивач в 

Орхание. Един от участниците в обира на турската поща в старопланинския проход "Араба 

конак", извършен под ръководството на Димитър Общи. За това си участие е осъден на три 

години заточение в Диарбекир. След Освобождението Христо Гашевски живее в Орхание (днес 

Ботевград), където няколко години подред заема различни административни длъжности. 

Починал след 1936 г. 

Преди 1944 г. жителите на Койнаре вземат дейно участие в антифашистката борба. 

Градът е родно място на Вълка Горанова, която по-късно става зам. - кмет на София, и на 

партизанина Милчо Симеонов (с псевдоним Тодор). 

На 15.09.1964 г. Койнаре, с указ № 546, е обявено за село от градски тип, а през 1974 г. и 

за град. На 01.01.1979 г. Койнаре преминава от Врачански към Плевенски открг, заедно със 

селата Еница, Глава, Лазарово, Лепица, Сухаче и Чомаковци. 

• с. Бресте 

 В сегашният си географски вид се смята, че селото е заселено около 1700 г. Преди това 

има няколко премествания. В началото тези земи се населявали от предтракийско население. 

През бронзовата и желязната епохи (края на II хил. пр. Хр.) тук са засвидетелствани Трибалите. 

Дошлите през VIII в. пр. Хр. гръцки колонизатори така ограбили района, че от тяхното 

присъствие не е останало нищо освен гробове. Предполага се, че в този район Филип 

Македонски бил нападнат от Трибалите, след похода му срещу скитите. В битката бил ранен в 

левия крак и останал сакат до края на живота си. Синът му Александър направил поход на север 

от Стара планина (336-323 г. пр. Хр.) и ги подчинил окончателно. Следващите завоеватели на 

тези земи Римляните, чакали повод да завладеят земите на юг от Дунав, който не закъснял. 

Племето Бастарни, нахлуло откъм Карпатите в опит да завладее земите от Дунав до Стара 

планина. През 29 г. пр. Хр. римските легиони преминали планината, разбили бастарните и 

установили властта на Рим до Дунав. Първенци и войници се заселили тук. През землището на 

село Бресте е преминавал римският стратегически път, прокаран от император Траян (Marcus 

Ulpius Traianus) и завършен през 106 г. от Сердика до Улпия – Ескус (с. Гиген) с крайна точка 

(Sucidava Ulpius Dacia) град-крепост, авант-пост на империята, днес гр. Коравия - Румъния, от 

който започнал 2-ят му поход срещу Даките, или както е останал в преданията на брестене - 

„Друма“. През разделянето на империята на две части и създаването на Византия (395 г.) по 

този край били преселени от Тракия големи групи християнско население - предимно от 

Родопите и Беломорска Тракия, но най-много от Родопската област Рупчос. Сега има и село 

което се казва така с. Рупци. Византийците извършили това преселение V-VI в. Но от III – V в. 

славяните, вече гледали от север с желание към тези земи и правели "варварски" нашествия. 

През 681 г. заедно с българите на Аспарух, създали Първата българска държава, наричана още 

Дунавска България. Историческата хроника на селото и района се следва до късната античност. 

Тук вече е зоната и на предаваното от баби и деди, на внуци и правнуци в селото, та до наши 

дни. 

• с. Горник 

През с. Горник е минавал римският път от Сердика до Ескус. На Димитровден 1877 г. с. 

Горник е освободено от Руските воини, водени от генерал-майор Клод Владимир, включващи 

гренадири и драгуни с четири оръдия и гвардейска конна артилерия. Към 1893 г. в селото са 

живели 286 помаци.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%87%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
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• с. Глава 

Село Глава е създадено непосредствено преди падането на България под Османско 

владичество. Съществува легенда за неговото име: поради благоприятните условия в 

местността, хората изкарвали на паша добитъка си там и поставили на кол череп на животно, 

който служил като ориентир. Главата на животното се превърнала в нарицателно за местността 

и при самото създаване на селището името се запазило. 

• с. Девенци 

Селото е основано около 1850 г. от преселници от врачанското село Девене, които 

първоначално се заселват в днешната местност „Селището“. Поради факта, че река Искър често 

го е заливала, се преместват на сегашното място. По-късно се заселват пришълци от 

Тетевенския Балкан, както и от село Добревци (Ябланица). В началото на ХХ в. се заселват и 

няколко десетки родове от Западните покрайнини, Босилеградско. 

В землището на с. Девенци се намира „Хайдушката пещера“, обявена през 1976 г. за 

природна забележителност По време на турското робство в района е имало разбойнически 

шайки, които палели, грабели и убивали. При техните набези жителите на околните махали се 

криели в пещерата. Според разкази на стари хора, там са се криели жителите на 9 села. Въпреки, 

че пещерата не е известна като убежище на хайдути, тя се нарича Хайдушката пещера. Освен с 

това име местното население я познава и като “Темната дупка”.  

• с. Лепица 

В началото на османското владичество, а вероятно и по време на Втората българска 

държава, селото е влизало в каза (област) Мроморнича (бълг. Мраморница). Първоначално 

селото се е намирало в м. Кленовит (на около 2 км от сегашното му местоположение), известна 

в района в много богат извор на прочутата, студена ''кленовитска'' вода.  

Не е установено кога е строено първото училище в Лепица, но през 1872 г. е имало такова 

с 20 момчета-ученици. Имало е и църква-плетарка. Селото е освободено от турско робство на 

27.10.1877 г. Казаците на ген. Леонов построяват мост да преминат оръдията. Местността е 

наречена Казашки мост. На този ден е сборът на селото.  

• с. Радомирци 

През 1639 г. селото е споменато в Османски данъчен регистър 

като Радумирджа, Радумирча. Тук се е родила и живяла Митка Гръбчева - борец против 

фашизма. Кмет на селото е Петьо Димитров Йотов който е с най-много мандати в цялата община 

Червен Бряг - цели пет. 

• с. Ракита 

Има данни за съществуване на училище още през 1850 г. Сега в основното училище “Св. 

Св. Кирил и Методий” има 79 ученици, разпределени в 6 паралелки. В Ракита още през 1894 г. 

е открита първата прогимназия в района, в която учат много ученици от околните селища. 

През 1902-1903 г. е основано читалище, чийто наследник – читалище “Н. Й. Вапцаров” 

няма собствена сграда, библиотеката му се помещава в сградата на кметството. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1850
https://bg.wikipedia.org/wiki/1894
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• с. Реселец 

Името на Реселец идва от „разселвам“. Вероятно след една от големите чумни епидемии 

през XIV в. (1336-1372 г.) оцелелите жители на селището, намиращо се недалеч над днешния 

Реселец, се разселили. Част от тях основали днешното село. Стара легенда разказва за трудния 

живот на девойка от селото, която се казвала Ресела. Тя не пожелала да смени вярата си по 

време на турското робство и се самоубила, като се хвърлила от скала заедно със сестричката си. 

От тогава селото е кръстено Ресела, а местността от която са скочили, кръстили на името на 

другото момиче Добрана – Добранин дол. Поверието е, че тук е имало крепост още през Второто 

българско царство, където е живял цар Константин и жена му. Крепостта е била превзета след 

като турците хванали хубавата мома Добряна, която отивала за вода на извора. Отрязват едната 

и гърда. Тя не издържа на силните болки и предава входа за крепостта от страната на местност 

„Щърка“. Цар Константин успява да избяга. 

Важен административен център в средновековна България, в първите векове на 

турското робство Реселец е било вилает – документи за това има в турските регистри от 1430 г. 

Любопитното е, че в обхвата на този зиамет е влизал дори днешният Червен бряг. А населението 

на зиамета е било 126 пълноценни семейства и 19 вдовици – точно така е записано в старите 

регистри от онова време. Реселец е било седалище на владетеля на зиамета. Оряховските бейове 

и аги наричали Реселец „Чучук Стамбул", тоест Малкия Цариград. През XVII в. Реселец губи 

статуса си на град и е записан като село. В землището на Реселец, са регистрирани и описани 

множество археологически паметници. В миналото Реселец е било известно и с водениците си. 

Още от дълбока древност, когато започва населването на тези места, водите на двете реки – 

Ръчене и Белилката, са служили като основна двигателна сила за много водни съоръжения. 

Някои от караджейките са запазени и до днес.  

• с. Рупци 

Село Рупци е разположено на десния бряг на река Златна Панега, на 6 км от Червен бряг 

и на 50 км от Плевен. През 2004 г. населението на селото е 1233 души. Писмени извори показват, 

че селото е на 1430 години. Средната надморска височина е 128 м. Релефът е многообразен, 

климатът умерено-континентален. Благоприятните условия са предпоставка тук животът да е 

кипял още от най-дълбока древност. Археологически находки от неолита, халколита и 

желязната епоха са открити в землището на селото. За тракийски поселища в района 

свидетелства откритото през 1960 г. монетно съкровище в близост до Рупци. То било в глинен 

съд. Монетите са от Аполония и Дирахон на Адриатическо море и са от II в. пр. Хр. (159-98 г. 

пр. Хр.) Намерените монети показват, че трибалите, които живеели по тези места, са имали 

оживена търговия и добре организиран стопански живот. В района на Рупци и съседните селища 

са регистрирани останки от 6 римски селища. Най-голямото от тях е било Зентукорту (днес с. 

Чомаковци). Това било укрепено селище на площ от около 100 дка. Било е център на римската 

област Кавецос. Според установените граници на Аспарухова България с. Рупци попада в 

границите на новата държава. Тук е намерено съкровище от 1262 монети от този период. В 

началото на османското владичество е влизало в каза (област) Мроморнича 

(бълг. Мраморница). През годините на турското владичество селото оцелява. Според турски 

данъчни документи през 1560 г. от селото са записани 13 войнуци и 20 ямаци, които периодично 

обслужвали турската войска в мирно време и участвали в обозите по време на война. Знае се че 

войнуци и техните заместници ямаците са записвани само от добре уредени села, и от селяни с 

определено имотно състояние. Населението на селото преживява не едно насилие и 

издевателство по време на робството. Най-жестокото е през 1689 г., когато селата от района са 

подложени на натиск и принуда за приемане на исляма. Мнозина се подават на натиска. Тук се 

заселват помаци от тетевенския край, а след Кримската война през 1856 г. тук са заселени 

татари, черкези и абхази. До освобождението в Рупци е имало две джамии, разрушени по време 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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и след Освободителната война. През 1871 г. през селото преминава Васил Левски, но тук, 

поради преобладаващото турско население, революционен комитет на се изгражда. На Веко 

Стоянов са били възлагани куриерски задачи по доставка на комитетски писма. Герой на селото 

е Иван Тодоров – Комитата. Като младеж преминава в Румъния и се свързва с българската 

революционна емиграция. Въпреки желанието не успява да се включи в четата на Христо Ботев, 

но веднага след обявяване на Руско-турската война се явява в Плоещ и се записва доброволец в 

Опълчението. Зачислен е в трета дружина, с която преминава Дунав и участва в боевете при 

Стара Загора и други места. След Освобождението създава семейство в Рупци, остава скромен 

и непретенциозен, но дълбоко уважаван от своите съселяни. Раждат му се син и три дъщери. 

Дочаква внуци и правнуци, умира през 1941 г. След Освобождението селото се развива бурно. 

Изграждат се пътища, строи се голям мост на река Златна Панега, развива се земеделското 

производство. Землището на селото възлиза на 11680 дка обработваема земя, 930 дка ливади, 

210 дка пасища, 4930 дка гори. През 1911 г. в селото вече има парна вършачка. През 1934 г. в 

селото се работи с 175 плуга, 6 вършачки, 3 трактора, има 3 мелници и една воденица. Добре е 

развито зърнопроизводството и скотовъдството. Селото е водоснабдено през 1928 г., а 

електрифицирано през 1938 г. Селската потребителна кооперация „Цвят” е основана през 1923 

г., а читалище „Пробуда” отваря за пръв път врати през 1927 г. Нова сграда на потребителната 

кооперация е построена през 1967 г., а новата читалищна сграда е открита през 1965 г. През 

1936 г. започва изграждане на православният храм “Св. Параскева”, завършен и осветен през 

1939 г. През 2003 г. е реконструиран и обновен от инициативен комитет. Обслужва се от 

свещеник от Червен бряг. Поща в селото е открита през 1950 г. Кооперативното стопанство е 

основано през 1949 г., включено в ДЗС Червен бряг през 1966 г. През 1961 г. кооператива 

разполага с 12 трактора, 3 вършачки, 6 комбайна, 8 товарни автомобила и много прикачна 

техника. Почти всички добиви от основните зърнени храни са повишени двойно. Първото 

основно училище в селото е отворено през 1857 г. с единствен учител – поп Никола. През 1957 

г. във връзка със 100-годишнината му училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – I 

ст. Големи заслуги за бурното и новаторско развитие на учебното дело в селото има учителя и 

директор на училището Васил Христов. През 1955 г. тук е проведено Национално конференция 

с над 300 учители от цялата страна. През 1960 г. училището е обявено за национален първенец.  

• с. Сухаче 

Землището на селото е населявано още от Античността, за което свидетелстват 

археологически находки и по-специално римска военна диплома от II в. (понастоящем 

в Регионален исторически музей - Враца). Районът и изследван от екипи от НАИМ-

БАН, УниБИТ и Фондация Арете-Фол. Местоположението на населеното място в античността 

е било на близо 4 км от днешното с. Сухаче, в местността „Селището“. Предполага се, че в този 

район е бил стратегическо място с крепост „Дзетнокорту“, регистрирана от Прокопий. В 

началото на османското владичество, е влизало в каза (област) Мроморнича 

(бълг. Мраморница). В миналото в селото са живели помаци, които се изселват на юг след 1876 

г. Към 1893 г. в селото са останали само 13 помаци. 

• с. Телиш 

Възникнало на кръстовището на стар римски път. Името му до 1878 г. е Азизие. 

Легендата за новото име гласи: В местността Ручина бара имало блато, от което излизал гол, 

т.е. без козина бик. Веднъж този бик заплодил малко теле. Телето неочаквано се отелило и от 

там Телиш. 

В праисторическото селище в местността "Редутите" датиращо от енеолита - 

раннобронзовата епоха отпреди 5500-5200 г. са установени костни останки от над 18 вида диви 

и домашни животни, обекти на лова и животновъдството от древните му обитатели. По-голям 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_-_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%90%D0%98%D0%9C-%D0%91%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%90%D0%98%D0%9C-%D0%91%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%91%D0%98%D0%A2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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интерес представляват изчезналите тур (диво говедо) (Bos primigenius), тарпан (див кон) (Equus 

ferus ferus) и речен бобър (Castor fiber). Сред останките от птици палеоорнитологът проф. 

Златозар Боев е открил кости от скален орел (Aquila chrysaetos) - вероятно птица с тотемно-

ритуално значение по онова време. 

Археологически проучвания в местността „Редутите” при с. Телиш са с особено значение 

за медно-каменната епоха в Югоизточна Европа. Археологическите находки са уникални и 

единствени.  

През Руско-турската война (1877-1878 г.) край селото са построени две турски табии 

(редути), които са охранявали пътят София - Плевен по който Осман паша е получавал войски, 

храни и боеприпаси. С цел да обсади напълно турските войски в Плевен, руската армия атакува 

на 12.10.1877 г. едновременно укрепените пунктове при Телиш, Горни Дъбник и Долни Дъбник. 

В този ден е превзет Горни Дъбник, но в „Битката при Телиш“ русите търпят поражение. 

Загубите им са над 900 души. Телишкият гарнизон се предава едва след четири дни на 16 

октомври, когато е обкръжен отвсякъде. Телата на убитите войници са погребани в три масови 

гроба. 

• с. Чомаковци 

До 1946 г. името на селото е Чумаковци. В древността на това място са били 

разположени три тракийски селища с предполагаемото общо име Зетнукорту. Населението е 

било съставено от тракийското племе трибали. По-късно, по време на Римската империя, името 

на селището е Помпеанополис. Оттогава са останали римски мозайки, съхранявани 

в Регионален исторически музей - Враца. Римският град е притежавал добре укрепена крепост, 

обградена от две реки - Искър и Габарска. Оттук е минавал и стратегическият за тези времена 

път от Сердика до Ескус (днес с. Гиген). От Ескус до Чомаковци Дунав е бил плавателен. 

Наблизо през средновековието е имало манастир. В началото на османското владичество 

селото е влизало в кааза (област) Мроморнича (бълг. Мраморница). До XV в. селото се е 

наричало Драс брод.  

За първото училище в селото има данни още от 1860 г. В селото е роден и починал 

големият български статистик доц. Иван Батьов. Къщата му се намира на ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 9. 

В миналото в селото са живели и помаци, които се изселили на юг след 1876 г. Към 1893 

г. в селото са останали само 92 помаци.  

4.10.2. Културно-историческо наследство 

Законът за културното наследство (ЗКН) определя обхвата на културното наследство, а 

именно „нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от 

културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат 

научна или културна стойност“. В предварителен проект за резолюция на Съвета на Европа по 

въпросите, отнасящи се “до наследството, идентичността и многообразието”, представен от 

Комитета за културно наследство (ККН) през 2000 г., се казва, че културното наследство е 

„резултат и автентично свидетелство за взаимодействието на индивидите и общностите 

като израз на техните вярвания, стойности, стремежи, реализации и опит“. Връзката между 

видовете културно наследство се изразява именно в същността на понятието „културно 

наследство“, а именно резултатът от взаимодействието между хора, общностите, предметите и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281877-1878%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/1946
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
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заобикалящата ги среда, с други думи, от взаимодействието на материални и нематериални 

елементи. 

Културното наследство е материален и духовен ресурс, като основна роля за 

съхраняването и опазването му имат хората. Именно те са носителите на историческа памет и 

традиции, редом с движимото и недвижимо културно наследство. 

Основополагаща роля по отношение на културното наследство, разпространение на 

знания и информация за него, има и музеят като институция. За територията на Община Червен 

бряг, тази роля изпълнява Регионалния исторически музей в гр. Плевен.  

За общината е характерна устойчивост на бита и поминъка. Съхранена е традицията на 

семейното животновъдство, което се отразява върху начина на ползване на земята около 

селищата – ливади и пасища. И до днес са запазени и функционират две воденици и тепавица 

край с. Реселец. Като автентични нематериални характеристики може да се посочи топонимията 

на редица местности - Бръглес, Връница, Въгреница, Голеш, Гламеа, Джуглата, Крещта, 

Острога, Пукела, Прокопанта, Пропасище, Разтока, Рудината, Стублата, Чутна и др. Тези имена 

показват старинността на общината и това, че тук животът не е прекъсвал за дълги периоди от 

време.  

Културното наследство е резултат от напластяване на отминали цивилизации и епохи, 

които носят специфична памет и идентичност на мястото. Със сигурност може да се говори за 

многопластова история във връзка с община Червен бряг. Богатото културно-историческо 

наследство е датирано от праистория, античност и средновековие. Намерени са останки от 

тракийската, римската и гръцката цивилизации.  

4.10.2.1. Недвижимо културно наследство 

Данни за обектите на недвижимото културно наследство на територията на общината са 

налични от Списък, предоставен от НИНКН; списъци от Регионален исторически музей – 

Плевен;  регистрационни карти на археологическите НКЦ, данни за които се съдържат в АИС 

„Археологическа карта на България“, предоставени от РИМ – Плевен; списък на военните 

паметници в Община Червен бряг, заедно с анкетни карти към тях. 

Общият брой на недвижимите културни ценности на територията на общината, след 

рекапитулация на повтарящите се такива от различните списъци, е 177.  

От тях: 

- Археологически: 112 бр. 

- Архитектурно-строителен: 37 бр. 

- Архитектурно-строителен и художествен – 4 бр. 

- Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието – 2 бр. 

- Групова археологическа – 1 бр. 

- Исторически – 21 бр. 

Три исторически и един архитектурно-строителен обект на културното наследство са 

свалени от списъка са обектите на НКН, съхранявано в НДА на НИНКН. Това са: 

- „Историческо място, 500 м. западно“, землище с. Горник,  обнародвано отписване от 

списъците на НКН в ДВ, бр. 91 от 1992 г.; 
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- „Родна къща на Милчо Симеонов Фильов“, землище гр. Койнаре, обнародвано 

отписване от списъците на НКН в ДВ, бр. 91 от 1992 г.; 

- „Партизанско скривалище, м. Ежков дол, 5 км югоизточно“, землище на гр.Червен 

бряг, обнародвано отписване от списъците на НКН в ДВ, бр. 91 от 1992 г.; 

- „Магазин и жилище на Генчо Бейковски“, землище на с. Ракита, свален от списъците 

на НКН посредством Писмо № 1330 от 05. 08. 1991 г.  

Превес в подсистемата на недвижимото културно наследство имат археологическите 

обекти. Територията на общината е наситена от праисторически и антични селища, могили.  

Според пространствената им структура и териториален обхват, недвижимото културно 

наследство в общината включва само една групова културна ценност – „Вилно стопанство от 

римската епоха  и селище“ в землище с. Сухаче. С Протокол № РД 09-288 от 19.10.2011 г. е 

направено предложение за предоставяне на граници и предписания за опазване и окончателна 

категоризация и класификация на обекта. Протокола е утвърден от Министъра на културата. 

Останалите недвижими културни ценности на територията на общината са единични. 

Един от обектите от списъците на НКН, предоставени от Националния институт за 

недвижимо културно наследство, не е намерен. Нито Община Червен бряг, нито местното 

население имат данни за съществуването на обекта, нито за местоположението му. Става дума 

за архитектурно-строителна недвижима културна ценност в гр.Червен бряг - „Къща на Вълчо 

Нешков“. 

Архитектурно-строително и художествено недвижимо културно наследство 

Голям брой от архитектурно-строителните НКЦ в общината са разрушени. Няма 

конкретни данни  каква е причината за разрушението, но предположенията са за липса на 

системно поддържане на сградите. Такива са: 

Първата къща на Илия Вълчев 

Даскалов (с паметна плача на Цв.Даскалов) в с. 

Горник. Останали са части от стени, но обекта е 

изгубил архитектурно – строителната си 

стойност. Паметната плоча е преместена на 

втората къща на Илия Вълчев Даскалов, която е в 

добро състояние. 
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Къща на Никола Начев (на Ангел 

Николов) в с. Лепица.  

На терена има части от основи. Обектът е 

изгубил архитектурно – строителната си 

стойност. 

 

  

       

      Къща на Мария Илиева в с. Лепица.  

На място са останали частични останки от 

стени. Обектът е изгубил архитектурно – 

строителната си стойност. 

 

 

 

Воденица на Тошо Дончов в с. Лепица.  

Видими са основите на воденицата. 

Сградата е разрушена. Обектът е изгубил 

архитектурно – строителната си стойност. 

 

 

 

 

Къща на Димитър Христов в с. 

Радомирци. 

На место липсват следи от съществуването 

на къщата. Напълно унищожена. 
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Къща на Вера Бейкова в с. Ракита. 

Останали са части от основите на 

източната стена. Обектът е изгубил архитектурно 

– строителната си стойност. 

  

 

 

 

Къща на Георги Глога в с. Ракита. 

На место са видими останки от основи на 

сградата. Обектът е изгубил архитектурно – 

строителната си стойност. 

 

  

 

 

Воденица на Нина Т.Христова в с. 

Реселец. 

На место няма никакви останки. Сградата 

е напълно унищожена. 
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Римско селище - гара Реселец землище 

с. Реселец. 

Обявено за архитектурно-строителна НКЦ 

от Античността и Средновековието в ДВ, бр. 88 

от 09. 11. 1965 г., сега са останали много малко 

следи от наличието на селището. Липсата на 

консервация и каквито и да е мерки за опазване 

на обекта са причината разрушението. 

 

Къща на Иван Комитата в с. Рупци. 

Къщата е полуразрушена. Напълно 

загубила архитектурно – строителната си 

стойност. 

 

 

 

 

Кошарата на дядо Вълко, землище с. 

Сухаче. 

На место няма никакви следи от сградата 

– напълно унищожена. 
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Къща на Аврам Витков Йотов в гр. 

Червен бряг. 

На место няма останки от къщата на 

Аврам Йотов. Напълно унищожена. 

 

 

 

 

Къща на Стоян Милкин в гр. Червен 

бряг. 

Напълно унищожен обект НКЦ. 

 

 

 

 

Къща на Тоню Ангелов в гр. Червен 

бряг. 

На  место няма никакви следи от къщата. 

Напълно унищожена. 

 

 

 

Къща на Мария Ангелова Милкина в 

гр. Червен бряг. 

Къщата е напълно унищожена.  
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Къща на Йонко Цв. Маринов в с. 

Чомаковци. 

Къщата е напълно унищожена. Няма 

данни за причината за унищожаването на 

сградата. 

В имота има построени нова жилищна 

къща.  

 

 

Състоянието на голяма част от къщите – архитектурно-строителни паметници е 

изключително лошо. Неподдържани, паднали мазилки, наченки на разрушение. Такива са 

следните обекти: 

- Къща на Иванка Козарска (известна като къща на Козарите) в с. Радомирци.  

- Къща на Тодор Ст. Рабаджиев (известна като къща на Рабаджиите) в с. Радомирци.

  

- Къща на Стефан Ат. Гушеров (известна като къща на Гушерите) в с. Радомирци.

  

- Къща на Хр. Стойков (на наследниците на Г. Хр. Стойков) в с. Радомирци.  

- Kъща на Георги Митрев (известна като къща на Георги Бирника) в с. Радомирци.

  

- Къща на ул. Девенска № 25 в с. Ракита.  

- Къща близнак на Ангел Даков в с. Реселец.  

- Къща на Иван Хинов (на Петър Хр. Иванов) в с. Реселец.  

- Къща на Пешовите (на Мария Петкова Пешова) в с. Сухаче.  

Тези обекти могат да се определят като застрашени културни ценности, в съответствие с 

определението на ЗКН – чл. 49, т. 2. 

Това са частни къщи в частни имоти, които не се използват. Къщата на Георги Митрев в 

с. Радомирци се използва за стопанска постройка. Ако не се положат спешни мерки, съвсем 

скоро обектите ще бъдат разрушени. 

Изключителна ценност представляват двете функциониращи „Воденица и тепавица на 

Васил Цанов Иванов“ и „Воденица на Герчо Петрановски“ в землището на с. Реселец. Те са 

поддържани и използвани. Водениците носят духа и бита на миналото. 

Силно впечатляващи са църквите – НКЦ в община Червен бряг. Като цяло те са 

поддържани, в добро физическо състояние, функциониращи – напълно социализирани. 
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Църквата „Св. Богородица“ в гр. Червен бряг е изключение. Общината дава сведения за 

разграбване. Има спешна нужда от ремонтни дейности, възстановяване на стенописите и др.  

Църквата „Св. Георги“ в с. Реселец има нужда от ремонт на покрива. 

Архитектурно-строителни ценности са и два моста – единият между с. Реселец и с. 

Бресте, а другият на 500 м западно от с. Радомирци. Двата са поддържани в добро физическо 

състояние. 

Има данни за обекти – архитектурно-строителни недвижими културни ценности, които 

са реновирани. Това са: 

- Църквата „Св. Параскева“ в с. Ракита, която е реновирана от Църковно 

настоятелство с. Ракита. В следствие на деформация на земната основа са  

образувани пукнатини по фасадата, което е наложило изработването на проект за 
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укрепване на сградата, за да се избегне самосрутване или частично разрушаване. 

Изработен е проект, предвиждащ отливането на нов стоманобетонен пояс, опасващ 

цялата църква, на височина – под съществуващия корниз, а също така и олтара на 

височина над прозореца, под неговия корниз. Проектът е предвидил изграждането 

на частичен навес пред западния вход на храма. Дограмата е предвидена за 

частична подмяна. Проектът е одобрен 2007 г. и изпълнен. Няма становище от 

Министерство на културата. Дограмата е подменена и е положена замазка на 

фасадата. Напълно е запазен архитектурно-строителния облик на сградата.  

- Бивша гимназия на ул. М. Ив. Лазаров в гр. Червен бряг. Училището е действащо, 

напълно социализирано. Ремонтът е извършен 2015-2016 г. Подменена е 

дограмата, положена е вътрешна топлоизолация. Изпълнени са нормативните 

изисквания за достъпна среда. Фасадата е боядисана през 2003-2004 г. Напълно е 

запазен автентичния архитектурно-строителен облик на сградата. Ремонтът не е 

извършен на база работен архитектурен проект – конструкциите на сградата и 

фасадата не са променяни. Ремонтът е извършен на база чертежи от заснемане, въз 

основа на становище на главния архитект на общината. Няма съгласуване с 

Министерство на културата. 

- Църква “Успение Пресветая Богородица“, с. Чомаковци. Църквата е действаща и 

напълно социализирана. Построена от Уста Генчо от Трявна през 1894 г. Поддържа 

се от църковното настоятелство. Реновирането на църквата е във връзка с текущи 

неотложни вътрешни ремонти, които по никакъв начин не засягат архитектурно-

строителния и художествен статут на обекта.  Няма данни дали е изготвена 

проектна документация и дали тя е съгласувана с Министерство на културата.  

- Сградата на градския съд в гр. Червен бряг. Сградата е реституирана и ремонтирана 

от настоящите собственици. Няма намеси по фасадата на сградата. Изградена е 

масивна ограда от южната страна на имота. Няма данни за изготвена проектна 

документация, която да е съгласувана с Министерство на културата. Първият етаж 

е отдаден под наем на магазини. Наемателите са поставили тенти и навеси над 

магазините си, които нямат нищо общо един с друг. Поставени са разнотипни 

цветни надписи. Това нарушава цялостното  визуалното възприятие на 

архитектурно-строителната НКЦ.  

- Мост (каменен), 500 м западно от селото, землище на с. Радомирци. Община 

Червен бряг е инициирала ремонтните дейности през 2016 г., поради аварийното 

състояние на конструкцията на моста. Проектната документация, заедно със 

заявление по чл. 84, ал.1 и 2 от ЗКН е внесена в Министерство на културата -  

Националния институт за недвижимо културно наследство с входящ номер 0800-

1738/21.10.2016 г. Отговор не е получен. Ремонтните дейности включват: 

- Възстановяване каменната зидария в обрушената част на моста; 

- Бетониране на три броя бетонови сегмента, анкерирани в отсрещната страна; 

- Пълнеж и уплътняване на тялото на мостовото съоръжение; 

- Направа двустранно на шапки – стоманобетонови греди и плоча с дебелина 15см. 

за пътна настилка; 

- Изграждане на нов парапет с допълнителна укрепителна конструкция; 

- Почистване на речното корито от дървета и храсти; 

- Инжектиране на цименто-пясъчен разтвор във всички фуги на каменната зидария; 

Архитектурно-строителния облик на моста е напълно запазен. 

 

Като цяло архитектурно-строителните НКЦ, които са собственост на частни лица в по-

голямата си част са разрушени или в бедствено положение и се нуждаят от спешни действия за 
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съхраняване и възстановяване на архитектурно-строителната им стойност. Обектите общинска 

собственост и тези на частни религиозни организации са в добро физическо състояние, 

поддържани и социализирани. 

Историческо недвижимо културно наследство 

Данните за историческите недвижими културни ценности – списък и анкетни карти, са 

подадени от Община Червен бряг. Списък на войнишките паметници е  получени от 

Регионалния исторически музей в гр. Плевен, като данните се препокриват, с изключение на 

един обект – Архитектурен паметник пирамида в чест на загиналите през 1912-1913 г. и 1915-

1918 г. Исторически НКЦ присъстват в списъка от Националния институт по недвижимо 

културно наследство. Три обекта от последния списък са свалени като обекти НКЦ през 1992 г. 

Военните паметници, които съгласно Писмо на НИПК № 4349 от 04.12.1992 г. имат 

статут на исторически паметници на културата (сега недвижими културни ценности), са в много 

добро физическо състояние. Поддържат се. Напълно социализирани.  

Това твърдение не се отнася в пълна степен за останалите исторически НКЦ на 

територията на общината, и по-конкретно за присъстващите в списъците на НИНКН. Обектите 

„Лобно място на ятаци”, земл. с. Лепица; „Лобно място на партизани”, м. Петолъчката, земл. с. 

Лепица; Паметник братска могила – 4 бр., м. Паметниците, земл. с. Телиш са запазени, но 

неподдържани. Теренът около тях е силно затревен. Нужно е системно поддържане на тези 

ценности и на заобикалящата ги среда. 

Обектът „Родната къща на Георги Тошев Гергов“, с. Сухаче има нужда от ремонтно-

възстановителни дейности. Сграда е без замазка, дограмата е стара и изгниваща. На сградата е 

поставена паметна плоча на Георги Тошев Гергов. 

Един от историческите НКЦ - Кошарата на дядо Вълко, м. Голия връх, земл. с. Сухаче, е 

напълно унищожен. На място няма никакви следи. Няма данни по какви причини обектът е в 

това състояние.  

Цялостното състояние на историческото недвижимо културно наследство в общината е 

добро.  

Археологическо недвижимо културно наследство 

Община Червен бряг е наситена с археологически недвижими културни ценности от 

Праисторически времена, Античност, Средновековие. 

Съгласно чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство, археологическите 

недвижими културни ценности притежават статут на статут на културни ценности с категория 

национално значение  до установяването им като такива по реда на ЗКН. 

Данни за археологическото културно наследство са получени от Национален институт за 

недвижимо културно наследство, Регионален исторически музей гр. Плевен, вкл. 

Регистрационни карти на обектите в АИС „АКБ“ на територията на община Червен бряг.  

Една от най-видните археологически находки на територията на община Червен бряг се 

намира в землището на с. Сухаче, местността „Селището“. Тя представлява обширна долина, с 

наклон на север, с площ от около 250 дка, естествено защитена от природата с по-ниски и по-

високи възвишения. Това е район, в който се предполага, че се е издигала Дзетнокорту - 
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стратегическо място с крепост, регистрирана от Прокопий. В близост минават два римски пътя: 

единият е по поречието на р. Искър от Ескус за Сердика и Пауталия, а другият е от Сердика за 

Никополис ад Иструм.  

В резултат от проведените археологически разкопки през 2004 и 2005 г. е установено, че 

в м. „Селището” през античността е съществувало голямо поземлено имение – „вила рустика”, 

а вероятно и светилище, датирани между 250-378 г. Проучено е господарското жилище 

разположено в северозападната част на местността. На юг от него, вероятно са разположени 

другите сгради от вилата, а на запад - обработваемата площ. Теренът е с естествена денивелация 

от юг към север.  

Проучената сграда има апсидален план и сложно вътрешно разпределение. Ориентирана 

е изток-запад, а скъсената й страна завършва с полукръгла апсида. Стените и са изградени с 

каменно-кирпичен градеж. Покривът й е бил с керемиди - тегули и имбрици, различно оцветени 

в червено и жълто. Осветлението е ставало през стъклени прозорци. Жилищната площ е 

разгърната на 375 м2. Представителното помещение (триклиниум), което на изток завършва с 

полукръгла апсида е било снабдено с отоплителна инсталация (хипокауст). Входът на сградата, 

голямата гостна и спалните са гледали на юг, а стопанските помещения са били обърнати на 

север. В тях са открити различни материали и 43 бр. медни монети от IV в. - от Константин 

Велики и синове, като най-много са от Констанций II (337-361 г.). 

От намерения подемен материал става ясно, че животът тук се е развивал през III - IV в. 

При император Валенс (364-378 г.) сградата е била опожарена по време на голямото готско 

въстание. Обектът е безспорно интересен, с възможности за експониране на проучената сграда 

и превръщане на местността в туристическа атракция. Още повече, че в района няма проучено 

поземлено имение - „вила”, а данни за съществуването на такива в околността има много. На 

територията на Плевенска област също няма разкопана друга такава сграда. 

Територията на недвижимата културна ценност попада изцяло в земл. на с. Сухаче, не 

попада в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена е защитена зона “Карлуково” BG 0001014 за 

опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение 

на МС № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.). Имотите не попадат в границите на защитена територия 

по смисъла на ЗЗТ. 

С Протокол № РД 09-288 от 19.10.2011 г. се внася предложение за промяна на 

наименованието на обекта от „Антично селище” в м. „Селище” на „Вилно стопанство от 

римската епоха и селище” в м. „Селище”, землище на с. Сухаче, община Червен бряг, област 

Плевен. Обектът да бъде пререгистриран като групова недвижима археологическа културна 

ценност - комплекс с категория „местно значение”. В неговите рамки да се обособи единична 

недвижима археологическа културна ценност „Жилище на собственика на вилното стопанство” 

с категория „местно значение”. Определени са териториален обхват на груповата и единичната 

НКЦ, обхват на охранителна зона и предписания за опазването им. 

Основен акцент на територията на общината са находките от халколитно селище в 

местността Редутите, разкрито до с. Телиш – един от значимите и цялостно проучени 

праисторически обекти в областта. Учените придобиват изключително богата информация за 

живота на хората през каменно-медната епоха в българските земи. 
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Откритите миниатюрни глинени модели на 

жилища позволяват да се установи не само как са 

изглеждали отвън и отвътре, но и начинът по който 

са строени. Древните хора първоначално 

заравнявали площадката, в която вкопавали 

основите. Стените, с дебелина до 40 см, се 

оформяли от дървена конструкция, която 

плътно  се облицовала със смес от кал и слама. 

Чрез тази древна глинобитна техника били 

изработвани стабилни къщи, в които през лятото е 

прохладно, а през зимата - топло. 

Задължителна част от вътрешното 

обзавеждане била домашната пещ, която обикновено разполагали срещу входа. До нея 

оформяли рафтове за глинените съдове, а вдясно от вратата се намирала „спалнята". Край пещта 

се разполагали хромелните камъни. В РИМ – Плевен  е експонирано оригинално жилище. 

Няма данни за определен териториален обхват на конкретната НКЦ, обхвата на 

охранителната и зона, както и за предписания за опазването и. 

Освен за описаните два обекта, няма данни за археологическите проучвания, освен по 

теренни обхождания.  

По-голямата част от археологическите НКЦ на територията на общината, се намират в 

извънселищни територии. Ландшафтът около обектите е съхранен, но за по-голямата част от 

обектите, структурите не са четими на място. Изключение правят селищните и надгробни 

могили, които като релефна структура са ясно различими.  

Земеделската дейност не е отчитала наличието на голяма част от обектите, поради което 

много могили и селища са увредени или унищожени. 

Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа деградация, 

причинена от природни фактори (изветряване, ерозия и др.), поради липса на редовни 

консервационни-реставрационни дейности. Не са за пренебрегване иманярски набези. 

Като цяло археологическото недвижимо наследство в община Червен бряг е в 

незадоволително физическо състояние. Степента на социализация е ниска, предвид наличието 

на толкова много обекти на археологическото културно наследство. 

Популяризирането и до някаква степен социализация на част от археологическите НКЦ 

е постигнато посредством изградената екологична пътека – културен маршрут в землището на 

с. Реселец. В брошурите са описани „останки от римски къщи и крепостната стена. Освен 

посочените забележителности, в близост до екопътеката могат да се видят над 30 обекта 

попадащи в списъка с археологически и исторически паметници на културата“ 

4.10.2.2. Движимо културно наследство 

Основните видове движимо археологическо наследство на територията на общината са: 

- Археологически – основно от праисторията и античността; 

http://www.nasamnatam.com/grad/Steni.html
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- Етнографско – движими вещи (предимно носии), които са свидетелство за начина на 

живот и работа, традиции, обичаи и вярвания на населението; 

- Архивни документи с историческо значение;  

Регионалния исторически музей в Плевен е институцията, която съхранява и 

разпространява информация за историческите артефакти в района на общината и областта.  

Материална изява за духовните представи на праисторическия човек от Телиш 

е  изключително разнообразната колекция от  антропоморфна и зооморфна пластика от глина и 

кост, керамични модели на мебели, жилища и пещи. Много от съдовете, култовите предмети и 

статуетки имат висока художествена стойност и разкриват естетическите виждания на древното 

население. 

 

 

От селището при Телиш произхожда най-богатата колекция 

от така наречените Богини, седящи на трон. Те са изработени 

от фино пречистена глина (теракота) и представляват женски 

фигури, тържествено разположени върху трон с къса облегалка и 

кръгла основа. Лицата на богините са триизмерни, носът е подобен 

на клюн, а около очите са останали следи от цветна украса. 

Изследователите смятат, че тези фигурки са на Великата богиня-

майка, почитана във всеки дом като закрилница на рода и 

плодородието. С нейния култ се свързва и откритият в едно от 

жилищата глинен олтар. 

На територията на местността „Редута“са намирани 

разнообразни материали предимно от античността: мраморни оброчни плочки и част от 

скулптурна група от II - III в. (на Юпитер и Юнона), на Херакъл в борба с Немейският лъв; 

теракотова статуетка на Телесфор; керамични съдове, монети, предмети на бита - хромели, 

тежести за стан и прешлени за вретено, оръдия на труда и др. 

Случайна находка е откритата при оран през 1967 г. римска военна диплома, датирана от 

236 г., препис от указ на император Максимин Тракиец за оземляването на претореанеца - 

ветеран от пета кохорта Марк Аврелий Велико, родом от територията на Улпия Сердика. 

Едно към едно са възпроизведени бита и културата от праисторическо време, изграден е 

експозиционен комплекс и две глинобитни жилища в двора на читалище „Развитие-1897“. 

Освен характерната пещ за изпичане на хляба, любопитен е фактът, че единственото място, 

където туристите могат да видят глинобитен олтар, е именно в неолитно жилище в Телиш. 
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„Музей на керамиката на открито“ е включен в брошури в Червен бряг. Ежегодно 

различни скулптори провеждат там пленери и ваят много интересни скулптури. Музеят се 

намира на територията на керамична фабрика в с. Телиш. Има изграден параклис и частен музей 

с реплики на всички находки, намерени на територията на общината. 

В Регионалния исторически музей в гр. Враца са предадени за съхранение и експониране 

многоцветна подова мозайка, разкрита в двора на Тодор Офицерски, с. Чомаковци.  

Има данни, че през 1952 г. в околностите на гара Червен бряг, на 2 км северно от Реселец, 

в местнотта „Биволски камик“, в развалините на стара сграда, работници от Държавното 

строително обединение – група Червен бряг, случайно попадат на три сребърни съда. На два от 

тях е изобразен ликът на римския император Лициний I (308 – 324). От надписа обграждащ 

портрета става ясно, че съдовете са изработени през 318 г. по случай 10-годишнината от 

възкачването му на императорския престол. В същата местност има данни за  намерени върхове 

на копия и стрели, както и сърп от епохата на железния и медния век, каменен чук, хромел, 

мраморна надгробна плоча на римския пълководец Луциус Плинус от 79 г., четиристранен 

жертвеник с издълбани волски глави, римски глинени съдове и монета от Гордиан III (238 – 

244), надгробна плоча с погребално угощение (открита през 1904 г.). 
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4.10.2.3. Нематериално културно наследство 

Както и почти изцяло на територията на страната, в селските райони са запазени голяма 

част от традиционните местни бит и обичаи. Някои от тях са вкоренени в ежедневието и 

несъзнателно се практикуват чрез говора, поведението, ползването на уреди за работа и т.н. В 

съответствие с класификацията в ЗКН, това са: 

- устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на 

нематериално културно наследство; 

- художествено-изпълнителско изкуство; 

- социални обичаи, обреди и празненства; 

- знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

- знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Културната институция, която има основна роля за съхранението и практикуването на 

все още запазените традиции в общината, е читалището. В община Червен бряг има 14 

читалища: 

- НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908“ – гр. Червен бряг. Към него са създадени фолклорно трио 

„Феникс", Детска вокална група за забавни песни, Фолклорна танцова формация 

„Феникс". Читалището е организатор на Национален фолклорен фестивал „Пъстра 

шивица“, детско-юношески конкурс за певци и инструменталисти ”Фолклорни 

приумици" и общински конкурс „Най-добро домашно вино", картинни изложби. 

- НЧ „Светлина 1999“ – гр. Червен бряг. Към читалището са създадени вокална група 

„Светлина“, Брейк група, детска вокална група „Светулки“, балетна формация „Ма 

цла“.  

- НЧ „Хр. Ботев 1923“ – с. Бресте. Читалището е основано в 1923 г. Сегашното читалище 

„Хр. Ботев” няма собствена читалищна сграда. 

- НЧ „Хр. Ботев 1927“ – с. Горник. Читалището е организатор на „Клуб за прочит на 

любими детски приказки“, фестивали,събори,изложби, възстановяване на обреди и 

обичаи. 

- НЧ „Васил Левски 1925“ – с. Глава. Към читалището има библиотека. Тук развива 

дейността си  клуб - работилничка „Сръчни ръце" по различни модули. В читалището 

има музейни експозиции по направления „Художествена сбирка графика и живопис“ 

и „Етнографска сбирка“. Към читалището са създадени група за автентичен фолклор, 

Лазарска група и Коледарска група,  танцов състав „Веселие“ и детски танцов състав. 

Организатор на Кукерски карнавал, Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро 

се вие, Глава се весели", Великденски празник, Гергьовски празник и др. Участия в 

Старопланински събор - В. Търново, „Ехо от Северозапада“. 

- НЧ „Просвета 1925“ – с .Девенци 

- НЧ „Хр. Ботев 1889“ – гр. Койнаре 

- НЧ „Хр. Ботев 1926“ – с. Лепица. Към читалището са създадени певчески и танцови 

състави - трио „Северняшка китка“, детска певческа група „Синчец“, танцов състав 

„Северняшка китка“.  

- НЧ“Огняна 1899“ – с. Радомирци. Към читалището има музейна колекция „Да 

съхраним българското". Дейността си развиват Фолклорен танцов състав, Вокална 

група „Росна китка" и Коледарска група,  които участват в редица карнавали и 

концерти. 

- НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ – с. Ракита 

- НЧ „Тодор Попов 1927“ – с. Реселец. В сградата на читалището има музейна сбирка. 

- НЧ „Васил Христов 1927“ – с. Рупци. Към читалището са създадени Коледарска група, 

мъжка вокална група, група за народни песни. 
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- НЧ „Асен Златаров 1921“ – с. Сухаче 

- НЧ „Развитие 1897“ – с. Телиш. Към читалището са създадени кръжок по история – 

„Преди 7000 години и след това", кръжок по краезнание- „Опознай своя род и родина", 

кръжок – „Сръчни ръце", кръжок – „Да срещнем миналото с настоящето чрез ястията 

на баба и внуче". Дейността си осъществяват мъжка женска и детска фолклорна група 

за автентичен фолклор, Театрален състав „Ретро", Танцов състав „Хайде на мегдана", 

Женска вокална група „Извор" за обработен фолклор, Детска вокална група 

„Звънчета" за обработен фолклор, Вокална група за патриотични песни. Организатор 

на национален фестивал на коледарската песен „Да пребъде Коледа" с отворено 

участие на състави от чужбина. 

- НЧ „Митко Лаков 1903“ – с. Чомаковци. Към читалището са създадени група за 

лазаруване, група за коледуване, за народно пеене, женска фолклорна група, оркестър 

за духова музика. Организатор на „ехо от северозапада“, „Празник на сливата“, 

„Гергьовски събор“, „От Тимок до Вита“, „Рибарица“ - празник на автентичната носия. 

В сградата на читалището има етнографска музейна сбирка. 

Най-изявените форми на нематериално наследство на територията на общината са:  

- Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 

- Музика, песни и танци;  

- Кулинарни и етноложки традиции  

Традиции и обичаи 

Заговезни - старите хора помнят този празник като карнавал, който преминава през 

улиците на града, палят се огньове, гонят се злите духове и тъмните сили и се подготвят да 

посрещнат светлината и идващата пролет. Момците събират на големи купища отпадъци от 

слама и царевичак, които запалват или подпалват стари кошерища, натъпкани със слама и 

набучени на висок прът. Напевни провиквалия и гърмежи на пушки и пищови придружават 

лумналите огньове. След това момците се състезават в прескачане на грамадни огньове. 

Припевките и гърмежите на момците са криели свой интимен замисъл: да ги чуят момите, които 

слушат и наблюдават тържественото зрелище. Същата вечер във всяко семейство е приготвена 

богата и разнообразна вечеря: обичайната баница от печени кори, сварени яйца, пълнени чушки 

и сарми, ошав и специална за случая бяла халва с орехови ядки. Всички по-млади хора и особено 

младите семейства отиват при по-възрастните роднини, на които целуват ръка и искат „прошка" 

за причинените обиди през годината. В сценичния си вариант, този обичай днес се е запазил и 

ежегодно се празнува с пищно кукерско шествие в село Глава и гр. Койнаре. 

Ладуване (Припяването на пръстени) - подготвяно е на 31 декември след обяд, когато 

момите се събират пред дома на „най-личната" мома в махалата. Всяка носи своя пръстен и 

пръстените на майка си и баба си, навързани на червен конец и китка здравец и чемшир - символ 

на здраве и благополучие. Тук момите под звуците на гайда или духова музика, извиват кръшно 

хоро, съпроводено с подходяща песен за случая. След това те влизат в двора на момата, където 

е поставено калайдисаното котле, покрито с бяла кърпа и налято с вода, в което спускат 

пръстените, които се очаква да замръзнат през нощта, за да бъде годината „берекетна", а момите 

- с щастлива съдба. На следващия ден 1 януари, момите идват преди обед пред двора с 

пръстените. Отново игри и песни, след което се събират в двора около котлето, връзват здраво 

с кърпа очите на „личната" мома и тя започва да изважда последователно пръстените, вдигайки 

ги високо с ръка, като нарича коя мома за момък с каква професия ще се омъжи. Например - за 

шивач, обущар, кожухар, грънчар, земеделец, овчар и др. Така с весела глъчка, с припев, 

подходяща песен при всеки пръстен, протичало това моминско тържество. В сценичния му 

вариант Ладуването се среща в салата Телиш, Горник и Ракита. 
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Оброци - старите хора вярвали в природните стихии и с различни обреди започнали да 

се прекланят пред тях. Така възникнали оброците. Някои от тях са правени и по родове. С тях 

хората искали да омилостивят природните стихии и да осигурят от земята повече берекет. След 

изморителния труд на нивата, на оброците отивали да се повидят. Събирали се на приказка. 

Така с раздумка им олеквало на душата. Искали макар и за ден да забравят семейните грижи. 

Оброчните места считали за свята. На някои от тях имало забит камък с кръст. При всеки оброк 

на уречения ден, хората спирали работа, заколвали животно и започвали да се гощават и 

веселят. С особен интерес и подкрепа от местното население се прави традиционния оброк на 

Спасовден в м. „Кленовит" в с. Лепица. Всички оброци в Телиш пък са свързани с водата - 

провеждат се близо до нея, използва се в ритуалите. Възстановен е и оброкът на Св. Илия в 

Червен бряг - м. Езерото и в Сухаче. 

Еньовден - на 24 юни в Община Червен бряг се отбелязва Енъовден - празникът, 

посветен на слънцето и борбата срещу болестите. Той съвпада с лятното сльнцестоене, затова 

много от поверията са свързани с пътя на небесното светило. Вярва се, че до Еньовден билките 

и тревите придобиват целебна сила. Не случайно този ден е известен и като Иван билкобер. 

Рано сутрин преди изгрев слънце жените събират лечебни билета, От тях се прави Еньовски 

венец, през който всички трябва да се проврат за здраве. Той се запазва през цялата година и 

после с него се лекуват болните родилки. 

Има още един задължителен обичай - на Иван билкобер всеки трябва да се изкъпе 

обредно, за да си отидат лошите болести. Смята се, че след като е преминало зенита си, слънцето 

тръгва надолу да се изкъпе в живата еньовска вода, затова и хората бързат да го последват и 

още преди да се покаже небесното светило, хукват към извори и реки. Оттам се взема вода и за 

вкъщи, с която по-къс но се мият. Врачи и лечителки събират на този ден 77 и половина билки, 

смята се, че болестите по света са 77, а половината е за онази болест, за която няма лек. Празнува 

се организирано в селата Ракита и Рупци. 

Великден - това е един от традиционните празници, които се празнуват и в ябланския 

край. Яйцата се боядисват на Велики четвъртък или съботата пред Великден. Също така на 

Велики четвъртък се заместват великденските хлябове и козунаци. Първото яйце, което се 

боядисва, трябва да е червено. Червените великденски яйца се боядисват обикновено на Велики 

Четвъртък или на Разпети Петък. С първото, боядисано в червено яйце бабата чертае кръстен 

знак по челата на децата, за да са здрави и румени през годината. Червено яйце се поставя под 

иконата в къщата. Празничната трапеза не се вдига три дни. Младите хора посещават кумовете 

си, като задължително носят боядисани яйца. Великден се празнува в продължение на три дни. 

Сутринта всички отиват на черква за тържествената литургия и се връщат със запалени свещи 

вкъщи, като се поздравяват с „Христос Возкресе!" Чества се във всеки български дом. 

Лазаровден - в лазаруването участват момичета, които се групират по възраст и на отдел 

групички. Облечени са в празнични дрехи (в повечето случаи с народни носии) и с цветни венци 

на главите. В ръцете лазарките носят кошнички, окичени със зеленина за събиране на даровете. 

Групите на момичетата влиза във всяка къща и изпълнява песен за здраве, плодородие, щастлив 

живот и берекет. Играят несключено лазарско хоро. Стопаните ги даряват с яйца, орехи, пари. 

Когато свърши лазаруването, лазарките си поделят събраните дарове и си устройват обща 

трапеза в дома на водачката. Според поверието целия обред има посветителен характер за 

момичетата - лазарки. От този момент те влизат в групата на момите и вече са готови за женитба 

и продължение на рода. Народът е казал, че мома, която не е лазарувала, не може да се омъжи. 

Лазарски групи има в много селища от общината. С лазарските обичаи сме се представяли и на 

традиционния национален събор на народното творчество в Копривщица Със своята 

автентичност при пресъздаване на обичая се отличават групите в Горник, Глава и Телиш. 
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Връбница (Цветница) - чества се в неделя преди Възкресение. Връбница е голям 

църковен празник. Всички ходят на тържествена служба, от където си взимат осветени върбови 

клончета След излизането от църквата с върбовите клончета, те се занасят по къщите и се слагат 

до иконата. Ако някой от семейството се разболее, запалват тази върбова клонка и кадят с нея 

болния, ако е урочасано дете, измиват очите му с вода, в която са натопили върбовото клонче. 

За местото население Коледата и Бъдни вечер са големи празници. 

Бъдни вечер - тя е първата вечер. Най-важна роля при нея играе бъдникът, празничната 

трапеза и коледарите. Бъдникът - това е дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено в къщи, 

за да се поддържа огъня през нощта. Празничната трапеза - тя е тържествена. На нея освен 

хлябовете (питка с пара) се поставят и ястия (все постни и нечетен брой) - варен боб, сарми с 

ориз, пълнени чушки, тиквеник, орехи, сушени сливи, кромид лук и др. Слага се специален 

ошав, вино и ракия. След като седнат никой не става. След като се наядат, всички стават 

едновременно, за да не се губи стоката Трапезата не се вдига до сутринта защото се вярва, че 

през нощта умрелите идват, за да се навечерят и да се погрижат за благополучието на живите. 

Всички са в обхванати от трепета на очакването, с който ще посрещнат коледарите. 

Коледа - тя е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На този ден се в дома се внася 

елхово дръвче и се украсява със сухи плодове, гирлянди, топчици, свещички и други играчки. 

На Рождество Христово свършват постите и обядът е блажен и много богат. На него 

задължително се поднася баница с късмети, пита, основните ястия през този и следващите дни 

са приготвени от свинско месо. Вечерта на коледа всеки си стой в къщи. Народната традиция е 

свързана с обичая коледуване и в червенобрежкия край е обичай да се коледува. Основни 

участници са млади мъже - ергени. Подготовката им започва от Игнажден. Тогава разучават 

коледарски песни, създават коледарска група и определят водач на групата, който е възрастен 

и женен мъж. Облечените празнично, в повечето случаи с народни носии, коледари са с 

накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят тояги. Времето за коледуване по традиция е 

строго определено - от полунощ до изгрев слънце на Коледа. Според преданията коледарите със 

своите песни пропъждат таласъмите и караконджолите. Те обхождат домовете, като тръгват 

винаги в източна посока Във всеки дом изпълняват песен за прослава на стопаните и 

благопожелание. Стопаните ги даряват с краваи, пари, месо, боб, брашно и др. Обичаят Бъдни 

вечер с коледуването в нашия край бе най-ревностно опазван през годините., 

Обичаите Трифон Зарезан, Йордановден и Ивановден също са емблематични за 

червенобрежка община. 

Тодоровден с традиционните кушии от години наред се чества ежегодно в с. Радомирци. 

От останалите пролетни и летни обичаи са запазени Калуша, Пеперуда и Герман, но 

предимно представяни в сценичен вариант на празниците на народното творчество. 

Ивановден в с. Реселец: един самобитен обичай, празнуван от незапомнени времена в 

селището. Още не затихнали страстите и вълненията от предния празник - Йордановден, когато 

смелчаците вадят кръста от реката, реселчани отново се събират заедно. В българската народна 

традиция Ивановден е свързан с обичая да къпят обредно за здраве младоженците, сключили 

брак през годината Той се празнува и от именниците, които посрещат с трапеза своите гости. 

Но в с. Реселец на този ден мало и голямо се стича около ледените води на р. Рьчене, точно 

между църквата и училището, където млади ергени започват ритуалното пренасяне през реката. 

Преди това реката се освещава от възрастна жена, която последователно изсипва вино, житни 

зърна, китка здравец и златна пара с наричанията "Който премине реката, прегази или бъде 

пренесен, ще бъде здрав и жилав като здравеца, силен като кръвта и вечен като златната пара, 
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ще е сит и пресит, ще му е пълно и препълно, през прага му ще прелива от щастие и 

благополучие..." На отсрещния бряг на реката, под звуците на духова музика, се извива кръшно 

хоро около препълнената с ястия трапеза, а всички, си пожелават цяла година да не ги стигат 

зли болести и лоши мисли. 

Реселешка сватба с обичая „Повратки", с който местните самодейци се представят 

години наред на съборите в Копривщица. 

И още един уникален и единствен в България празник – празник на  водния лук. 

Уникалният празник е включен в културния календар на Община Червен бряг и се организира 

от кметството и местното читалище. Традициите за отглеждането на най-сладкия воден лук 

датират от много години, а по думите на председателя на читалището – селото се нарича вече 

„столицата на водния лук“. Традиционно на този празник се организира и кулинарна изложба-

конкурс на ястия с воден лук, приготвени по традиционен начин.  

4.10.2.4. Културен ландшафт 

Според Закона за културното наследство, културен ландшафт е съвкупността от 

пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на 

човека и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия. 

Понятието „ландшафт”, лансирано от Европейската конвенция за пейзажа (2000 г.), е 

интегралното пространство, „резултат от действието и взаимодействието на природни и/или 

човешки фактори”. Тя отчита, че пейзажът представлява съществена част от европейската и 

национална идентичност и е фактор за формирането на местни културни традиции с важна 

обществена роля в сферата на културата, екологията, околната среда и социалното развитие, 

благоприятен ресурс за стопанска дейност - елемент от качеството на живота на хората. 

Самият ландшафт може да се раздели условно на природен и антропогенен.  

❖ Природен ландшафт 

Община Червен бряг е разположена в Дунавската равнина – на границата между 

Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, до устието на река 

Златна Панега. Релефът й е разнообразен  - типични низини по поречието на реките Искър и 

Златна Панега се преплитат със стръмни и почти отвесни скали в района на с. Реселец и с. 

Бресте. Южната част на територията на общината се характеризира с карстови долини на река 

Искър и притоците й в районите на гр. Червен бряг, с. Реселец и с. Бресте.  

Природният ландшафт на Община Червен бряг е изключително силно представен.  

Защитени територии 

•  Природна забележителност – ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН “КАЛЕТО”, землище с. 

Реселец. Обявена за природна забележителност със заповеди № 703/04.04.1961 г., 

бр. на Държавен вестник 1-3-13-703-1961 и № 708/07.04.1961 г. на Главно 

управление на горите. Природната забележителност изцяло попада в защитени 

зони „Карлуково“ BG0001014 и „Карлуковски карс“ BG0000332, включени в 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

• Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУКЛИТЕ“ В 

МЕСТНОСТ УЛЕЯ , землище с. Реселец. Обявена за природна забележителност 

със заповед № 1799/30.06.1977 г., ДВ бр. 59 от 1972 г. на МГОПС. Геоложкият 
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феномен „Куклите” при с. Реселец представлява група от скални кукли сред 

мастрихтски варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. 

• Защитена местност – „ЩЪРКА“ , землище с. Реселец. Обявена за природна 

забележителност със Заповед № РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 г. на ДВ, 

прекатегоризирана в защитена местност със заповед № 720/10.06.2003 г., ДВ бр. 60 

от 2003 г. 

• Природна забележителност – ВОДОПАД „СКОКА“ НА РЕКА БЕЛИЛКАТА, 

землище с. Реселец. Обявена за природна забележителност със Заповед № 1635 от 

27.05.1976 г. на МГОПС, бр. 50/1976 г. на ДВ.  

• Природна забележителност – „СКАЛНИТЕ КУКЛИ“ В МЕСТНОСТТА 

ПЛАДНИЩЕТО, землище с. Реселец. Обявена за природна забележителност със 

Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на МГОПС, бр. 13/1973 г. на ДВ.  

• Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КУПЕНИТЕ“, землище 

с. Реселец.  

• Природна забележителност – „ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА“, землище с. Девенци, 

Обявена за природна забележителност със Заповед № 1635 от 27.05.1976 г. на 

МГОПС, бр. 50/1976 г. на ДВ. По време на турското робство в района е имало 

разбойнически шайки, които палели, грабели и убивали. При техните набези 

жителите на околните махали се криели в пещерата. Според разкази на стари хора 

там са се криели жителите на 9 села. Въпреки, че пещерата не е известна като 

убежище на хайдути, тя се нарича Хайдушката пещера. Освен с това име местното 

население я познава и като „Темната дупка“. подробно през 1978 г. от Ал. Жалов, 

К. Бонев, Хр. Илиев и Сергей Илиев. 

• Природна забележителност – СКАЛЕН МОСТ „СЕДЛАРКАТА“ В 

МЕСТНОСТТА „ЕЗЕРОТО“, землище с. Ракита. Обявена за природна 

забележителност със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, бр. 59/1972 г. на 

ДВ. Намира се в местността „Езерото“ в землището на с. Ракита.  

• Природна забележителност – СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ „КАМАРАТА“ , 

землище с. Бресте. Обявена за природна забележителност със Заповед № 1427 от 

13.05.1974 г. на МГОПС, бр. 44/1974 г. на ДВ.  

• Защитена местност – „ГОЛИЯТ ВРЪХ“, землище с. Сухаче. Обявена за 

историческо място със Заповед № 356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите и 

горската промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ. Намира се в 

землището на с. Сухаче, лесопарк „Дядо Вълко“, в района на горско стопанство 

Бяла Слатина, скривалище където Червенобрешкия партизански отряд прекарва 

зимата на 1943-1944 г. Със Заповед № РД-756 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 

60/2003 на ДВ, прекатегоризирана в защитена местност. Целта на обявяването – 

опазване на забележителен ландшафт. 

• Защитена местност – „ДРЕНОВИЦА“ , землище с. Сухаче. Обявена за историческо 

място със Заповед № 356 от 05.02.1966 г. на Комитет по горите и горската 

промишленост при Министерски съвет, бр. 30/1966 г. на ДВ. 

• Защитена местност – „ПИПРА-КАЛЕТО“ , землище с. Телиш. Обявена за 

историческо място със Заповед № 23 от 30.01.1978 г. на Комитет за опазване на 

природната среда при Министерски съвет, бр. 12/1978 г. на ДВ – праисторически 

останки в местността „Пипра Калето“, землище на с. Телиш, ГС – Плевен, подотдел 

38 – 1. Със Заповед № РД-728 на МОСВ от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на ДВ, 

прекатегоризирана в защитена местност. Целта на обявяването – опазване на 

забележителен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и 

природата. 

 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=325
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ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ (територии в НАТУРА 2000) 

• Защитена зона „Карлуково” BG0001014 - Категория – ЗЗ по директивата за 

местообитанията. От територията на община Червен бряг в защитената зона 

попадат землищата на с. Бресте, с. Горник, с. Реселец, с. Девенци, с. Лепица, с. 

Радомирци, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци и гр. Червен бряг.  

• Защитена зона „Горни Дъбник – Телиш ” BG0002095 - ЗЗ по директивата за 

птиците. От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат 

землищата на с. Телиш и с. Ракита.  

• Защитена зона „Карлуковски карст” BG0000332 - ЗЗ по директивата за птиците. От 

територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр. 

Червен бряг, с. Бресте, с. Горник и с. Реселец.  

• Защитена зона „Река Искър” BG0000613- ЗЗ по директивата за местообитанията. 

От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на 

гр. Койнаре, с. Глава, с. Девенци, с. Телиш и с. Чомаковци.  

• Защитена зона „Язовир Горни Дъбник” BG0000611- ЗЗ по директивата за 

местообитанията От територията на община Червен бряг в защитената зона 

попадат землищата на гр. Койнаре, с. Ракита и с. Телиш.  

• Защитена зона „Седларката” BG0000591 – ЗЗ по директивата за местообитанията. 

❖ Антропогенен ландшафт 

Антропогенният ландшафт най-общо е представен от : 

- Исторически ландшафт – антропогенните земни образувания – могилни насипи, 

останки от археологически обекти и заобикалящата ги среда. Повечето от 

археологическите обекти на територията на общината са с неразличими форми, 

затревени и/или изравнени с терена. 

- Агрогенен ландшафт – Селското стопанство е водещ отрасъл в местната икономика, 

като определящо значение има растениевъдството. Това е и причината агрогенните 

/селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в Община Червен бряг. 

- Урбогенен/ Селищен/  ландшафт – в селищните структури; 

Въздействието на природо-климатичните условия и човешката дейност, са оформили 

облика на днешния ландшафт в общината. Вековната човешка дейност не е променила 

съществено облика на първичния ландшафт в територията. Ландшафтът като цяло може да се 

определи като антропогенно слабо повлиян и устойчив.   

Културни маршрути 

Понятието културен маршрут,  в текстовете на Закона за културното наследство,  се 

определя като съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към него 

обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти. Община Червен бряг има особено 

голям потенциал именно във възможностите се за изграждане на културни маршрути. Силната 

наслоеност на атрактивни природни образувания, в съчетание с богатото културно наследство 

на общината представлява изключителна възможност за обособяване на културни маршрути, 

които от своя страна биха повлияли позитивно върху туристическата атрактивност на 

общината, респективно върху развитието на икономиката.  

Самата община оценява потенциала и възможностите си, в следствие на което приема 

„Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Червен бряг през периода 2015-2020 г.“. 
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В нея е отчетени основните форми  на специализиран туризъм, подходящи за развитие в 

общината, а именно  

1. Туризъм, базиран на природен потенциал – определен от Световния съюз за опазване 

на природата (IUCN) като пътуване или посещение, отговорно към околната среда, до 

сравнително непокътнати природни територии с цел – удоволствие от възприемането 

на природата (и всички съпътстващи културни забележителности – както минали, така 

и настоящи), което подкрепя опазването на природата и при което посетителите 

оказват ниска степен на негативно въздействие; 

2. Туризъм, базиран на културен потенциал – свързва се с посещение на паметници на 

културното и историческо наследство, както и с театрални и музикални постановки, 

фестивали, локализации, известни със специфични занаяти, фолклор, музеи и 

археологически музеи. 

Двете форми на туризъм са предвидени да се развиват взаимосвързано. Оценено е, че 

комбинирането на природни с културни и исторически забележителности дава възможност за 

предлагане на туристически продукт с по-висок добавена стойност. 

В рамките на договор № BG161PO001/3.1-03/2010/044 „Развитие на туристическа 

атракция „Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/3.1-03/2010, «Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

фонд за регионално развитие, е създадена Екопътека „Тектонски гребен“. 

Екопътеката тръгва успореденo на река Ръчене. В ляво на пътя могат да се видят и 

посетят действащите воденица и тепавица и да се наблюдава меленето на брашно с воденични 

камъни, задвижвани от водите на р. Ръчене, пране на тепавицата, да се дегустира мед, 

произведен от близките кошери на собственика на воденицата или да се купи реселешки воден 

лук. Маршрутът продължава по асфалтовия път до дървения мост над р. Ръчене. От другата 

страна на реката има изграден кът за отдих, а каменни стъпала водят до хижа “Момина сълза”. 

Тук пътеката се разделя на три: 
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При първото разклонение, указателна табела насочва по тясна горска пътека, по която 

за около 15 мин. се стига до скалното възвишение „Калето”. По пътя могат да се видят останките 

от късноантичната крепостна стена, насажденията на див чемшир, прекрасни горски цветя, 

билки и гъби. На поляната на възвишението е обособен пункт за наблюдение с беседка и 

информационно табло. От тук се открива панорамен изглед към околните скални възвишения и 

пещери, скалното образование „Гъдулката” и част от каньона. На Тектонския гребен гнездят 

голям брой защитени от закона редки птици, а карстовите образувания са обитавани от колонии 

прилепи. Склоновете на планината са изпъстрени с над 200 вида редки и красиви растения. 

По второто разклонение, в ляво на хижа „Момина сълза“ , по тясна горска пътека, 

успоредна на река Ръчене, се влиза в каньон, част от стар римски път, свързвал Улпия Ескус със 

Сердика. Пътеката минава през борова гора, в която навлизайки в гребена, освен изумителната 

флора, могат да се видят останки от римски къщи и крепостната стена.   

С трето разклонение, екопътеката продължава югозападно, успоредно на р. Ръчене. 

Преминава покрай профилакториума и стига до м. „Пладнището“ по новоизградена пешеходно-

транспортна алея. Пътят води до голяма поляна, на която се провеждат местни фолклорни 

фестивали. Тя е подходяща за палаткови лагери или просто за отдих в горещите летни дни, тъй 

като на нея има обособени кътове. Пътят пресича реката, на която е изграден дървен пешеходен 

мост и продължава до природната забележителност „Реселешките кукли” и изкуственото езеро 

„Баража”, образувано при преграждането на реката. Езерото е подходящо за рибилов и летни 

излети. 

Следвайки поречието на Ръчене отново се стига до барбекюто и заслона за отдих, 

откъдето по стъпалата може да се стигне до хижа “Момина сълза”. 

В близост до барбекюто се намира малък водопад, над който водата е тиха, спокойна и 

подходяща за риболов. Мястото под водопада е с дълбочина 4 м и е чудесно за плуване и 

скокове във водата. Ако маршрутът се следва без отклонение и се продължи по течението на 

реката в посока към с. Реселец, се стига до началото на екопътеката и паркинга. 

Освен посочените забележителности, в близост до екопътеката могат да се видят над 30 

обекта попадащи в списъка с археологически и исторически паметници на културата или 

защитени природни обекти.  

Проектът е информационно обезпечен благодарение на интернет страница, специално 

създадена във връзка с него, брошури и други рекламни материали. 

Община Червен бряг предприема действия във връзка с активизиране на 

сътрудничеството си със съседни общини. Благодарение на средствата, получени по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ финансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, общини Червен бряг, Ябланица и Луковит работят 

по проект  „Магията на долината на Панега – Маркетинг на туристическа дестинация Луковит 

– Ябланица – Червен бряг”. По проекта е изработен филм  „Магията на Панега – долината на 

феномените“, чрез който се разкриват пред голяма аудитория и се популяризират феномените 

на долината на Златна Панега. По проекта са създадени редица брошури и рекламни материали.  

Новият регионален маршрут ще започва от извора на река Златна Панега, която 

преминава и през трите общини. Карстовият извор на река Златна Панега се намира в 

околностите на град Ябланица и впечатлява с уникалния си смарагдов цвят, който според 

местните легенди, има тайнствена лечебна сила и е привличал поклонници още от дълбока 

древност. Преходът продължава с посещение на уникалните природни феномени в 

Карлуковското карстово плато – пещерата „Проходна" и скалното образувание „Провъртеника", 
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край Луковит, включени в 100–те Национални природни обекта на България. Пещерата 

„Проходна" е една от 450 пещери в Карлуковския карстов комплекс и е най-дългия естествен 

пещерен тунел в България. Дължината му е 365 м, а височината преди изхода достига до 56 м. 

Тук се намират единствените в света естествени скални образувания „Очите на Бога", които се 

свързват с редица мистични легенди и тълкувания. Неоспорим факт е, че тук се е помещавало 

едно от най-древните тракийски светилища. Пещерата е позната в България и като естествен 

декор на сцени от филма „Време разделно", „Борис" и др. Сега, тук се изпълняват единствените 

в света пещерни бънджи скокове. Само на 50 м от входа на пещера „Проходна" се намира най-

дългата пещера в Стара планина – „Темната дупка". Маршрутът продължава покрай уникалният 

скален феномен „Провъртеника", прекрасна композиция от високи скални форми, които са 

струпани на едно място и ясно се открояват сред околния релеф. В най-високата част на 

„Провъртеника" има кръгъл отвор-провъртеник, както е наречен от местното население. 

Предполага се, че този природен феномен е бил включен в древен култов комплекс или древна 

обсерватория, тъй като в дните на лятното и зимното слънцестоене през него преминава 

фиксиран слънчев лъч. Някой го оприличават на часовникова кула, в която липсва часовникът. 

Маршрутът завършва сред природните забележителности на „Тектонски гребен Калето” и 

„Реселешките кукли”, които са част от дългия карстов каньон, образуван преди 70 млн. години 

в района на село Реселец, община Червен бряг. Каньонът „Тектонски гребен Калето" е 

неповторим по размерите си тектоничен разлом в България с дължина приблизително 750 м, 

ширина 30–40 м и дълбочина 60 м. В отвесните скали, обграждащи каньона, благодарение на 

природните стихии са създадени уникални геометрични форми и причудливи фиргури на 

„Цигулка", „Слон" и др. Екопътеката, преминаваща по дължината на каньона, криволичи между 

огромни скални блокове, стоящи силно наклонени, напук на гравитацията, като на места 

денивилацията достига до 96 м. Това е едно от малкото места в България, където се среща 

скорпион. Екопътеката отвежда до другата природна забележителност в района „Реселешките 

кукли", която представлява сбор от причудливи скални форми,  сред които могат да бъдат 

видяни „Дядото", „Бабата" и др. Екопътеката е изградена по проект на Община Червен бряг, 

оборудвана с места за пикник, беседки, пейки, с автономно осветление от слънчеви панели. В 

миналото село Реселец е било известно и с водениците си, вдигнати край двете реки - Ръчене и 

Белилката. И до днес благодарение на уникалния състав на водата на река Ръчене е запазен и се 

отглежда традиционният реселешки лук, на който са посветени редица местни обичай, ястия и 

празненства. 

4.10.3. Oбобщена оценка на състоянието на културното наследство 

Археологическите обекти в по-голямата си част са запуснати, липсват специални грижи. 

Физическото им състояние е незадоволително, в следствие на което част от тях са застрашени 

от обезличаване и разрушаване. Много селища и могили, които се намират в земеделски земи, 

са разорани. Има данни за иманярски набези. Ниска е степента на социализация и 

популяризация сред населението и туристите. 

Архитектурно-строителните и художествени недвижими културни ценности са с ниска 

степен на популяризация. Липсва информираност на обитателите /собствениците на НКЦ за 

изискванията за опазването им, следствие на което част от тях са разрушени, а други са 

заплашени от такова. Адаптация на архитектурно-строителните НКЦ, в смисъла на консервация 

и реставрация и задаване функция на обекта, като възстановява неговата използваемост и го 

приспособява към действителността, за обектите частна собственост почти липсва. Реално 

адаптираните обекти архитектурно-строителните и художествени НКЦ са двете воденици в 

землището на Реселец, двата моста в землища Радомирци и Реселец и култовите обекти НКЦ. 

Те са напълно социализирани, функциониращи, поддържани. 
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Историческото недвижимо културно наследство е в задоволително състояние. По-

голямата част от тях са изцяло социализирани. Всички обекти са достъпни. С прилагането на 

мерки във връзка със съхранението и популяризацията на част от обектите извън границите на 

населените места, този комплекс от ценности ще бъде изцяло усвоен като носител на памет и 

културна идентичност.  

Ландшафтът в общината е много силно представен. Като цяло може да се определи като 

антропогенно слабо повлиян, сравнително запазен в първичния си вид, устойчив. 

Основна част от движимото културно наследство се съхранява в Регионалния 

исторически музей в Плевен. Цветна мозайка е експонирана в Регионален исторически музей 

Враца. Съхраняването на експонатите е съобразено с всички нормативни изисквания по темата.  

Силно представяне и изява на нематериалното културно наследство, със запазени 

традиции и обичаи, които се практикуват и до днес. 

Трябва да се подчертае освен ролята на хората и РИМ, за запазване и популяризация на 

културното наследство в общината, както и осъществяване на връзка между видовете културно 

наследство, тази на читалището като институция. Овен активната си дейност и изява в 

организиране и участие в различни културни мероприятия (фестивали, карнавали, концерти, 

кръжоци, изложби), част от читалищата в общината имат изложбени зали за експониране на 

културното наследство в различните му форми.  

• Състоянието на културно наследство във връзка с разположението му на 

територията на общината може да се систематизира в две групи: 

- Обекти в извънселищната територия на общината. 

Първата група обекти са отдалечени от населените места, често в рамките на горски 

територии и/или защитени територии, защитени зони и природни забележителности (във връзка 

със ЗЗТ). Тази обстановка способства за запазването на обектите и заобикалящия ги ландшафт.  

Обекти в рамките на земеделски земи – тези обекти са силно застрашени. Само за един 

от обектите НКЦ (Номер 41 от списъкът на НИНКН), са с определени граници, охранителна 

зона и  мерки за опазване. За всички останали са валидни режимите по чл. 35 от Наредба 8, но 

липсата на информираност за наличието на такива обекти води до разрушаване на обектите под 

влияние на селскостопанската дейност. 

- Обекти в урбанизираните територии на общината. 

Обектите в урбанизираните територии могат да се класифицират най-общо като 

застрашени, предвид риска от заличаване в следствие на урбанизационните процеси. Част от 

обектите, основно тези с общинска собственост и на религиозни организации,  са 

социализирани и поддържани. Частните имоти – основно архитектурно-строителни НКЦ, са в 

по-голямата си част изоставени и в последствие саморазрушени. Съвременния темп и начин на 

живот в съвременната урбанизирана среда, която търпи непрекъснато осъвременяване, в 

повечето случаи без отчитане на фактора – културно наследство, способства за увеличаване 

риска от унищожаване на тези обекти. Последното е особено валидно за археологическите НКЦ. 

Още в периода след Освобождението започват процесите на изменение на градската 

структура. Докато в началото на миналия век тези процеси протичат сравнително плавно и 

основното правило е за натрупване на исторически пластове, то последвалите социално - 
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икономически промени водят и до промяна в отношението към архитектурата и 

градоустройството – изчистване на урбанистични напластявания и замяната им с нови 

елементи. Това до голяма степен води до рязка и груба намеса в НКЦ в селищната структура. В 

днешно време тези територии, обикновено в централни градски части, са привлекателни места 

за подмяна на застройката с „по-висока”, „по-представителна” или „по-удобна”. На места е 

намерен начин на адаптация на ценностите към съвременните нужди.  

Картите на възстановена собственост на землищата не отразяват голяма част от обектите 

НКЦ. В КВС са отразени отделни терени с начин на трайно ползване „за археологически 

паметник на културата“ – 15 бр. имоти с обща площ 3,39 ха; „за исторически паметник на 

културата – 2 бр. имоти с обща площ 0,66 ха. 

Техническата инфраструктурна обезпеченост в рамките на населените места е осигурена.  

Транспортната достъпност до обектите, извън урбанизираните територии на населените 

места, е на сравнително добро ниво посредством селскостопански горски ведомствени пътища. 

Много малко археологически обекти са разположени в непосредствена близост до асфалтови 

пътища, прокарването на които би могло да е унищожило находките в земните пластове. Такъв 

е обект с номер 71 (до път PVN1187). Аналогичен е проблемът с разположените археологически 

обекти в близост до ЖП инфраструктурата. Такива са обекти с номера 37, 82, 120, 121 и 142.  

Достъпът до електроснабдяване не е повсеместно. 

Системата на общественото обслужване извън границата на населените места е слабо 

развита. Отличават се отделни терени за обществено обслужване, по-голямата част от които са 

за бензиностанции и газстанции. Бъдещата социализация на обектите ще има нужда от 

създаването на обществено-обслужващи обекти и съответно инфраструктурното им 

обезпечаване. 

Обвързаността на културното наследство с развитието на туризма в настоящия момент е 

слабо развито. Популяризирани са няколко археологически обекта в землищата на Реселец, 

Телиш и Сухаче. За останалите обекти липсва информационна обезпеченост.  

Основни проблеми във връзка с Културното наследство на Община Червен бряг 

• Обектите на археологическото НКН  са с ниска степен на проученост, което е от 

значение за формиране на политики за устойчиво развитие по отношение на 

културното наследство; 

• Масово структурите на археологическото наследство не са укрепени, консервирани, 

реставрирани и/или експонирани; 

• Слаба популяризация на обектите на културно наследство. 

• Земеделската дейност не е отчитала наличието на археологически недвижими 

културни ценности, в резултат на което част от обектите са увредени; 

• Археологическите културни ценности са застрашени от бавна физическа деградация, 

причинена от природни фактори (изветряване, ерозия и др.) и  иманярски набези; 

• Част от обектите архитектурно-строителни НКЦ са в критично физическо състояние. 

Голяма част от тях са унищожени; 

• Липса на информираност на обитателите/собствениците на НКЦ за изискванията за 

опазването им. 

• Няма изработена концепция/програма за опазване на културното наследство на 

община Червен бряг. 
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Потенциал на културното наследство в община Червен бряг 

Културното наследство в Община Червен бряг представлява в голяма степен неизползван 

ресурс за устойчиво човешко, социално и икономическо развитие.   То е актив, допринасящ за 

икономическия растеж чрез насърчаването на туризма, както и за създаването на работни места.  

Най-висок потенциал за реализиране предлагат архитектурно-строителните НКЦ, които 

са в най-голяма степен социализирани и/или подлежащи на социализация. В този смисъл се 

налагат следните основни насоки: 

• Популяризиране на архитектурно-строителните НКЦ и фокусиране върху 

културния туризъм.   

За реализиране на тази насока е необходимо да бъдат предприети редица мерки, част от 

които са: 

- Реставрация на сградите – архитектурно-строителни НКЦ, които се нуждаят от това. 

Те биха могли да бъдат използвани като етнографски центрове за експониране на 

традиционният за общината бит и култура.  

- Информационно обезпечаване на приоритетни обекти, като читалищата биха могли 

да възприемат ролята на информационни центрове. Създаване на маршрути за 

посещение на архитектурно-строителните НКЦ.  

- Засилване ролята на читалищата във връзка с популяризирането на местните 

традиции и обичаи. 

▪ Създаване на система от вътрешни културни маршрути за някои от 

археологическите обекти на КН. 

ОУПО Червен бряг изследва възможността за формиране на културни маршрути и 

необходимостта от цялостно съхраняване на културните ландшафти. Потенциалните културни 

маршрути са обвързани с НКЦ и известно местоположение. Културните маршрути могат да 

бъдат обвързани с туристическите екопътеки за други видове туризъм - пешеходен, за отдих и 

рекреация, ловен, риболовен туризъм, фотолов, за наблюдение на флора и фауна, велотуризъм 

и пр. 

Създаването на културни маршрути ще увеличи туристическата атрактивност на 

общината. Предложение за такива са:  

- В землището на с. Девенци и с. Телиш, от с. Девенци към обекти с номера 64 и 71; 

- В землището на с. Рупци, от населеното място към обекти с номера 103, 108 и 104, 

като последният попада в ПИ с отреждане за рекреация. Част от маршрута би попадал 

в ЗЗ „Карлуково“; 

- В землището на с. Телиш – от исторически НКЦ с номера 45, 46 и 47, към 

археологически обекти с номера 83, 66, 85, 65, 84 и 89. Маршрутът би попаднал в ЗЗ 

„Горни Дъбник – Телиш“ и ЗЗ „Язовир Горни Дъбник“. 

Част от Културни маршрути може да бъдат архитектурно-строителните и художествени 

НКЦ в урбанизираните територии на населените места като конкретни обекти ще бъдат 

определени от Община Червен бряг. 

Рискове за културното наследство  
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Рисковете за системата на културното наследство най-общо биха могли да се 

класифицират в два основни вида – природни и антропогенни. 

• Природни фактори, представляващи риск за КН 

Земетресения - Най-опасни последствия на територията на общината могат да се 

предизвикат от земетресение в Горнооряховската сеизмична зона и от Вранчански сеизмичен 

район – Румъния. От сеизмичното райониране на Р. България за период от 100 години цялата 

територията на общината попада в сеизмичност от VІІ степен по скалата на Медведев-

Шпонхоер-Карник (скала на интензивностите МШК) Няма данни за потенциален риск от 

земетресения на територията на община Червен бряг. 

Наводнения - В Дунавският район за басейново управление на основание с чл. 146 г от 

ЗВ са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013 г. на Директора на БДДР, и са утвърдени със Заповед № РДД 

744/01.10.2013 г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 

степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и 

културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените от РЗПРН съдържат 

само районите със степен на риск „висок” и „среден”.  

РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска от 

наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 

определяне на РЗПРН, утвърдени от Министъра на ОСВ 

На територията на община Червен бряг няма определени райони със значителен 

потенциален риск от наводнения по чл.146 г от ЗВ. 

В община Червен бряг могат да възникнат наводнения предизвикани от проливни 

дъждове, интензивно топене на снежната покривка, вследствие на рязко покачване на 

температурата, при частично или пълно разрушаване на стени на големи или малки язовири. От 

наводнение сложна обстановка се очаква по-поречието на реките. Наводнения по поречията на 

реките „Искър” и „Златна Панега” могат да бъдат предизвикани, вследствие дълготрайни 

валежи в планинската част на съседни области. В близост до река Искър се намират обекти с 

номера 75, 120, 122 и 123. По поречието на р. Златна Панега се намират обекти 101 и 106. 

При по-големи валежи и снеготопенето е възможно разкъсване на дигите, което ще 

допринесе до заливането на големи площи. Общинският план за защита от бедствия посочва, че 

р. Златна Панега, която минава през територията на общината и за кратко време повишава 

значително своето водно количество, като залива пътища, улици, къщи и селскостопански 

постройки.  

Наводненията от проливни дъждове са особено опасни за недвижимото културно 

наследство, поради факта, че предизвиква отмиване на земни маси и ускоряват ерозията на 

повърхностните пластове. Тези фактори са особено опасни в териториите извън границите на 

населените места. В рамките на урбанизираните територии са положени отводнителни шахти, 

канализационни и дренажни системи, които обезпечават риска от този природен фактор. 

Скъсване на язовирните стени, биха залели големи площи. 

Свлачища – Този фактор е особено осезателен на територията на община Червен бряг. 

На територията на общината са регистрирани 7 свлачища – шест в гр. Червен бряг и едно в с. 
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Горник. Свлачища са в границите на населените места, с изключение на едно – в северните 

покрайнини на гр. Червен бряг.  

 Пресечения релеф и сеизмичните въздействия благоприятстват условията за формиране 

на различни по обем, форма и размери свлачища, силно влияние оказват и хидрогеоложките 

дадености на терена. Основната причина за активиране на свлачищния процес е високата степен 

на водонасищане, предизвикано от високите нива на подземните води. Във връзка с четири от 

свлачищата в гр. Червен бряг са положени дренажни ребра и са изградени канавки.  

Действащите до момента свлачища не биха предизвикали увреждания на обекти НКЦ. 

• Антропогенни фактори, представляващи риск за КН 

Селскостопанска дейност – в направения до момента анализ се споменато неведнъж 

грубата намеса на селскостопанските дейности, които са довели до нарушаване на целостта и 

представляващи риск за намиращите се в земните пластове движими и недвижими културни 

ценности. С регламентирането и прилагането на режими за опазване и ползване, ще бъде 

осигурена териториално-устройствената и физическа защита на КН. 

Добив на полезни изкопаеми - В общината съществуват силно нарушаващи естествения 

терен съвременни намеси. Става дума за намиращите се на територията на общината 72,60 ха 

нарушени територии за добив на полезни изкопаеми. Намират се в землищата на с. Девенци, гр. 

Койнаре, с. Реселец и с. Чомаковци. Същите не представляват риск за съществуващите 

недвижими културни ценности, поради отдалечеността им от обектите. 

Производствени дейности – В съществуващи производствени терени попадат обекти 

НКЦ с номера 69 и 127. С регламентирането и прилагането на режими за опазване и ползване, 

ще бъде осигурена териториално-устройствената и физическа защита на КН. 

Иманярство – няма реална защита от иманярски набези, а те повсеместно са заплаха за 

опазването на културното наследство на територията на страната като цяло. 

Инженерно-техническа инфраструктура - Въздушните електропроводи не 

представляват рисков фактор за културното наследство.  

В графичната част на плана, обектите на културното наследство са представени 

посредством систематизирането им с единна номерация. Като приложение към Том II-2 е 

представена обобщена таблица на културното наследство с отразени местоположение (ПИ, 

УПИ), вид и категория на всеки обект, източник на информация, режим на ползване съгласно 

Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. 

4.11. Население и човешко здраве 

Съществуващото състояние се използва за анализ и оценка на здравни социално – 

икономически въздействия от плана. Планът е база и за определяне на ефективността на 

прогнозните мерки за профилактика на възможното неблагоприятно влияние на околната среда 

върху здравето на населението. 

Основни фактори, влияещи върху човешкото здраве при замърсяване на околната среда 

се явяват атмосферните замърсители, замърсителите във водите и в частност в питейната вода, 
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шумовото замърсяване на жилищни територии и други обитавани от хора, нерегламентираното 

третиране на различните по вид отпадъци и замърсените почви. 

Демографската система има водеща роля и значение в структура на обществото. От 

развитието на тази система основно зависи социално-икономическото развитие, както на 

страната, така и на нейните административно-териториални единици. Демографската система е 

тази, която формира трудовия потенциал на териториалните образования и по този начин влияе 

върху използването и развитието на социалните, икономическите и природните фактори и 

условия в тях. 

Негативната демографска ситуация в страната е резултат от продължилите през 

последните няколко десетилетия отрицателни процеси в естественото движение на населението 

– както продължителното задържане на високо равнище на смъртността, така и трайните 

тенденции в намаляване на равнището на раждаемостта. В резултат на тези демографски 

процеси започва намаляване на населението в страната и се ускорява процесът на неговото 

остаряване. Проблемите в демографското развитие на страната се задълбочават и от 

значителните външно-емиграционни процеси сред населението, които пряко и косвено (чрез 

емиграцията на младото население) също влияят върху възпроизводството на населението, а от 

там и върху възпроизводството на трудовите ресурси. Формирането на тези нежелателни 

тенденции са резултат както от промените в демографското поведение на населението, 

характерно от края на миналия век досега, така и от кризисните моменти в политическото и 

стопанско развитие на страната през последните две – три десетилетия. Създалата се ситуация 

изисква ускоряване на дейностите по разработването и прилагането на активни социални и 

икономически политики и мерки, които на първо време да ограничат и забавят, а в последствие 

да доведат и до преодоляване на продължилите вече твърде дълго негативни демографски и 

икономически процеси. 

Посочените накратко демографски проблеми се проявяват в различна степен в отделните 

административно – териториални и териториални единици на страната. За някои големи 

стопански и обществени центрове тези проблеми се проявяват в ограничен размер, но това в 

голяма степен се дължи на прилива на човешки ресурси от други части на страната. Процесът 

води до демографското изтощаване на отделни региони, което забавя и стопанското им 

развитие. Ето защо общото възраждане на страната зависи от ускоряване на развитието в 

отделните региони, общини и населени места. За това водеща роля имат местните органи на 

управление, които следва да организират и използват всички налични демографски, стопански 

и финансови ресурси за развитието на управляваните от тях териториални общности. 

Демографската характеристика на Община Червен бряг е изготвена, съгласно 

изискванията на нормативната уредба за разработване на ОУП. Разделът включва анализ на 

състоянието и развитието на демографските процеси и структури, основни проблеми и 

тенденции. 

4.11.1. Демографска характеристика 

4.11.1.1. Количествени характеристики 

• Териториално разпределение на населението 

 В края на 2016 г. населението на страната възлиза на 7 101 859 души. В област Плевен 

населението е 248 138 души, а община Червен бряг е с население 25 442 души. Общината е 

втората по брой население в областта след община Плевен. Следват я общините Долна 

Митрополия и Левски. По отношение разпределението на населението по местоположение в 
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областта, най – голям е делът на градското население в община Плевен (84% от 122 181 общо 

население), следвана от община Белене (83% от 8 983 души общо население). Трета е община 

Кнежа (77% от 12 613 души общо население) и четвърта се нарежда община Червен бряг с 59% 

градско население от общо 25 442 души (Таблица II.4-1). Останалите седем общини, имат 

население по – малко от 12 000, с изключение на община Левски и община Долна Митрополия, 

и за всички делът на градското население е по – малък или равен на 50%. Стойността на този 

показател е доста по – нисък от стойностите по същия показател за страната и областта, 

съответно 73% и 67%.  

Таблица № 4.11.1.1-1. Население в област Плевен по общини и местоположение 

 Общо/Област/Община  

2016 година 

Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата 

Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

брой брой брой % % % 

Общо за страната 7 101 859 5 204 385 1 897 474 100 73 27 

Плевен 248 138 165 060 83 078 100 67 33 

Белене 8 983 7 449 1 534 100 83 17 

Гулянци 10 875 2 988 7 887 100 27 73 

Долна Митрополия 18 511 6 943 11 568 100 38 62 

Долни Дъбник 11 002 3 927 7 075 100 36 64 

Искър 6 287 2 939 3 348 100 47 53 

Кнежа 12 613 9 665 2 948 100 77 23 

Левски 18 149 9 148 9 001 100 50 50 

Никопол 8 332 2 994 5 338 100 36 64 

Плевен 122 181 102 141 20 040 100 84 16 

Пордим 5 763 1 889 3 874 100 33 67 

Червен бряг 25 442 14 977 10 465 100 59 41 

Източник: Национален статистически институт 

 Община Червен бряг се състои от четиринадесет населени места, от които два града, 

Червен бряг и Койнаре, и дванадесет села. Червен бряг е административен център на общината 

с население в края на 2016 година от 11 618 души или 46% от населението в общината. Град 

Койнаре е с население 3 359 души. Най – голямото село е с. Радомирци и наброява 1 517 души, 

а най – малкото е село Лепица с 387 души население. 

• Численост и динамика на населението 

 Основен фактор при анализиране на социално – икономическото и инфраструктурно 

развитие на териториалните единици, както и за оформяне на визия за пространствено развитие 

на територията и конкретизиране на устройствени параметри при планирането е демографският. 

 За целите на ОУП на Община Червен бряг се анализират стандартни количествени 

параметри на населението. Такива са:  

 Брой на населението и динамиката в неговото развитие за възприетия ретроспективен 

времеви период (2007 – 2016 г.);  
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 Показателите за естественото и механичното движение на населението, оказващо 

влияние върху общия му брой.  

 В края на 2016 г. населението на страната е 7 101 859 души. През периода от 2007 до 

2016 г. то е намаляло с 538 379 души или с 7,1%. Населението на област Плевен също намалява, 

но с по – голям темп. От близо 298 хиляди през 2007 г. населението на областта към 2016 г. 

достига 248 хил. души или относително намаление с 16,7 %. Малко по – висок по абсолютна 

стойност и също отрицателен, е темпът на прираст на населението в община Червен бряг (- 

18,7%) или 5 839 души по – малко. В края на 2016 г. населението в общината е 25 442 души. В 

останалите десет общини на областта намалението на населението е с близки или по-големи 

относителни стойности, с изключение на община Плевен - 12,5%. 

Таблица № 4.11.1.1-2. Брой и темп на прираст на населението в област Плевен по общини и години 

 Общо/Област/Община  

2007 г. 2011 г. 2016 г. 2007 г. 2011 г. 2016 г. 

Общо Общо Общо Общо Общо Общо 

брой брой брой % % % 

Общо за страната 7 640 238 7 327 224 7 101 859 100 -4,10 -7,05 

Плевен 297 928 266 865 248 138 100 -10,43 -16,71 

Белене 11 321 10 161 8 983 100 -10,25 -20,65 

Гулянци 14294 12 123 10 875 100 -15,19 -23,92 

Долна Митрополия 22237 19 973 18 511 100 -10,18 -16,76 

Долни Дъбник 14810 11 630 11 002 100 -21,47 -25,71 

Искър 8052 6 788 6 287 100 -15,70 -21,92 

Кнежа 15372 13 610 12 613 100 -11,46 -17,95 

Левски 22304 19 688 18 149 100 -11,73 -18,63 

Никопол 11264 9 205 8 332 100 -18,28 -26,03 

Плевен 139573 129 768 122 181 100 -7,02 -12,46 

Пордим 7420 6 353 5 763 100 -14,38 -22,33 

Червен бряг 31 281 27 566 25 442 100 -11,88 -18,67 

Източник: Национален статистически институт 

 Населението на община Червен бряг през 2016 г. съставлява 10,25% от общото население 

на областта. За последните десет години този дял се е намалял само с 0,25% и това се дължи на 

много големият дял в областта на община Плевен, която намалява с най – слаби темпове в 

сравнение с общините в областта. За разлика от областта и страната, за които е характерно 

значително по – бърз темп на намаляване на селското население, то за 2016 г., градското 

население в община Червен бряг е намаляло повече в сравнение със селското. През 2007 г. в 

селата на общината е живяло 12,1% от населението в селата на областта и това се запазва като 

тенденция и е валидно и за 2016 година. Респективно делът на градското население в община 

Червен бряг през изследвания период не се е изменял съществено. Неговият размер е между 

58% и 59%. 

Таблица № 4.11.1.1-3. Брой и темп на прираст на градското и селското население по години 

Населени места  
 

2007 2011 2016 2007 2011 2016 

Страната       

Градско население 5 403 188 5 324 900 5 204 385 100 -1,45 -3,68 

Селско население 2 237 050 2 002 324 1 897 474 100 -10,49 -15,18 
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Област Плевен       

Градско население 193 550 177 428 165 060 100 -8,33 -14,72 

Селско население 104 378 89 437 83 078 100 -14,31 -20,41 

Община Червен бряг       

Градско население 18 661 16 325 14 977 100 -12,52 -19,74 

Селско население 12 620 11 241 10 465 100 -10,9 -17,08 

Източник: Национален статистически институт 

 По показателя „брой на населението“ община Червен бряг попада в категорията на 

малките общини в България (с население от 10 до 30 хил. души). 

• Гъстота на населението 

 По данни на НСИ, гъстотата на населението се измерва души на кв.км. Гъстотата на 

населението в Община Червен бряг към 2014 е 54.3 д/кв.км. 

Таблица № 4.11.1.1-4.  Гъстота на населението в община Червен бряг за периода 2010-2014г. 

Община  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Червен бряг 61.7 56.7 55.8 55.0 54.3 

Източник: Национален статистически институт 

 По населени места, броят на населението е разпределено неравномерно. От цялото 

население на общината към 2016 г. в гр. Червен бряг, който е и общински център е разположено 

най – голям брой население – 11 618 души ( 45,67%). Освен че броят на населението на гр. 

Червен бряг бележи тенденция на намаляване, относителния дял на градското население също 

бележи тенденция на намаляване. От 59,66% градско население през 2007 г., през 2016 г. спада 

на 58,87% за сметка на селското, което през 2007 г. е 40,34%, а през 2016 г. нараства до 41,13% 

(увеличило се е с 0,79%). Причината за това е, че в тенденциите през последните години, все по 

– често в категорията „качество на живот“ хората включват и чистия въздух, природата, 

естествената храна. Те са много по – достъпни в селата, отколкото в града. 

Таблица № 4.11.1.1-5. Динамика в броя на населението в Р. България, Област Плевен и Община Червен бряг 

(вкл. по вид на населените места 2007 – 2016 г.) 

Години 

Население  

Р. България Област 

Плевен 

Община Червен бряг 

общо градско селско  
 

брой брой брой % брой % брой % 

2007 г. 7 640 238 297 928 31 281 100,00 18 661 59,66 12 620 40,34 

2008 г. 7 606 551 294 277 30 911 100,00 18 533 59,96 12 378 40,04 

2009 г. 7 563 710 290 589 30 524 100,00 18 320 60,02 12 204 39,98 

2010 г. 7 504 868 286 496 29 968 100,00 18 017 60,12 11 951 39,88 

2011 г. 7 327 224 266 865 27 566 100,00 16 325 59,22 11 241 40,78 

2012 г. 7 284 552 262 969 27 114 100,00 16 080 59,31 11 034 40,69 

2013 г. 7  245 677 259 363 26 708 100,00 15 849 59,34 10 859 40,66 

2014 г. 7 202 198 255 749 26 378 100,00 15 657 59,36 10 721 40,64 

2015 г. 7 153 784 251 986 25 904 100,00 15 245 58,85 10 659 41,15 

2016 г. 7 101 859 248 138 25 442 100,00 14 977 58,87 10 465 41,13 

Източник: Национален статистически институт 
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 На второ място по брой на населението след гр. Червен бряг се нарежда и единствения 

друг град – гр. Койнаре – 3 359 души (13,20%). На трето място е с. Радомирци – 1 517 души 

(5,96%), на четвърто е с. Глава – 1 214 души (4,77%), на пето е с. Рупци – 1 109 души (4,36%) и 

на шесто място е с. Горник с 1 034 души (4,06%).  Останалите осем населени места са с 

население под 1 000 души. С най – малък брой население е с. Лепица – 387 души (1,52%). 

 В следващата таблица са представени данни за броя на населението на община Червен 

бряг, по населени места, към 31 декември за периода от 2007 г. до 2016 г. по справка на 

Национален статистически институт. 

Таблица № 4.11.1.1-6. Брой население на Община Червен бряг за периода 2007 – 2016 г. 

№ Наименован

ие на 

населеното 

място/Годин

а 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

1. с. Бресте 471 439 440 435 442 429 421 416 419 401 

2. с. Глава 1 444 1 432 1 397 1 382 1 275 1 253 1 231 1 215 1 219 1 214 

3. с. Горник 1 237 1 244 1 250 1 237 1 082 1 066 1 062 1 050 1 042 1 034 

4. с. Девенци 817 798 775 754 637 616 609 595 578 564 

5. гр. Койнаре 4 578 4 518 4 464 4 383 3 686 3 611 3 540 3 479 3 403 3 359 

6. с. Лепица 491 465 458 446 441 426 419 416 407 387 

7. с. Радомирци 1 571 1 551 1 523 1 516 1 526 1 518 1 499 1 488 1 533 1 517 

8. с. Ракита 952 946 938 928 866 843 825 809 807 793 

9. с. Реселец 1 098 1 075 1 061 1 028 1 005 991 978 968 997 987 

10. с. Рупци 1 222 1 232 1 237 1 220 1 189 1 182 1 159 1 160 1 133 1 109 

11. с. Сухаче 786 760 751 741 681 682 671 666 651 634 

12. с. Телиш 1 275 1 220 1 166 1 103 1 005 973 956 937 901 877 

13. гр. Червен 

бряг 

14 083 14 015 13 856 13 634 12 639 12 469 12 309 12 178 11 842 11 618 

14. с. Чомаковци 1 256 1 216 1 208 1 161 1 092 1 055 1 029 1 001 972 948 

 Всичко: 31 281 30 911 30 524 29 968 27 566 27 114 26 708 26 378 25 904 25 442 

Източник: Национален статистически институт 

 За разглеждания период (2007 г. до 2016 г.), броя на население в Община Червен бряг е 

намаляло с 5 822 души. За периода от 2006 – 2015 г. се наблюдава постоянен темп на намаляване 

на броя на населението с около 2,2% средногодишно. Най – рязко броя на населението в 

общината е намаляло в периода 2010 г. – 2011 г. с 2 402 души, което е около 8% спрямо 

населението на предходната година и 41,26 % от общото намаление на населението през 

разглеждания период. 

Фигура № 4.11.1.1-1  Брой на населението в Община Червен бряг за периода 2007 г. – 2016 г. 
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 Съпоставяйки данните за общината като цяло и за отделните населени места се вижда, 

че ситуацията във всички села е еднаква с тази общо за общината. Всички населени места през 

разглеждания период 2007 г. – 2016 г. имат отрицателен прираст и обезлюдяват. 

Таблица № 4.11.1.1-7. Динамика в броя на населението на Община Червен бряг за периода 2007г. – 2016г. 

№ Населени места 2007 г. 2016 г. 
Ръст 2007 г. – 2016 г. 

в брой души в % 

1. с. Бресте 471 401 -70 -14,86 

2. с. Глава 1 444 1 214 -230 -15,93 

3. с. Горник 1 237 1 034 -203 -16,41 

4. с. Девенци 817 564 -253 -30,97 

5. гр. Койнаре 4 578 3 359 -1 219 -26,63 

6. с. Лепица 491 387 -104 -21,18 

7. с. Радомирци 1 571 1 517 -54 -3,44 

8. с. Ракита 952 793 -159 -16,70 

9. с. Реселец 1 098 987 -111 -10,11 

10. с. Рупци 1 222 1 109 -113 -9,25 

11. с. Сухаче 786 634 -152 -19,34 

12. с. Телиш 1 275 877 -398 -31,22 

13. гр. Червен бряг 14 083 11 618 -2 465 -17,50 

14. с. Чомаковци 1 256 948 -308 -24,52 

  Всичко: 31 281 25 442 -5 839 -18,67 

Източник: Национален статистически институт 

 За анализирания 10 годишен период някои от населените места са „изгубили“ повече от 

една четвърт от своето население – с. Телиш намалява броя на населението си с 31,22%, с. 

Девенци – 30,97% и гр. Койнаре – 26,63%. Подобни темпове на обезлюдяване са характерни 

както за много малки, така и за населени места с по – голям брой население. Процесът на 

обезлюдяване особено на селата, резултат от негативно естествено и механично движение на 

населението, дава отражение и върху агломерацията на населението по признака „брой на 
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населението“. Сравнителните данни за групирането на населените места според числеността 

на населението им за 2007 и за 2016 година, показват наличието на процес на „удребняване на 

селищната мрежа“, изразяващ се в нарастване на броя на по – малолюдните населени места. 

Тази констатация се подкрепя със следните данни: 

• Състояние – 2007 г.  

- Брой населени места с население от 251 д. до 500 д. – 2;  

- Брой населени места с население от 501 д. до 1 000 д. – 3; 

- Брой населени места с население над 1 000 д. – 9. 

•  Състояние – 2016 г.  

- Брой населени места с население от 251 д. до 500 д. – 2;  

- Брой населени места с население от 501 д. до 1 000 д. – 6; 

- Брой села с население над 1000 д. – 6.  

 Към 2016 г. в общината населените места с население над 1000 д. са/: с. Глава, с. Горник, 

с. Радомирци, с. Рупци, гр. Койнаре и общинския център – гр. Червен бряг. 

Фигура № 4.11.1.1-2. Агломериране на населените места по показателя „брой население“ към 2007г. и 2016г. 

 

 Броят на населението на отделните населени места е един от основните критерии за 

определяне на онези селища, които имат потенциал да изпълняват функциите на „опорни“ 

центрове в селищната мрежа. Такива, освен общинския център са и гр.Койнаре и някои от по – 

големите села попадащи в категорията средни със застъпени административни функции 

(кметства) и обслужващи функции в сферата на образованието (средищни училища), 

здравеопазването (седалища на амбулатории на лични лекари, обслужващи население от 

съседни селища). 

 Процесът на намаляване на броя на населението в голяма част от селата на общината и 

увеличаване на броя на малките села (с население от 501 д. до 1 000 д.), създава проблеми за 

функциониране в тях на важни обекти на социалната инфраструктура – детски заведения, 

училища, обекти на първичната доболнична помощ и др. Демографската динамика е сред онези 

социални фактори, които придават смисъл на пространственото и регионалното планиране и 
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влияят на цялостното развитие на страната. Намаляването на раждаемостта, увеличаването на 

продължителността на живота, нарастването на броя на представителите на най – възрастното 

поколение и увеличаването на тежестта върху младото поколение са причина за този проблем 

да се говори като за „бомба с часовников механизъм“. Намаляването и застаряването на 

населението е фактор, който има сериозно отражение не само върху икономиката и качеството 

на живот, но и върху потребността от специфични социални услуги, услуги в сферата на 

здравеопазването, отдиха и туризма, културата, административните услуги и обитаването.  

 Тази обективна картина изисква и съответни устройствени решения, заложени в проекта 

на ОУП на общината за определяне на населените места, които да играят ролята на първични 

обслужващи центрове (от най – ниско ниво), в които да бъдат задоволявани част от социалните 

потребности на населението от малките и много малките села. 

Фигура № 4.11.1.1-3. Категоризация на населените места и относителен дял от населението  в община Червен 

бряг, към 31.12.2015г. 

 

• Движение на населението 

 Броят на населението и наличието на определена динамика по този показател е резултат 

от естественото и механичното му движение. Данните за естественото и механичното движение 

на населението и очертаните тенденции в развитието на тези важни демографски показатели се 
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отчитат и при разработване на прогнозните разчети за броя на населението в периода на 

действие на ОУП на общината. 

• Естествено движение (естествен прираст) 

 За демографската жизненост на населените места по – съществено значение има 

естественото движение на населението. То се определя от развитието и в резултат от 

комбинираното въздействие на два от основните демографски процеса – раждаемостта и 

смъртността на населението. Тези процеси осигуряват режима на възпроизводство на 

населението и формирането на неговите демографски структури. 

 Раждаемост. Раждаемостта сред населението от края на миналия и началото на 

настоящия век бележи трайна тенденция на намаление. Независимо от нейното 

преустановяване в средата на предишното десетилетие и повишаване на равнището на 

раждаемостта, което след 2010 г. е последвано от ново понижаване, статистическите данни 

показват, че раждаемостта на този етап, при съответното равнище на смъртността, не може да 

осигури дори просто възпроизводство на населението. Негативните демографски тенденции за 

община Червен бряг се потвърждават и от анализа на аналитичните коефициенти. 

 От анализираните данни за развитието на населението и неговите основни демографски 

структури в областта и общината косвено беше идентифицирано, че съществуват остри 

проблеми в демографското развитие. Един от сравнимите показатели, характеризиращи 

интензивността (равнището) на раждаемостта е коефициентът на обща раждаемост. Въз основа 

на този показател се установява, че през 2007 г. равнището на раждаемостта в страната е 9,8‰. 

През 2008 г. се покачва, като става 10,2‰ и през 2009 г. е с най – високо равнище за 

разглеждания период и достига до 10,7‰. От 2010 г. до 2016 г. започва да намалява, като през 

2016 г. достига най – ниското си равнище за разглеждания период – 9,1‰. 

 Подобна тенденция следва равнището на раждаемостта в област Плевен, но с по – ниски 

стойности на този показател. През 2007 г. той е съответно 8,3‰. През следващата 2008 г. е 9,2‰ 

и през 2009 г. достига най – високите си стойности за разглеждания период, а именно 9,4‰. От 

2010 г. до 2016 г. варира в интервала от 8,2‰ до 8,9‰, като с най – ниска стойност е през 2013 

г. – 8,2‰. 

 Близка по тенденция е и раждаемостта в община Червен бряг. През 2007 г. и 2012 г., 

коефициента на раждаемост е под 9,0‰, след това през 2008 г., 2009 г. и 2011 г. е съответно 

10,3‰, 10,5‰ и 10,0‰, а през останалите години от разглеждания период е между 9,0‰ и 

10,0‰. 

 Смъртност. Смъртността е основен естествен регулатор по отношение на броя и 

структурата на населението. През последните две-три десетилетия равнището на смъртността, 

измерено чрез коефициента на обща смъртност в страната придобива много високи стойности. 

 България е страна с най – високо равнище на общата смъртност в Европейския съюз. За 

последните десет години стойността на коефициента на обща смъртност не е бил под 14‰. Най 

– висок е през 2015 г. – 15,3‰. Не са необходими детайлни сравнения за да се определи, че 

смъртността на населението е изключително висока. 

 Общата смъртност на населението в област Плевен е значително по – висока от тази за 

страната. Най – висок коефициентът е бил през 2012 г. (18,8‰), а най – нисък през 2009 г. – 

16,8‰. 
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 Равнището на смъртност в общината през разглеждания период е със стойности близки 

за областта. Анализът на статистическите данни показва, че за целия анализиран период в 

община Червен бряг, броят на умрелите лица възлиза на 5 204 д., или по 520 д. средногодишно. 

Този брой е доста по – висок от броя на ражданията. Основната причина за по – високия брой 

на случаите на умирания се крие във влошената възрастова структура на населението 

(застаряваща), което в комбинация със средната продължителност на живот води до по – висока 

смъртност. Най – високо равнище коефициента на смъртност (брой починали лица на 1000 д. от 

населението) за община Червен бряг има през 2014 г. – 20,2‰, а за последната година от 

разглеждания период, същият е почти равен с този на областта, а именно 18,3‰. 

 Естествен прираст. Разликата между броя на ражданията и умиранията на населението 

формират неговия естествен прираст. След 1990 г. страната навлиза в период на установяване 

на отрицателен естествен прираст на населението. Най – големият е регистриран през 1997 г., 

след което намалява своя абсолютен размер, но запазва отрицателните стойности. За 

разглеждания период от десет години той е най – голям по стойност през 2015 г. – минус 6,2‰. 

Повишаването на раждаемостта от 2007 г. до 2009 г. (при почти неизменна стойност на 

коефициента на смъртност – средно 14,5‰) в известна степен намалява размерите на 

отрицателния прираст и той достига най – ниската си стойност през 2009 г. (- 3,5‰). 

 Значително по – голям през последните години е отрицателният прираст на населението 

в областта. Най – малки отрицателни стойности са отчетени през 2009 г. – минус 7,4‰. След 

това през следващите години започва да се покачва и през 2012 г. достига най – висока 

отрицателна стойност, а именно (-10,1‰). В сравнение с този показател за страната, тук 

стойностите през някои години от разглеждания период са два пъти по – високи. 

 Естественият прираст за община Червен бряг също е значително по – висок по абсолютна 

стойност от този за страната, а през някои години от разглеждания период 2012 г., 2014 г. и 2015 

г., има дори по – високи отрицателни стойности – (-10,4‰) и (-10,5‰). 

 Посочените данни дават основание да се направи констатацията, че възможностите за 

естественото възпроизводство на населението в община Червен бряг към момента са силно 

ограничени, т.е. липсват възможности за нарастване на броя на населението по естествен път. 

Тази констатация е валидна за всички населени места в общината. Неблагоприятните тенденции 

в естественото възпроизводство, които са характерни не само за анализирания 10 годишен 

период, а за по – дълъг ретроспективен времеви отрязък, се отчитат и при разработване на 

отделните варианти на демографската прогноза. 

 Информация за динамиката на абсолютните стойности на естествения прираст, 

раждаемостта и смъртността, както и на коефициентите на раждаемост, смъртност и естествен 

прираст за страната, областта и общината по години в периода 2007 – 2016 г. е представена в 

следващата таблица, а коефициентите за общината са изразени и графично. 

Таблица № 4.11.1.1-8: Демографски аналитични коефициенти в страната, за област Плевен и община Червен 

бряг за периода 2007 г. – 2016 г. 

Демографски 

показатели 

Състояние към: 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ОБЩО ЗА СТРАНАТА 

Средногодишно 

население 

7 659 

764 

7 623 

395 

7 585 

131 

7 534 

289 

7 348 

328 

7 305 

888 

7 265 

115 

7 223 

937 

7 177 

991 

7 127 

821 

Брой 

живородени 75 349 77 712 80 956 75 513 70 846 69 121 66 578 67 585 65 950 64 984 

Коефициент на 

раждаемост (‰) 
8,3 9,2 9,4 8,8 8,9 8,7 8,2 8,7 8,7 8,7 

Брой умрели 113 004 110 523 108 068 110 165 108 258 109 281 104 345 108 952 110 117 107 580 
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Коефициент на 

смъртност (‰) 
14,8 14,5 14,2 14,6 14,7 15,0 14,4 15,1 15,3 15,1 

Естествен 

прираст -37 655 -32 811 -27 112 -34 652 -37 412 -40 160 -37 767 -41 367 -44 167 -42 596 

Коефициент на 

естествен 

прираст (‰) 

-5,0 -4,3 -3,5 -4,6 -5,1 -5,5 -5,2 -5,7 -6,2 -6,0 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

Средногодишно 

население 
299 781 296 102 292 433 288 543 268 490 264 917 261 166 257 556 253 867 250 062 

Брой 

живородени 2 491 2 716 2 738 2 548 2 394 2 296 2 154 2 232 2 217 2 182 

Коефициент на 

раждаемост (‰) 
8,3 9,2 9,4 8,8 8,9 8,7 8,2 8,7 8,7 8,7 

Брой умрели 5 355 5 213 4 908 5 123 4 970 4 986 4 506 4 821 4 745 4 624 

Коефициент на 

смъртност (‰) 
17,9 17,6 16,8 17,8 18,5 18,8 17,3 18,7 18,7 18,5 

Естествен 

прираст -2 864 -2 497 -2 170 -2 575 -2 576 -2 690 -2 352 -2 589 -2 528 -2 442 

Коефициент на 

естествен 

прираст (‰) 

-9,6 -8,4 -7,4 -9,0 -9,6 -10,1 -9,1 -10,0 -10,0 -9,8 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН ЧРЯГ 

Средногодишно 

население 
31 503 31 096 30 716 30 246 27 727 27 340 26 911 26 543 26 141 25 673 

Брой 

живородени 279 320 323 288 276 236 248 257 240 230 

Коефициент на 

раждаемост (‰) 
8,9 10,3 10,5 9,5 10,0 8,6 9,2 9,7 9,2 9,0 

Брой умрели 549 578 476 537 531 523 494 535 511 470 

Коефициент на 

смъртност (‰) 
17,4 18,6 15,5 17,8 19,2 19,1 18,4 20,2 19,5 18,3 

Естествен 

прираст -270 -258 -153 -249 -255 -287 -246 -278 -271 -240 

Коефициент на 

естествен 

прираст (‰) 

-8,6 -8,3 -5,0 -8,2 -9,2 -10,5 -9,1 -10,5 -10,4 -9,3 

Източник: Национален статистически институт 

Фигура № 4.11.1.1-4. Динамика в коефициентите на естествено движение на населението в община Червен 

бряг за периода 2007 – 2016 г. 
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 Негативните изменения в броя на населението са неблагоприятен фактор за цялостното 

развитие на общината. В перспектива продължаващата тенденция на намалението на 

населението ще доведе до катастрофално ограничаване на работната сила и възпроизводствения 

потенциал. 

 По населени места в община Червен бряг естествения прираст за периода 2010 – 2014 г. 

е представен в следващата таблица. 

Таблица № 4.11.1.1-9. Естествен прираст по населени места в община Червен бряг за периода 2010 – 2014г. 

Години 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Община 

Населени мета 

Ж
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о
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Община Червен 

бряг 
288 537 -249 276 531 255 236 523 -287 248 494 -246 257 535 -278 

с. Бресте 5 16 -11 2 10 -8 3 12 -9 6 9 -3 4 7 -3 

с. Глава 21 25 -4 18 34 -16 9 27 -18 11 29 -18 13 21 -8 

с. Горник 19 20 -1 31 16 15 11 21 -10 18 17 1 18 20 -2 

с. Девенци 5 18 -13 3 15 -12 5 22 -17 3 17 -14 5 23 -18 

гр. Койнаре 47 88 -41 45 77 -32 35 82 -47 40 74 -34 28 90 -62 

с. Лепица 2 14 -12 0 11 -11 3 16 -13 1 11 -10 2 11 -9 

с. Радомирци 17 25 -8 19 33 -14 16 29 -13 15 29 -14 17 31 -14 

с. Ракита 8 24 -16 6 19 -13 9 30 -21 8 32 -24 6 21 -15 

с. Реселец 10 29 -19 8 27 -19 10 22 -12 8 19 -11 4 26 -22 

с. Рупци 12 19 -7 21 20 1 12 11 1 14 22 -8 18 22 -4 

с. Сухаче 9 16 -7 8 11 -3 7 17 -10 3 17 -14 8 18 -10 

с. Телиш 1 40 -39 2 41 -39 3 35 -32 4 30 -26 4 32 -28 

гр. Червен бряг 124 168 -44 109 191 -82 108 166 -58 110 167 -57 121 179 -58 

с. Чомаковци 8 35 -27 4 26 -22 5 33 -28 7 21 -14 9 34 -25 

Фигура № 4.11.1.1-5. Естествен прираст на населението през 2014г. по населени места в община Червен бряг 
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• Механично движение на населението (механичен прираст) 

 Механичното движение на населението, отразяващо случаите на заселване и на 

изселване както от отделните населени места, така и от общината, е другият фактор (в 

комбинация с естественото движение), оказващ влияние върху броя на населението. 

 При положителен миграционен баланс те повлияват положително върху населението и 

неговото възпроизводство в дадена територия, но при отрицателен баланс влошават нейното 

демографско положение. Освен това, чрез различните си форми (постоянна миграция – 

вътрешна и външна миграция, всекидневна трудова миграция) териториалната мобилност пряко 

влияе и върху разпределението на трудовия потенциал. 

 Община Червен бряг е засегната от динамични миграционни движения както вътре в 

общината, така и извън границите ѝ. Отчетени са и миграционните движения, включващи както 

заселване на лица от други общини, така и изселване на собствено население извън общината. 

Тези процеси са естествени и до голяма степен зависят от състоянието на местната икономика, 

условията на живот и от появата на определени психологически и други мотивации за заселване 

и изселване. 

 Заселвания. Статистическите данни показват, че в община Червен бряг в периода 2007 – 

2016 г. са се заселили общо 4 341 д., или по 434 д. средногодишно. Това формира и съответните 

стойности на коефициента на заселване през отделните години. Средногодишната стойност на 

същия за разглеждания период е 15,2‰, като през отделните години варира от 10,3‰ (2012 г.) 

до 20,3‰ (2007 г.). Това личи и от данните в следващата таблица. 

Таблица № 4.11.1.1-10. Динамика в показателите на механичното движение на населението на община 

Червен бряг за периода 2007 – 2016 г. 

Демографски 

показатели 

Състояние към: 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Брой население 31 281 30 911 30 524 29 968 27 566 27 114 26 708 26 378 25 904 25 442 

Брой заселени 635 575 506 519 368 280 328 382 420 328 

Коефициент на 

заселване (‰) 
20,3 18,6 16,6 17,3 13,3 10,3 12,3 14,5 16,2 12,9 

Брой изселени 810 687 740 826 434 445 488 434 623 550 

Коефициент на 

изселване (‰) 
25,9 22,2 24,2 27,6 15,7 16,4 18,3 16,5 24,1 21,6 

Механичен 

прираст 
-175 -112 -234 -307 -66 -165 -160 -52 -203 -222 

Коефициент на 

механичен 

прираст (‰) 

-5,6 -3,6 -7,7 -10,2 -2,4 -6,1 -6,0 -2,0 -7,8 -8,7 

Източник: Национален статистически институт 

 Заселванията, като типичен демографски процес са характерни за всички населени места 

в общината. За по – малките населени места случаите на заселване са малко на брой, а като по 

– привлекателни се очертават общинският център и някои от средните и част от по – 

многолюдните села от категорията на малките. Общият брой на заселените лица за период от 

пет години (2010 – 2014 г.) в гр. Червен бряг е 769 д., или по 154 д. средногодишно. В с. Глава 

за посочения период са се заселили 56 лица или средногодишно по 11 д., в гр. Койнаре – 201 д. 

или по 40 д. средногодишно, в с. Радомирци – 125 д. или 25 д. средногодишно и в с. Телиш – 
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106 д. или 21 д. средногодишно. В останалите населени места в общината общият брой на 

заселените лица за по – горе посочения период е под 100 д. 

 Подробни данни за състоянието на заселванията по населени места и по години в периода 

2010 – 2014 г. се съдържат в следващата таблица. 

Таблица № 4.11.1.1-11. Механичен прираст по населени места в община Червен бряг за периода 2010 – 2014 

г. 

Години 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Община 

Населени мета 
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Община Червен 

бряг 
519 826 -307 368 343 -66 280 445 -165 328 488 -160 382 434 -52 

с. Бресте 12 6 6 44 3 41 5 9 -4 2 7 -5 10 12 -2 

с. Глава 17 28 -11 13 11 2 8 12 -4 9 13 -4 9 17 -8 

с. Горник 20 32 -12 19 14 5 9 15 -6 11 16 -5 7 17 -10 

с. Девенци 12 20 -8 7 12 -5 12 16 -4 17 10 7 15 11 4 

гр. Койнаре 58 98 -40 41 38 3 29 57 -28 28 65 -37 45 44 1 

с. Лепица 3 3 0 4 7 -3 4 6 -2 6 3 3 11 5 6 

с. Радомирци 34 33 1 30 24 6 23 18 -5 16 21 -5 22 19 3 

с. Ракита 34 28 6 1 8 3 10 12 -2 23 17 6 15 16 -1 

с. Реселец 22 36 -14 2 8 -6 11 13 -2 17 19 -2 21 9 12 

с. Рупци 22 32 -10 30 5 25 5 13 -8 13 28 -15 19 14 5 

с. Сухаче 20 23 -3 8 10 -2 20 9 11 11 8 3 9 4 5 

с. Телиш 16 40 -24 33 18 15 19 19 0 18 9 9 20 11 9 

гр. Червен бряг 229 407 -178 119 251 -132 114 226 -112 145 248 -103 162 235 -73 

с. Чомаковци 20 40 -20 7 25 18 11 20 -9 12 24 -12 17 20 -3 

Източник: Национален статистически институт 

 Изселванията от общината и от отделните населени места са другият показател за 

механичното движение на населението. Общината също е засегната от значителни по своите 

мащаби изселвания. Те превишават броя на заселванията, което формира и отрицателния 

механичен прираст. 

 За периода 2007 – 2016 г., общият брой на изселените лица от общината е 6 037 д., или с 

1 696 д. над общия брой на заселилите се. Средногодишният брой на изселилите се от общината 

е 604 лица. Както личи от Таблица II.4-9., динамиката в броя на изселванията през отделните 

години е неравномерно изразена. През първите четири години на разглеждания период, броят 

на изселените е значително по – висок от този през следващите четири години, като през 

последните две години отново се повишава, но пак е под стойностите от първите години. 

 По населени места изселванията са характерни за всички населени места. 

 Механичният прираст на населението за общината е отрицателен, тъй като случаите на 

изселване превишават случаите на заселване. Средногодишно за периода 2007 – 2016 г. броят 

на населението на общината намалява с 170 д. само поради отрицателният механичен прираст. 

По населени места за периода 2010 – 2014 г. с най – неблагоприятен средногодишен 

отрицателен механичен прираст (минус 5,0‰ и повече) са: с. Горник (-5,0‰), гр. Койнаре (-
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5,2‰) и гр. Червен бряг (-9,4‰). С положителен средногодишен механичен прираст са селата 

Бресте, Лепица, Ракита, Сухаче и Телиш, а село Радомирци – 0,0‰. 

Таблица № 4.11.1.1-12. Механичен прираст в ‰ по населени места в община Червен бряг за периода 2010 – 

2014 г. и средногодишна стойност 

Община/населено място Механичен прираст в ‰ 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. средногодишно 

Община Червен бряг -10,2 -2,4 -6,1 -6,0 -2,0 -5,3 

с. Бресте 13,8 92,8 -9,3 -11,9 -4,8 16,1 

с. Глава -8,0 1,6 -3,2 -3,2 -6,6 -3,9 

с. Горник -9,7 4,6 -5,6 -4,7 -9,5 -5,0 

с. Девенци -10,6 -7,8 -6,5 11,5 6,7 -1,3 

гр. Койнаре -9,1 0,8 -7,8 -10,5 0,3 -5,2 

с. Лепица 0,0 -6,8 -4,7 7,2 14,4 2,0 

с. Радомирци 0,7 3,9 -3,3 -3,3 2,0 0,0 

с. Ракита 6,5 3,5 -2,4 7,3 -1,2 2,7 

с. Реселец -13,6 -6,0 -2,0 -2,0 12,4 -2,3 

с. Рупци -8,2 21,0 -6,8 -12,9 4,3 -0,5 

с. Сухаче -4,0 -2,9 16,1 4,5 7,5 4,2 

с. Телиш -21,8 14,9 0,0 9,4 9,6 2,4 

гр. Червен бряг -13,1 -10,4 -9,0 -8,4 -6,0 -9,4 

с. Чомаковци -17,2 16,5 -8,5 -11,7 -3,0 -4,8 

Източник: Национален статистически институт 

 В първите години на разглеждания период по – голямо влияние върху намаляването на 

населението оказва механичния прираст със сравнително по – големите отрицателни стойности 

спрямо естествения прираст. В последните години, естествените процеси са с по – голяма 

тежест в намаляването на общото население в община Червен бряг. 

Фигура № 4.11.1.1-6. Механичен прираст на населението през 2014г. по населени места в община Червен 

бряг 
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4.11.1.2. Качествени характеристики 

• Полова структура на населението 

 Значението на половата структура на населението се определя от различията и 

особеностите на мъжете и жените като страни в процеса на възпроизводство, тяхното място и 

роля в семейството, участието им в трудовия процес, техният социален статус и др. Половата 

структура се определя главно от особеностите в динамиката на раждаемостта и смъртността на 

населението.   

 Половата структура на населението на община Червен бряг е с пропорции, които са 

характерни за страната – броя на жените превишава този на мъжете. Към 2016 г., от общия брой 

на населението – 25 442 д., мъжете са 12 653 д., или 49,73% от общия брой на населението на 

общината, а жените – 12 789 д. (50,27%). Разликата е минимална – едва 0,53%, т.е. на 100 мъже 

се падат по 101 жени.  

 В сравнение с 2007 г. се наблюдава процес на относително стабилизиране на половата 

структура, изразяващ се в нарастване на дела на мъжете – от 48,95% (2007 г.) на 49,73% (2016 

г.) и съответно намаляване на дела на жените. 

 По типа на населените места, се наблюдават и малки разлики в половата структура на 

населението. В гр. Червен бряг към 2016 г. от общо 11 618 д. население мъжете са 5 749 д., или 
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49,48%, а жените – 5 869 д. (50,52%). В селата от 2007 г. до 2010 г. също преобладават жените, 

през 2011 г. превес имат мъжете, които са 50,01 %. През 2012 г., 2013 г., и 2014 г. отново жените 

са повече на брой, а през поседнете две години от разглеждания период, а именно 2015 г. и 2016 

г. мъжете са съответно 50,07% и 50,01%.  

 От общо 28 180 д. средногодишно население за разглеждания период от 2007 г. – 2016 г., 

които живеят в община Червен бряг, средногодишният брой на мъжете в градовете е 8 266 д. 

(49,3%), а жените 8 500 д. (50,70%). Подобно е и съотношението в селата, а именно – 

средногодишен брой на мъжете 5 656 д. (49,55%) и 5 758 д. (50,45%). 

Таблица № 4.11.1.2.-2. Полова структура на населението в Област Плевен/Община Червен бряг по населени 

места 

Област/Община 

/Населени места 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Област Плевен 297 

928 

145 

240 

152 

688 

294 

277 

143 

199 

151 

078 

290 

589 

141 

312 

149 

277 

Община Червен 

бряг 
31 281 15 312 15 969 30 911 15 104 15 807 30 524 14 925 15 599 

с. Бресте 471 234 237 439 215 224 440 216 224 

с. Глава 1 444 702 742 1 432 696 736 1 397 684 713 

с. Горник 1 237 596 641 1 244 595 649 1 250 604 646 

с. Девенци 817 398 419 798 387 411 775 378 397 

гр. Койнаре 4 578 2 246 2 332 4 518 2 218 2 300 4 464 2 197 2 267 

с. Лепица 491 248 243 465 228 237 458 229 229 

с. Радомирци 1 571 763 808 1 551 752 799 1 523 738 785 

с. Ракита 952 468 484 946 470 476 938 471 467 

с. Реселец 1 098 543 555 1 075 532 543 1 061 523 538 

с. Рупци 1 222 613 609 1 232 617 615 1 237 619 618 

с. Сухаче 786 398 388 760 380 380 751 367 384 

с. Телиш 1 275 633 642 1 220 604 616 1 166 579 587 

гр. Червен бряг 14 083 6 867 7 216 14 015 6 832 7 183 13 856 6 747 7 109 

с. Чомаковци 1 256 603 653 1 216 578 638 1 208 573 635 

Област/Община 

/Населени места 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Област Плевен 286 

496 

139 

104 

147 

392 

266 

865 

131 

095 

135 

770 

262 

969 

129 

034 

133 

935 

Община Червен 

бряг 
29 968 14 645 15 323 27 566 13 745 13 821 27 114 13 517 13 597 

с. Бресте 435 212 223 442 222 220 429 211 218 

с. Глава 1 382 673 709 1 275 635 640 1 253 620 633 

с. Горник 1 237 597 640 1 082 548 534 1 066 539 527 

с. Девенци 754 377 377 637 329 308 616 319 297 

гр. Койнаре 4 383 2 152 2 231 3 686 1 824 1 862 3 611 1 792 1 819 

с. Лепица 446 225 221 441 220 221 426 214 212 

с. Радомирци 1 516 739 777 1 526 764 762 1 518 757 761 

с. Ракита 928 461 467 866 433 433 843 424 419 

с. Реселец 1 028 505 523 1 005 502 503 991 490 501 

с. Рупци 1 220 616 604 1 189 606 583 1 182 603 579 

с. Сухаче 741 366 375 681 329 352 682 331 351 

с. Телиш 1 103 550 553 1 005 515 490 973 498 475 

гр. Червен бряг 13 634 6 621 7 013 12 639 6 299 6 340 12 469 6 208 6 261 
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с. Чомаковци 1 161 551 610 1092 519 573 1 055 511 544 

Област/Община 

/Населени места 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Област Плевен 259 

363 

127 

003 

132 

360 

255 

749 

125 

102 

130 

647 

251 

986 

123 

080 

128 

906 

Община Червен 

бряг 
26 708 13 281 13 427 26 378 13 127 13 251 25904 12 908 12 996 

с. Бресте 421 208 213 416 204 212 419 211 208 

с. Глава 1 231 604 627 1 215 599 616 1219 599 620 

с. Горник 1 062 528 534 1 050 520 530 1042 517 525 

с. Девенци 609 313 296 595 303 292 578 291 287 

гр. Койнаре 3 540 1 758 1 782 3 479 1 727 1 752 3403 1 700 1 703 

с. Лепица 419 209 210 416 213 203 407 210 197 

с. Радомирци 1 499 744 755 1 488 742 746 1533 771 762 

с. Ракита 825 413 412 809 408 401 807 403 404 

с. Реселец 978 487 491 968 483 485 997 503 494 

с. Рупци 1 159 588 571 1 160 591 569 1133 580 553 

с. Сухаче 671 325 346 666 320 346 651 319 332 

с. Телиш 956 482 474 937 475 462 901 463 438 

гр. Червен бряг 12 309 6 127 6 182 12 178 6 057 6 121 11842 5 871 5 971 

с. Чомаковци 1 029 495 534 1 001 485 516 972 470 502 

Област/Община 

/Населени места 

2016 г. 

Общо Мъже Жени 

Област Плевен 248 

138 

121 

044 

127 

094 

Община Червен 

бряг 25 442 12 653 12 789 

с. Бресте 401 201 200 

с. Глава 1 214 601 613 

с. Горник 1 034 514 520 

с. Девенци 564 279 285 

гр. Койнаре 3 359 1 670 1 689 

с. Лепица 387 197 190 

с. Радомирци 1 517 765 752 

с. Ракита 793 397 396 

с. Реселец 987 492 495 

с. Рупци 1 109 567 542 

с. Сухаче 634 306 328 

с. Телиш 877 453 424 

гр. Червен бряг 11 618 5 749 5 869 

с. Чомаковци 948 462 486 

Източник: Национален статистически институт 

Таблица № 4.11.1.2-2. Полова структура на населението в Община Червен бряг по местоживеене 

 
В градовете В селата В градовете В селата 

Година всичк

о 

мъже жени всичк

о 

мъже жени мъже 

% 

жени 

% 

мъже 

% 

жени 

% 

2007 г. 
18 661 9 113 9 548 12 620 6 199 6 421 48,83 51,17 49,12 50,88 
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2008 г. 
18 533 9 050 9 483 12 378 6 054 6 324 48,83 51,17 48,91 51,09 

2009 г. 
18 320 8 944 9 376 12 204 5 981 6 223 48,82 51,18 49,01 50,99 

2010 г. 
18 017 8 773 9 244 11 951 5 872 6 079 48,69 51,31 49,13 50,87 

2011 г. 
16 325 8 123 8 202 11 241 5 622 5 619 49,76 50,24 50,01 49,99 

2012 г. 
16 080 8 000 8 080 11 034 5 517 5 517 49,75 50,25 50,00 50,00 

2013 г. 
15 849 7 885 7 964 10 859 5 396 5 463 49,75 50,25 49,69 50,31 

2014 г. 
15 657 7 784 7 873 10 721 5 343 5 378 49,72 50,28 49,84 50,16 

2015 г. 
15 245 7 571 7 674 10 659 5 337 5 322 49,66 50,34 50,07 49,93 

2016 г. 
14 977 7 419 7 558 10 465 5 234 5 231 49,54 50,46 50,01 49,99 

Източник: Национален статистически институт 

 По – големият относителен дял на женското население е резултат най – вече от по – 

високата смъртност при мъжете и тяхната по – малка средна продължителност на живот (Граф. 

III.1.2.1. – 1.). Дисбалансът в полза на женското население е резултат от неговия по – голям 

относителен дял във високите възрастови групи в резултат на по – голямата средна 

продължителност на живот. 

Фигура 3 4.11.1.2-1.  Равнище на половата смъртност в община Червен бряг за периода 2007 – 2016 г. изразено 

в процентно съотношение 

 

 Като цяло съотношението на населението по признака пол през анализирания период 

(2007 – 2016 г.) се запазва постоянно с превес на жените над мъжете. От Граф. III.1.2.1. – 2. 

могат да се проследят тенденциите на половата структура в Община Червен бряг за 

анализирания период, от където е видно, че през първите четири години делът на жените е над 

51%, а през останалите шест години намалява с около процент и варира около 50%, а делът на 

мъжете от около 48% през първите четири години, през последните шест се увеличава на 

приблизително 49 – 50%. 

Фигура № 4.11.1.2-2  Полова структура на населението в община Червен бряг 
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• Възрастова структура,  трудоспособно и активно население 

 Възрастовата структура на населението показва неговото разпределение на различни по 

обхват възрастови групи. Възрастовите особености на хората имат важно значение, поради 

различията в техните възможности за участие в трудовия процес. От друга страна, поделянето 

на населението на възрастови групи отразява и различията в техните репродуктивни 

възможности, свързани с процеса на естественото възпроизводство. 

 Възрастовата структура разкрива трудовите и възпроизводствените възможности на 

населението. Към 2014 г. според трудовите си възможности населението се дели 

на подтрудоспособно – до 15 навършени години (вкл.), трудоспособно – обхваща жените от 16 

до 60 г. и 8 м. навършени години и мъжете от 16 до 63 г. и 8 м. навършени години 

и надтрудоспособно – обхваща жените над 60 г. и 8 м. и мъжете над 63 г. и 8 м. От 

съотношението между трите възрастови групи зависи контингента на работната сила. 

 Според възпроизводствените си възможности населението се дели на: поколение на 

децата (до 14 г.), поколение на родителите (15 – 59 г.) и поколение на прародителите (над 60 г.)  

 Съгласно данните от Националния статистически институт за периода 2005 г. – 2014 г. 

са представени броя на населението по пол и възрастови групи в Община Червен бряг. 

Таблица № 4.11.1.2-3. Възрастова структура в страната, област Плевен и община Червен бряг 

Година 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Страната 7718750 7679290 7640238 7606551 7563710 

Под трудоспособна възраст 1143164 1119936 1105833 1099948 1099038 

В трудоспособна възраст 4814112 4819837 4817100 4805892 4773929 

Над трудоспособна възраст 1761474 1739517 1717305 1700711 1690743 

Област Плевен 305025 301634 297928 294277 290589 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1

0

0

%

1

Мъже 0

Жени 0

Полова структура на населението в община Червен бряг

Мъже

Жени
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Под трудоспособна възраст 45106 43712 42529 41722 41094 

В трудоспособна възраст 178947 178412 177217 175672 173555 

Над трудоспособна възраст 80972 79510 78182 76883 75940 

Община Червен бряг 32157 31726 31281 30911 30524 

Под трудоспособна възраст 5206 5042 4900 4841 4755 

В трудоспособна възраст 18782 18691 18593 18466 18256 

Над трудоспособна възраст 8169 7993 7788 7604 7513 

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Страната 7504868 7327224 7284552 7245677 7202198 

Под трудоспособна възраст 1098240 1044910 1048070 1055804 1064735 

В трудоспособна възраст 4700606 4522769 4505017 4471633 4403374 

Над трудоспособна възраст 1706022 1759545 1731465 1718240 1734089 

Област Плевен 286496 266865 262969 259363 255749 

Под трудоспособна възраст 40687 37119 36844 36756 36720 

В трудоспособна възраст 169648 152815 151201 148605 145096 

Над трудоспособна възраст 76161 76931 74924 74002 73933 

Община Червен бряг 29968 27566 27114 26708 26378 

Под трудоспособна възраст 4647 4087 4038 4047 4070 

В трудоспособна възраст 17820 15858 15666 15367 15017 

Над трудоспособна възраст 7501 7621 7410 7294 7291 

Източник: Национален статистически институт 

Таблица № 4.11.1.2-4. Ръст на възрастовата структура в страната, област Плевен и община Червен бряг 

 

 В Община Червен бряг се наблюдава висок ръст на населението в над трудоспособна 

възраст за периода от 2005 г. до 2014 г., което е с 0.98% по – високо спрямо това в страната и с 

0,12%  по – малко спрямо него за областта. 

 Делът на населението в подтрудоспособна възраст е намаляло с 0.76%, а това в 

трудоспособна също е намаляло с 1.48%. Спрямо отрицателния ръст на тези две групи в 

страната и в областта, община Червен бряг има по – голям отрицателен ръст, с изключение на 

Възрастова структура 
2005 г. 2014 г. Ръст  

% 

Страната 

Под трудоспособна възраст 14,81 14,78 -0,03 

В трудоспособна възраст 62,37 61,14 -1,23 

Над трудоспособна възраст 22,82 24,08 1,26 

Област Плевен 

Под трудоспособна възраст 14,79 14,36 -0,43 

В трудоспособна възраст 58,67 56,73 -1,93 

Над трудоспособна възраст 26,55 28,91 2,36 

Община Червен бряг 

Под трудоспособна възраст 16,19 15,43 -0,76 

В трудоспособна възраст 58,41 56,93 -1,48 

Над трудоспособна възраст 25,40 27,64 2,24 
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населението в трудоспособна възраст в област Плевен което има най – висока отрицателна 

стойност спрямо другите за разглеждания период. 

 В община Червен бряг поколението на прародителите (населението на 50 и повече 

навършени години) превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата 

(населението от 0 – 15 навършени години), с 12,21 %. Населението в трудоспособна възраст има 

по – висок отрицателен ръст от това за страната, но по – нисък от това за областта. 

Таблица № 4.11.1.2-5. Население по пол и възраст в Община Червен бряг 

Годин

а 

Общо Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Всичк

о 

Мъж

е 

Жени Общ

о 

Мъж

е 

Жен

и 

Общо Мъж

е 

Жени Общ

о 

Мъж

е 

Жени 

20051 32157 15784 16373 5206 2698 2508 18782 1007

3 

8709 8169 3013 5156 

20062 31726 15539 16187 5042 2614 2428 18691 9982 8709 7993 2943 5050 

20073 31281 15312 15969 4900 2538 2362 18593 9903 8690 7788 2871 4917 

20084 30911 15104 15807 4841 2507 2334 18466 9773 8693 7604 2824 4780 

20095 30524 14925 15599 4755 2473 2282 18256 9606 8650 7513 2846 4667 

20106 29968 14645 15323 4647 2423 2224 17820 9379 8441 7501 2843 4658 

20117 27566 13745 13821 4087 2141 1946 15858 8675 7183 7621 2929 4692 

20128 27114 13517 13597 4038 2108 1930 15666 8569 7097 7410 2840 4570 

20139 26708 13281 13427 4047 2112 1935 15367 8392 6975 7294 2777 4517 

 

201410 

26378 13127 13251 4070 2125 1945 15017 8168 6849 7291 2834 4457 

Източник: Национален статистически институт 

 От таблицата се вижда че делът на населението в трудоспособна възраст е най – голям, 

като към 31.12.2005 г. то заема 58.41%, от които 46.37% са жени и 53.63% са мъже, а към 

31.12.2014 г. – 56.93%, съответно 45.61% жени и 54.39% мъже. След тази група се нарежда 

населението в над трудоспособна възраст – 25.40% за 2005 г. от които 63.12% жени и 36.88 

мъже, и 27.64% за 2014 г., съответно 61.13% жени и 38.87 Населението в под трудоспособна 

възраст заема най – малък дял – 16.19% за 2005 г., от които 48.18% са жени, а 51.82% са мъже и 

15.43% за 2014 г., съответно 47.79% жени и 52.21% мъже. 

 От данните могат да се направят следните изводи, че населението в община Червен бряг 

застарява, като продължава да се увеличава ръста му и да е по – голям дори от този за страната. 

Като цяло за периода от 2005 г. до 2014 г. като тенденция е по – голямата раждаемост на 

население от мъжки пол, което е видно от по – големия дял на мъжете сред населението в под 

трудоспособна възраст. В трудоспособна възраст населението от мъжки пол също заема по – 

 
1 *За 2005 г. тези граници са: жени от 16 до 58 години и мъже от 16 до 63 години. 
2 *За 2006 г. тези граници са: жени от 16 до 58 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години. 
3 *За 2007 г. тези граници са: жени от 16 до 59 години и мъже от 16 до 63 години. 
4 *За 2008 г. тези граници са: жени от 16 до 59 години и 6 месеца и мъже от 16 до 63 години. 
5 *За 2009 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години. 
6 *За 2010 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години. 
7 *За 2011 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и мъже от 16 до 63 години. 
8 *За 2012 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и 4 месеца и мъже от 16 до 63 години и 4 месеца. 
9 *За 2013 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца. 
10 *За 2014 г. тези граници са: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 298 от 474 

голям дял, докато при същото в над трудоспособна възраст превес има делът на жените, 

дължащо се на по – малката продължителност на живот при мъжете. 

 В представената графика може да се проследи описаното по – горе съотношение на 

населението в под, в и над трудоспособна възраст в Община Червен бряг за периода от 2005 г. 

до 2014 г. 

Фигура № 4.11.1.2-3. Възрастова структура на населението в Община Червен бряг 

 

 За неблагоприятната възрастова структура на населението в общината говори и фактът, 

че делът на поколението на децата в община Червен бряг е доста по – нисък от дела на 

поколението на прародителите. Именно това е предпоставка за застаряване на населението в 

общината и влошава възпроизводствения процес в перспектива.  

Проблеми на групата в „над трудоспособна възраст“ 

 Бързият темп на застаряване на населението както в страната така и в община Червен 

бряг изисква енергични, икономически, институционални, административни, бюджетни и 

финансови промени, без които ще бъде нарушена сплотеността в обществото, солидарността 

между поколенията и ще възникнат нови, трудно разрешими проблеми за бъдещите поколения. 

 По отношение на застаряването и проблемите на социалното и икономическото участие 

на възрастните хора, Министерството на труда и социалната политика, разработва Национална 

концепция за насърчаване на активния живот на възрастните  и координира изпълнението на 

Международния план за действие на ООН по застаряването, приет в Мадрид през 2002г. 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

16.19

15.89

15.66

15.66

15.58

15.51

14.83

14.89

15.15

15.43

58.41

58.91

59.44

59.74

59.81

59.46

57.53

57.78

57.54

56.93

25.40

25.19

24.90

24.60

24.61

25.03

27.65

27.33

27.31

27.64

Възрастова структура на населението в Община 

Червен бряг

Над трудоспособна възраст % В трудоспособна възраст %

Под трудоспособна възраст %
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 Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от демографската 

политика и част от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално 

развитие на страната. 

 Преодоляването на негативните демографски тенденции в обществото ни е дълъг и бавен 

процес. Той изисква мобилизиране на усилията на министерства, държавни агенции, общински 

органи, социални партньори, научни ведомства и граждански организации. 

• Образователна структура  

 Образователната структура на населението има определящо значение за качествената 

характеристика на човешките ресурси и формирането на техните професионални умения за 

участие в трудовия процес. Образователната структура е в зависимост от други структурни 

характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др. 

 Една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на 

образователното равнище на населението, по-специално намаляване на дела на 

преждевременно напусналите училище и увеличаване на делът на населението с висше или 

еквивалентно на висше образование.  

 От добрата образователна подготовка на населението в голяма степен се определя 

качеството на работната сила и нейната производителност. Тя има решаващо значение за 

внедряването на съвременните технологии за производство, комуникации, управление и 

социално развитие. 

Таблица № 4.11.1.2-6.  Население на 7 и повече навършени години по степен на образованието в Община 

Червен бряг 

Местоживеене Общо Висше Средно Основно Начално 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Общо за 

страната 

6 891 

177 

1 348 

650 

2 990 

424 

1 591 

348 
536 686 328 803 80 963 

14 

303 

Област Плевен 25350

5 
40870 115999 62012 19523 11931 2694 476 

Община 

Червен бряг 
26126 2866 12324 6786 2263 1426 406 55 

С.Бресте 386 9 160 159 35 17 6 - 

С.Глава 1179 35 407 459 156 87 31 4 

С.Горник 944 45 250 359 157 96 33 4 

С.Девенци 632 36 241 238 60 43 .. .. 

Гр.Койнаре 3305 284 1433 1115 401 180 87 5 

С.Лепица 441 28 227 129 30 23 4 - 

С.Радомирци 1401 62 533 447 213 106 35 5 

С.Ракита 829 47 315 328 77 55 .. .. 

С.Реселец 961 44 394 301 117 87 .. .. 

С.Рупци 1075 63 435 310 167 85 .. .. 

С.Сухаче 651 37 259 258 67 24 .. .. 

С.Телиш 1010 105 532 283 53 31 .. .. 

Гр.Червен бряг 12028 1998 6574 2115 649 535 135 22 

С.Чомаковци 1084 73 564 285 81 57 20 4 
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Източник: НСИ (Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011г., том3 Области, 

книга 15 Плевен) 

 По данни от последното преброяване на населението през 2011г., броят на лицата с 

висше образование в страната е 19.6%, а на лицата завършили средно образование - 43,4%. 

Делът на лицата с начално и по-ниско образование е около 14%. Под 2% е делът на 

неграмотните в страната. 

 По-малко от половината (46%) от населението на 7 и повече години в област Плевен имат 

завършено средно образование. Този дял е с близо 2,5% по-висок от същия за страната. 

Относителният дял на лицата с висше образование в областта е 16,1%, който е по-нисък от този 

за страната с 3%. Делът на хората с по-ниско образование в областта е относително равен на 

същия за страната. 

Фигура № 4.11.1.2-4.  Образователна структура в страната, област Плевен и община Червен бряг 

 

 Структурата на населението по образование в община Червен бряг е с по-слаби 

показатели от общата за страната. Около 58% от населението има средно и висше образование, 

като лицата с висше образование са 11%. Тази не толкова добра образователна структура на 

населението в общината се дължи предимно на структурата по образование на населението, 

живеещо извън гр. Червен бряг. В него делът на лицата с висше образование е над 16,6%, а на 

тези със средно образование – 54,7%. С основно и начално образование е 23% от населението, 

а без завършена образователна степен са 5,6%. Следва да се отбележи, че целенасочена работа 

за развитие на по-добра образователна структура на населението ще доведе до увеличаване на 

възможностите на хората за професионална и личностна реализация, а от там и за по-добро 

социално-икономическо развитие на общината и града. 
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4.11.2. Здравен статус на населението 

Едни от основните индикатори за здравното състояние на населението са демографските 

показатели и заболеваемостта. Независимо, че те се влияят от голям брой фактори - генетични, 

фактори на риска на живот, работна среда, социално-икономически и други, от съществено 

значение е и влиянието на околната среда. 

Проблем, както за страната, така и за област Плевен остават високите равнища на 

смъртност, по-ниската средна продължителност на живота и емиграцията. Това води до 

значително намаляване на броя на населението и влошаване на неговите основни демографски 

и социални структури. 

Болестността, измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по обръщае-

мостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ и 

заболеваемостта /новооткритите случаи /, дава представа за честотата и структурата на 

заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ. Честотата на 

регистрираните заболявания в Плевенска област за 2017 г. бележи  увеличение и е 2431 на 1000 

души от населението /2340 ‰ – за 2016 г. и 2263 ‰ – за 2015г./. Най-високи са честотата и 

относителния дял на болестите на органите на кръвообращението /22.1%/, заболяванията на 

дихателната система/12.6 %/,болести на костно-мускулната система/11.9%/. 

Заболеваемостта почти запазва нивата от предишните години  /2017 г. - 785 на 1000; 2016 

г. - 776 на 1000 ; 2015 год. – 819 на 1000/ . Водещите болести са от X, IX  и XIII  клас.     При 

децата съответно са болестите на дихателната система/ интензитет 454 на 1000/, инфекциозните 

заболявания - 123 , травмите - 61 и др. 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Плевен 2017 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболяв

ания 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболяв

ания 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

  ОБЩО     I – XIX клас 598551 2431.4 100.00 193122 784.5 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 17041 69.2 2.85 8998 36.6 4.66 

II Новообразувания 18622 75.6 3.11 6525 26.5 3.38 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 4445 18.1 0.74 1260 5.1 0.65 

IV 

Болести на ендокринната система, разстрой-

ства на храненето и на обмяната на 

веществата 36555 148.5 6.11 6193 25.2 3.21 

V Психични и поведенчески разстройства 18082 73.5 3.02 3216 13.1 1.67 

VI Болести на нервната система  28151 114.4 4.70 7606 30.9 3.94 

VII Болести на окото и придатъците му 40344 163.9 6.74 15442 62.7 8.00 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 16257 66.0 2.72 7056 28.7 3.65 

IХ Болести на органите на кръвообращението 132505 538.3 22.14 26275 106.7 13.61 

Х Болести на дихателната система 75171 305.4 12.56 35796 145.4 18.54 

ХI Болести на храносмилателната система 24265 98.6 4.05 10107 41.1 5.23 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 20918 85.0 3.49 8090 32.9 4.19 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 71101 288.8 11.88 18096 73.5 9.37 

ХIV Болести на пикочо-половата система 43319 176.0 7.24 17685 71.8 9.16 
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ХV Бременност, раждане и послеродов период 3239 13.2 0.54 788 3.2 0.41 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 173 0.7 0.03 14 0.1 0.01 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 1447 5.9 0.24 360 1.5 0.19 

ХVIII 
Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата 9750 39.6 1.63 5844 23.7 3.03 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 37166 151.0 6.21 13771 55.9 7.13 

Болестност и заболеваемост сред населението в област Плевен 2016 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистр

ирани 

заболяв

ания 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

Регистр

ирани 

заболяв

ания 

На 1000 

души от 

населен

ието 

Относит

елен дял 

  ОБЩО     I – XIX клас 580582 2339.8 100.00 192636 776.3 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 12699 51.2 2.19 8426 34.0 4.37 

II Новообразувания 18212 73.4 3.14 6463 26.0 3.36 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните органи и 

отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 4361 17.6 0.75 1337 5.4 0.69 

IV 

Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 36442 146.9 6.28 6021 24.3 3.13 

V Психични и поведенчески разстройства 15683 63.2 2.70 3822 15.4 1.98 

VI Болести на нервната система  28245 113.8 4.86 8783 35.4 4.56 

VII Болести на окото и придатъците му 38742 156.1 6.67 14756 59.5 7.66 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 12675 51.1 2.18 6303 25.4 3.27 

IХ Болести на органите на кръвообращението 143019 576.4 24.63 23600 95.1 12.25 

Х Болести на дихателната система 69966 282.0 12.05 33901 136.6 17.60 

ХI Болести на храносмилателната система 22995 92.7 3.96 10207 41.1 5.30 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 20837 84.0 3.59 9596 38.7 4.98 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 65537 264.1 11.29 19685 79.3 10.22 

ХIV Болести на пикочо-половата система 44071 177.6 7.59 18702 75.4 9.71 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 2387 9.6 0.41 741 3.0 0.38 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период 147 0.6 0.03 15 0.1 0.01 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 1366 5.5 0.24 474 1.9 0.25 

ХVIII 
Симптоми, признаци и отклонения от 

нормата 9369 37.8 1.61 5802 23.4 3.01 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици 

от въздействието на външни причини 33829 136.3 5.83 14002 56.4 7.27 

 Хоспитализациите в последните години  са стабилизирани, но в последната година 

наблюдаваме леко увеличение. Всичко хоспитализираните случаи (изписани и умрели) през 

2017 год. в областта са 90176 (за сравнение през 2016 год. са 84087, а през 2015 г. – 85514). От 

тях  хоспитализирани случаи 79582 (88.2 %) са по повод на основно лечение на заболяване. 

Останалите 10594 (11.8%) са по повод на проблеми, свързани със здравето (тук влизат 

живородените деца, рехабилитационни процедури и други видове медицинска помощ – клас 

ХХІ по МКБ-10). 

 Показателите на 100000 души от населението за 2017 в Плевенска област са 36631 / 33626 

за 2016г. /  – съответно 32946 и 31686 за страната , т.е. леко превишават средните за България.   
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 В структурата на хоспитализираните болни по класове болести водещо място през 2017 

г. заемат болестите на органите на кръвообращението- 18.8 % относителен дял и интензитет 606 

на 10000, следвани от болести на дихателната система – съответно 12.0 и 388 и т.н. 

 При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на хоспитализираните 

поради заболявания на дихателната и храносмилателна системи. Сред лицата на възраст 18-64 

години най-голям е делът на хоспитализираните поради болести на пикочо-половата система  и 

органите на кръвообръщението. Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните 

болни над 65 годишна възраст са болести на органите на кръвообръщението и 

новообразуванията. 

Хоспитализирана заболеваемост в област Плевен за 2016г. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Изписани  

бол и 

На 10 0000 души от 

населението 

Относителен 

 дял 

  ОБЩО I - XIX клас 74516 29799.0 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 870 347.9 1 17 

II Новообразувания 8026 3209.6 10.77 

III 

Болести на кръвта, кръвотворните 

 органи и отделни нарушения , 

 включващи имунния механизъм 601 240.3 0.81 

IV 

Болести  на  ендокринната система, разстройства на 

храненето и обмяната на веществата  3459 1383.3 4.64 

V Психични и поведенчески разстройства 1492 596.7 2.00 

V Болести на нервната система  4218 1686.8 5.66 

VII Болести на окото и придатъците му 835 333.9 1.12 

V II Болести на ухото и мастоидния израстък 327 130.8 0.44 

IX Болести на органите на кръвообращението 13545 5416.7 18.18 

X Бол сти на дихателната система 8884 3552.7 11.92 

XI Болести на храносмилателната система 6171 2467.8 8.28 

XII Болести на  ожата и п дкожната тъкан 1532 612.6 2.06 

XIII 

Болести на костно-мускулната система и 

съединителната тъкан 4828 1930.7 6.48 

XIV Болести на пикочо половата система 7895 3157.2 10.60 

XV Бременност, раждане и послеродов период 5522 2208.3 7.41 

XVI 

Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 945 377.9 1.27 

XVII 

Вродени аномалии   (пороци на развитието), 

деформации и          хромозомни аберации 219 87.6 0.29 

XVI I Симптоми, признаци и отклонение от нормата 373 149.2 0.50 

XIX 

Травми,  отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 4774 1909.1 6.41 

Хоспитализирана заболеваемост в област Плевен за 2017г. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ 10 

Изписани 

болни 

На 10 0000 души от 

населението 

Относителен  

дял 

  ОБЩО   - XIX клас 79582 32327.5 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 1075 436.7 1.35 

II Новообр зувания 8672 3522.7 10.90 
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III 

Болести на кръвта, кръвотворните 

 органи и отделни нарушения , 

 включващи имунния механизъм 604 245.4 0.76 

IV 

Болести на ен окринната система, разстройст а на 

храненето и обмяната на веществата  
3385 1375.0 4.25 

V Психични   поведенчески разстройства 1718 697.9 2.16 

VI Болести на нерв ата система  4193 1703.3 5.27 

V I Болести на окото и придатъците му 950 385.9 1.19 

VIII Болести на ухото и мастоидния и растък 321 130.4 0.40 

IX Болести на органите на кръвообращението 14928 6064.0 18.76 

X Болести на дихателната система 9562 3884.2 12.02 

XI Болести на храносмилателната си тем 6661 2705.8 8.37 

XII Болести на кожата и подкожната тъкан 1647 669.0 2.07 

XII 

Болести на костно-мускулната система и 

съединителната тъкан 49 1 1994.9 6.17 

XIV Болести на пикочо-половата система 9029 3667.7 11.35 

XV Бременност, раждане и послеродов  период 5452 2214.7 6.85 

XVI 

Някои състояния, възникващи през перинаталния 

пери д 750 304.7 0.94 

XVII 

Вродени аномалии   (пороци на развитието), 

деформации  и     хромозомни аберации 218 88.6 0.27 

XVIII С мптоми, признаци и отклонение от нормата 347 141.0 0.44 

XIX 

Травми,  отравяния и някои други последици от 

въздействието н  външ и причини 5159 2095.7 6.48 
 

 Тези заболявания са водещи в структурата на общо регистрираните заболявания – второ 

място с болестност 305.4 на 1000 жители и първо с заболеваемост 145.4 на 1000 жители през 

2017 год. При смъртността по причини заемат относителен дял 3.4 %. 

 Сравнително висок е процентът  на регистрираните  инфекциозни заболявания – 

относителен дял в общата болестност 2.8 % за 2017 г. и честота 69.2 на 1 000 души. При децата 

до 17 години той е още по-голям – 10.9 % /на 2 място по големина на отн.дял/ и честота 232. 

Най-голяма епидемиологична значимост по групи инфекции имат следните нозологични 

форми: чревни инфекциозни болести - инфекциозен ентероколит; инфекции на дихателните 

пътища - туберкулоза; инфекциозни болести, предавани по полов път – сифилис . 

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза по форма на заболяването 

Форма на 

заболяването 

  

2017 2016 

общ 

брой 

На 

10000

0  мъже 

На 

10000

0  жени 

На 

100000  брой 

На 

100000  мъже 

На 

10000

0  жени 

На 

10000

0  

Общо за областта 157 63.78 85 70.81 72 57.08 141 56.39 77 63.08 64 50.00 

в т.ч. новооткрити 1 63 25.59 44 36.65 19 15.06 49 19.60 37 30.31 12 9.38 

Белодробна 

туберкулоза  101 41.03 53 44.15 48 38.06 93 37.19 49 40.14 44 34.38 

в т.ч. новооткрити 41 16.65 34 28.32 7 5.55 39 15.60 32 26.22 7 5.47 

Туберкулоза на 

белите дробове 

(А15.0 - А15.3, 

А16.0 - А16.2) 98 39.81 51 42.48 47 37.26 91 36.39 48 39.32 43 33.59 

в т.ч. новооткрити 41 16.65 34 28.32 7 5.55 39 15.60 32 26.22 7 5.47 

Извънбелодробна 

туберкулоза  56 22.75 32 26.66 24 19.03 48 19.20 28 22.94 20 15.63 

в т.ч. новооткрити 22 8.94 10 8.33 12 9.51 10 4.00 5 4.10 5 3.91 
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Туберкулоза на 

интратор.лимфни 

възли (А15.4, А16.3) 9 3.66 5 4.17 4 3.17 6 2.40 4 3.28 2 1.56 

в т.ч. новооткрити   0.00   0.00   0.00         

Туберкулозен 

плеврит (А15.6, 

А16.5) 17 6.91 9 7.50 8 6.34 15 6.00 8 6.55 7 5.47 

в т.ч. новооткрити 10 4.06 2 1.67 8 6.34 2 0.80 1 0.82 1 0.78 

Туберкулоза на 

костите и ставите 5 2.03 3 2.50 2 1.59 4 1.60 2 1.64 2 1.56 

в т.ч. новооткрити 1 0.41 1 0.83   0.00 3 1.20 2 1.64 1 0.78 

Туберкулоза на 

пикочо-пол. органи 2 0.81 1 0.83 1 0.79 3 1.20 2 1.64 1 0.78 

в т.ч. новооткрити   0.00   0.00   0.00 1 0.40 1 0.82    

Туб.-пер. лимфо-

аденопатия (А18.2) 8 3.25 5 4.17 3 2.38 7 2.80 4 3.28 3 2.34 

в т.ч. новооткрити 4 1.62 3 2.50 1 0.79 3 1.20   0.00 3 2.34 

Туберкулоза на 

други органи (А18.3 

- А18.8) 12 4.87 7 5.83 5 3.96 11 4.40 6 4.92 5 3.91 

в т.ч. новооткрити 7 2.84 4 3.33 3 2.38 1 0.40 1 0.82    

 1) Новооткрити и рецидиви            

 През 2017 г. регистрираните заболявания от активна туберкулоза са 157 (при 141 за 2016 

г. и 149 през 2015 г.). От тях новооткритите са 63 (при 49 за 2016 г. и 47 за 2015 г.).  

 Регистрираната заболеваемост за областта за 2017 г. е 63.8 на 100 000 д.н. (за 2016 г. – 

56.4 на 100 000 д.н., 2015 г. – 58.7 на 100 000 д.н.). За страната този показател е 56.4 за 2017 ,  

60.4 за 2016 г. и 62.8 за 2015 г.. Новооткритите в областта са 25.6 през 2017 г., 19.6 през 2016 г. 

и 18.5 на 100 000 д.н. през 2015 г., като за страната този показател е 20.0 за 2017 г. и  21.7 за 

2016 г. 

 През 2017 год. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения са 5341 

(2187 на 100 000 д.н.), при 5330 през 2016 г. (2148 на 100 000 д.н.). За страната този показател е 

1709.3 на 100 000 д.н. през 2017 г. и 1780.5  на 100 000 д.н. през 2016 г.  В структурата на 

заболяванията най-много са болните с умствена изостаналост – 692.8 на 100 000 д.н през 2017 

г. , следвани от случаите на шизофрения, шизотипни и налудни разстройства -  450 . 

Болни под наблюдение на психиатрична клиника на УМБАЛ – Плевен  към 31.12. 

Наименование на болестите по МКБ-10 2017 2016 

  Брой 

На 100 000  

нас. Брой 

На 100 000  

нас. 

Всичко (F00 - F99) и G40 5341 2187.1 5330 2148.0 

 Психични и поведенчески разстройства (F00 - F99) 4772 1954.1 4758 1917.5 

   Деменции (F00-F03) 41 16.8 40 16.1 

   Делир, непредизвикан от алкохол и други психоактивни    

вещества (F05) 3 1.2 3 1.2 

   Други разстройства, дължащи се на мозъчно заболяване  (F06, 

F07, F09) 127 52.0 122 49.2 

  Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употреба на алкохол (F10) 505 206.8 502 202.3 
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  Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употреба на други психоактивни вещества (F11-F19) 31 12.7 28 11.3 

  Шизофрения, шизотипни и налудни разстройства (F20 - F29) 1099 450.0 1099 442.9 

 - в. т.ч. Шизофрения (F20) 1007 412.4 1007 405.8 

   Разстройства на настроението    (F30 - F39) 669 273.9 667 268.8 

    - в. т.ч. биполярно афективно разстройство (F31) 201 82.3 197 79.4 

    - депресивен епизод (F32) 140 57.3 140 56.4 

    - рецидивиращо депресивно разстройство   (F33) 302 123.7 304 122.5 

  Невротични, свързани със стрес и соматоформни   разстройства 

(F40 - F48) 453 185.5 454 183.0 

  Разстройства на храненето, съня и сексуалността   (F50, F51, F52) 1 0.4 1 0.4 

  Разстройства на личността и поведението в зряла възраст  (F60 - 

F69) 142 58.1 141 56.8 

  Умствена изостаналост (F70 - F79) 1692 692.8 1692 681.9 

  Специфични разстройства в развитието (F80 - F83) 4 1.6 4 1.6 

  Генерализирани разстройства в  развитието (F84) 2 0.8 2 0.8 

  Хиперкинетични разстройства (F90) 1 0.4 1 0.4 

  Други разстройства в поведението и емоциите (F91 - F95) 2 0.8 2 0.8 

  Неорганична енуреза (F98.0)  0.0  0.0 

Всички останали класове болести 569 233.0 572 230.5 

Епилепсия (G40) 569 233.0 572 230.5 

 През 2017 г. броят на освидетелстваните лица над 16-годишна възраст, на които е 

призната трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане, е 2623, или 12.5 на 

хиляда души от населението / за страната 52591 – 10.0 на 1000 /. Най-голям е делът на лицата с 

трайно намалена работоспособност от 71 до 90 %, следват лицата с над 90% и тези с 50-70 %. 

Най-честата причина за призната трайно намалена работоспособност са болестите на органите 

на кръвообращението –  38%, следват новообразуванията – 13%, болестите на костно-

мускулната система и съединителната тъкан – 8% и т.н. 

 През последната година  намалява броят на освидетелстваните деца до 16-годишна 

възраст. От 459 през 2014г. , 469 през 2015 г. и  275 през 2016 г. , през 2017 г. са 209 и формират 

5.8 на хиляда души от населението / за страната 4070 – 3.8 на 1000 /. Водещи причини за 

признати вид и степен на увреждане са болестите на дихателната система, болестите на 

нервната система , вродените аномалии и психичните и поведенчески разстройства. 

 Оценката на въздействието на различните фактори върху здравето на населението 

показва различна сила на влияние на отделните фактори, като най- съществено влияние върху 

здравето на гражданите имат : 

− социално-икономическите фактори на окръжаващата среда (50%) - 

безработицата, намаляването на доходите на голяма част от 

населението,влошената структура на разходите и потреблението 

− начина на живот на отделните граждани, семейството, групите и 

обществото (20%). Негативните фактори, свързани с начина на живот, са: 

поведенчески – тютюнопушене,злоупотреба с алкохол и наркотични 

вещества, рисково сексуално поведение и т.н.; хранене – нерационално и 

небалансирано; липсата на двигателна активност ; психосоциален стрес 

− въздействието на здравната система върху индивидуалното, груповото и 

общественото здраве е в рамките на едва 10%. Ограничаването на достъпа 

до здравни услуги, несполучливите в редица случаи организационно-

структурни промени, недостатъчните финансови ресурси и принудително 
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налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни 

услуги поради икономически причини съдействат за високите нива на 

заболеваемостта, на общата и детска смъртност,задържането на общата 

продължителност на живота, влошават качеството на живот на 

българското население и възпрепятстват демографското му развитие. 

 Значителен интерес представляват и генетичните рискови фактори, както и артериалната 

хипертония, диабета, затлъстяването, които обуславят множество усложнения и последици. 

 Следва да се подчертае, че много от вредно действащите върху здравето фактори 

подлежат на контрол. Дори контролът само върху някои от тях е благоприятна основа за 

подобряване на здравното състояние на населението изобщо и в частност - за профилактика на 

съвременните социално-значими заболявания, които водят най-често до смърт и трайна 

неработоспособност. 

 Като социалнозначими заболявания в България се определят : 

✓ Болестите на органите на кръвообръщението 

✓ Злокачествените новообразувания 

✓ Хроничните болести на дихателната система 

✓ Туберкулоза 

✓ Травми, злополуки и отравяния 

✓ Захарен диабет 

✓ Психични разстройства 

• Болести на органите на кръвообръщението (БОК) 

 Високо е нивото на регистрираните заболявания (болестност) на органите на 

кръвообръщението – честота 538.3 на 1000 души за 2017 г. и най-висок относителен дял – 22.1 

%. Новооткритите заболявания от този клас също остават постоянно високи през последните 

години – съответно 106.7 ‰  и 13.6 %. 

 БОК са водещи в структурата на умиранията . През 2017 г. честотата на умиранията по 

причина БОК е 1238 на 100 000 и този показател се запазва висок от години.Водещи нозологии 

в структурата на умиранията от БОК са исхемичната болест на сърцето (ИБС) и мозъчно-

съдовата болест (МСБ). 

• Онкологични заболявания 

 Регистрираните злокачествени заболявания през 2017 г. са 11655 и бележат леко  

увеличение спрямо 11518 през 2016 г.   Показателите на 100000 население продължават да 

растат и са по-високи от тези за страната /4734 за 2017 г. за областта и 4137 за страната/ и от 

повечето други области.Тенденцията се запазва и за новооткритите заболявания – съответно 

543.1 и 424.8. В нозологичната структура на тези заболявания няма съществени изменения през 

последните години. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на млечната 

жлеза, трахеята, бронхите,белия дроб,кожата,простатата и т.н. 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

 2017 2016 
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в т.ч. 

ново-

открит

и 

Всичко 

в т.ч. 

ново-

открити 

Всичко 

в т.ч. 

ново-

открити 

Всичко 

в т.ч. 

ново-

открити 

Брой 
На 100 000 от 

населението 
Брой 

На 100 000 от 

населението 

Общо 11655 1337 4734.5 543.1 11518 1324 4606.1 529.5 

Устни, устна кухина и фаринкс 234 34 95.1 13.8 234 27 93.6 10.8 

        в т.ч. : устни 104 3 42.2 1.2 116 8 46.4 3.2 

Храносмилателни органи  1644 298 667.8 121.1 1605 296 641.8 118.4 

        в т.ч. : стомах 147 42 59.7 17.1 161 48 64.4 19.2 

                    дебело черво,ректум 

ректосигмоидна област и анус 1317 190 535.0 77.2 1270 172 507.9 68.8 

Дихателна система 614 186 249.4 75.6 612 177 244.7 70.8 

        в.т.ч.: трахея, бронхи, бял 

дроб 382 157 155.2 63.8 373 150 149.2 60.0 

Кости,съединителна тъкан, кожа и 

млечни жлези 4613 323 1873.9 131.2 4638 323 1854.7 129.2 

        в.т.ч.: меланом и други злока-

чествени новообразувания на 

кожата 2375 178 964.8 72.3 2416 189 966.2 75.6 

                   женска гърда1 2085 136 1653.1 106.3 2084 123 1628.1 96.1 

Пикочо-полови органи 3809 398 1547.3 161.7 3656 383 1462.0 153.2 

        в.т.ч. маточна шийка1 863 54 684.2 42.2 844 49 659.4 38.3 

                  тяло на матката1 721 49 571.6 38.3 722 43 564.1 33.6 

                  яйчник и други 

придатъци на матката1 204 25 159.4 19.5 198 25 154.7 19.5 

                  простата2 986 157 821.4 128.6 898 155 735.7 127.0 

                  пикочен мехур 536 66 217.7 26.8 511 59 204.3 23.6 

Други 741 98 301.0 39.8 773 118 309.1 47.2 

1) На 100 000 жени           2) На 100 000 мъже 

 Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване: 

− въпреки наличието на голям брой специалисти, разпределението на лечебните 

заведения за извънболнична помощ е неравномерно /съсредоточено в областния 

център/  и води до неравнопоставеност на населението по отношение на достъпа 

до здравни услуги. Това важи в най-голяма степен за денталната/специализирана 

и първична/ помощ; 

− липса на добре организирана 24-часова неотложна помощ в лечебните заведения 

за първична и специализирана извънболнична помощ и зачестяващи проблеми и 

пропуски при оказването й , свързани с липса на координация и взаимодействие 

с ФСМП особено в малките общини; 

− недостатъчна и често формално осъществявана  дейност по промоция на здравето, 

профилактика и скрининг на заболяванията, диспансеризация и т.н.; 

− обособяване на голям брой индивидуални специализирани практики за сметка на 

ДКЦ и МЦ, водещо до лоша координация и нарушаване на интегритета на 

лечебно-диагностичния процес; 

− изкривяване на информацията за реалните потребности на населението от 

болнично лечение, което затруднява анализа и планирането на необходимите 

средства; 

− недостатъчно финансиране на част от болничните дейности по клинични пътеки; 
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− липса на развити структури, които да „освободят” болниците от някои дейности, 

които могат да се осъществяват извън тях – дневни центрове, еднодневна 

хирургия, хосписи, болници за долекуване и продължително лечение, медико-

социални домове и др. 

− недостатъчното финансиране на клиничните пътеки води до финансови 

затруднения на Университетска болница, която  лекува най-тежките и усложнени 

случаи. 

− неадекватно заплащане на медицинския труд, демотивиращо личния състав, 

миграция на специалисти по здравни грижи и отлив от професията на 

медицинската сестра. Това се дължи в голяма степен на монополното определяне 

на правилата и условията от страна на НЗОК. 

− засилваща се неудовлетвореност на пациентите при нарастващи потребности, 

изисквания и очаквания. 

4.11.3. Неблагоприятни въздействия върху здравето свързани с околната среда 

4.11.3.1 Качество на атмосферния въздух. 

Параметрите на основните климатични фактори, създаващи условия за концентриране 

на атмосферните примеси (честотата на случаите “тихо време”, по-ниското количество на 

слънчева радиация, високата относителна влажност и честотата на случаите с мъгли) определят 

най-неблагоприятни климатични условия за замърсяване на атмосферния въздух в региона през 

зимните месеци. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой са в секторите: 

− Промишленост; 

− Транспорт; 

− Отопление (битови и обществени източници); 

− Депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.; 

− Строителни дейности. 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивото на концентрация на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост от 

редица фактори, оказващи влияние върху тяхното разсейване или задържане, като 

местоположение, интензивност, честота, продължителност и височина на емисиите, както и от 

метеорологичните фактори като посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни 

инверсии и т.н. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 

слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, са концентрациите на: 

− Суспендирани частици; 

− Фини прахови частици; 

− Серен диоксид; 

− Азотен диоксид и/или азотни оксиди 

− Въглероден оксид; 

− Озон; 

− Олово (аерозол); 

− Бензен; 

− Полициклични ароматни въглеводороди; 
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− Тежки метали - кадмий, никел и живак 

− Арсен. 

Атмосферният въздух е елемент на околната среда, който оказва пряко и косвено 

въздействие върху здравословното състояние на човека. Атмосферното замърсяване е проблем 

на модерното общество, актуален най-вече за големите градове и индустриалните райони.  

Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в приземния 

слой се извършват в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ 

бр.45/1996г.),  Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ДВ 

бр.45/1999г.), Наредба №12/2010 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  и  Наредба № 14 за 

норми за пределно допустими концентрации  на вредни вещества в атмосферния въздух на 

населени места (ДВ бр.88/1997г.). 

Пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух са: 

− Максимална еднократна - допустимата краткосрочна концентрация в 

продължение на 30 или 60 минутна експозиция; 

− Средноденонощна - допустимата концентрация в продължение на 24 часова 

експозиция. Получава се като средноаритметична величина от единичните 

измервания в продължение на 24 часа; 

− Средногодишна - допустимата концентрация в продължение на едногодишна 

експозиция. Получава се като средноаритметична стойност от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година. 

− Алармен праг е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на 

населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването 

на което се предприемат съответните мерки за информиране и предупреждаване 

на населението в съответните райони. 

В границите на Община Червен бряг няма пункт за контрол на качеството на 

атмосферния въздух, т. к. територията на общината не е класифицирана като “Гореща 

екологична точка”. Област Плевен, в която попада Община Червен бряг е в обхвата на РИОСВ-

Плевен. На територията на РИОСВ-Плевен, качеството на атмосферния въздух се следи в един 

мобилен пункт за имисионен контрол. Към момента на територията на Община Червен бряг 

няма изградена, съответно не функционира Автоматична измервателна станция като част от 

НСМОС. Не са извършвани измервания и с МАС за определяне качеството на атмосферния 

въздух. 

Като приоритети в работата по поддържане КАВ могат да се отбележат: 

• газифициране на града; 

• преминаване на локални пароцентрали от гориво мазут в предприятията от 

индустриалната зона на гориво промишлен газьол; 

• увеличаване използването на дървесина за сметка на брикети и въглища в битовия 

сектор; 

Предимствата на природния газ като енергиен източник са безспорни и това е една много 

добра възможност за развитието на общината, като разширението на газоснабдителната мрежа 

ще зависи от икономическата обосновка. 
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Газификацията има и социални аспекти, които се резюмират до следното: 

1. Създава екологична атмосфера, която привлича инвеститори в областта на селското 

стопанство и хранително вкусовата промишленост. 

2. Създава възможност за въвеждане на специални технологии преимуществено 

използващи природен газ: пещи, сушилни и други. 

3. Създават се работни места временно в процеса на строеж - около 20 места и 2-3 

постоянни работни места по обслужване на системата. 

4. Подобрява се комфортът в домовете и обществените учреждения като детски градини, 

училища и др. като се спазват задължителните температури, предписани от РЗИ. 

Освен икономическите събражения, обуславящи два пъти намаляване на разходите за 

отопление в сравнение с нафтата, газификацията има и силно екологична страна: 

✓ изчезва серния диоксид, обусловен от окисляването на сярата, съдържаща се в 

горивата /най-вече в нафтата и въглищата/; 

✓ намалява се емисията на азотни оксиди с почти 70 % вследствие на екологичният 

процес на горене; 

✓ намаляват почти 100 % емисиите от въглероден оксид в следствие на стабилното 

изгаряне на газа; 

✓ намаляват до пълно прекратяване емисиите от сажди, пепел и твърди частици 

✓ намаляват емисиите от въглероден диоксид с около 25-30%; 

✓ при природния газ не се замърсява почвата, изгарянето му е свързано с много по-

малко отделяне на шум. 

Намаляването на упоменатите емисии води до създаване на околна среда, благоприятна 

за населението. 

Освен по-чистият въздух преимущество е и намаляването на вероятността за 

замърсяване на почвата и водите при транспортирането и съхраняването на въглища и нафта за 

отопление. 

4.11.3.2. Горивни източници от бита 

Комунално-битовите дейности са едни от основните дейности, замърсяващи въздуха в 

общината. Сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на атмосферния 

въздух през зимата е битовия сектор. Причината за това е използването на лошокачествени 

твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, брикети. Използването на твърди горива, води 

до увеличаване източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой и до влошаване 

качеството на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от горивните процеси в 

битовия сектор най-съществено влияние оказва качеството на горивата и климатичните 

условия. Горивните процеси за отопление са предимно в сезона на облачни дни с висока 

въздушна влажност, ниски температури и в дните с възможност за температурни инверсии. 

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и мазут, 

замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни оксиди. Като 

гориво за битови нужди основно се използват сравнително евтини твърди горива - брикети с 

високо сярно и пепелно съдържание. 
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Характерно за качеството на въздуха в общината, като и в другите общини в страната са 

превишенията през отоплителния сезон по показател фини прахови частици 10 мкр. (ФПЧ10). 

Това се дължи на използването на твърди горива за отопление от населението и лошите 

метеорологични условия през този сезон. Често плевелите и сухата шума от домакинствата се 

изгарят, като по този начин се замърсява атмосферния въздух, предизвикват се дори пожари. 

В период на безветрие или на инверсионни състояния от битовия сектор може да се 

очакват завишени концентрации на стойностите на серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид 

и др. През зимния сезон във вечерните часове може да се наблюдават завишени концентрации 

на серен диоксид поради вида отопление, ползвано в битовия сектор – дърва и въглища. При 

изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива емисиите са с ниска 

височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични условия и 

затруднена дифузия на замърсителите това също може да бъде причина за високи приземни 

концентрации в близост до източниците. За най–неблагоприятни климатични условия за 

замърсяване на атмосферния въздух могат да се определя зимният сезон, най-вече през ранните 

сутрешни и късните вечерни часове на денонощието, когато са чести случаите на температурни 

инверсии, мъгли и облачност. 

4.11.3.3. Автомобилен трафик 

Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е свързано с лошото състояние на 

моторните превозни средства, качеството на използваните горива, организацията на 

движението, състоянието на улиците и пътищата. Този вид замърсяване на въздуха заема все 

по-голямо място в общото замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите, дългия 

срок на експлоатацията им, лошата материално-техническа база за поддържането им. 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 

моторните превозни средства. Замърсяването на атмосферният въздух от автотранспорта, както 

обществения така и личния е незначително. Транспортният трафик в община Червен бряг е 

слабо натоварен. На територията на населените места (главно в градовете) липсва градски 

транспорт, броят на автомобилите е сравнително малък, но като цяло автомобилния парк се 

състои от стари автомобили, които не са снабдени с катализатори. 

Като типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните 

аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки че през 

последните две - три години нараства относителния дял на безоловните бензини, то не е 

достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо употребявани 

бензини, което води до увеличение емисиите на олово. 

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

въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10. По отношение на 

праховото замърсяване и съдържанието на фини прахови частици във въздуха съществено 

допринасят износените улични настилки, които увеличават уноса, недостатъчното прилагане на 

комунални дейности и недостига на средства за развитие на модерно и ефективно комунално 

стопанство. 

Емисиите на ФПЧ10 от транспорт зависят най-вече от типа на превозните средства, които 

се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво 

(бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа. Емисиите се 

изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и 

сезоните, но събирането на точна и надеждна информация е изключително трудно и до момента 
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няма практика да се извършва. Най-високите нива може да се предполага, че са вечер в 

интервала 16-20 ч., а най-ниските съответно през нощта в интервала 0-6 ч. 

Допълнителен фактор за влошаване качеството на атмосферния въздух е вторичното 

замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване и миене на уличната мрежа. Не се 

изключва вероятността за съществуващи, макар и кратковременни наднормени концентрации 

за общите замърсители - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, 

особено в районите с интензивен автомобилен транспорт. Предвид на гореизложеното може да 

се направи извода, че в Община Червен бряг няма данни, които да показват системно 

замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Поради 

липса на крупни източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като 

незамърсен и с добро качество. Не са отчетени превишения на пределно допустимите 

концентрации по действащото българско законодателство. 

Стратегията по околна среда на Р. България обръща специално внимание на мобилните 

източници на замърсяване на въздуха и ги подрежда сред приоритетните проблеми на 

замърсяване на въздуха, особено за големите градове. Общите годишни емисии от транспортния 

сектор (за различните замърсители) се изчисляват на базата на статистически данни за 

консумацията на горива. 

Съществена причина за сравнително високите емисионни натоварвания от транспорта е, 

че по пътищата в страната се движат предимно морално и технически стари автомобили, като 

тенденцията непрекъснато се засилва. По данни на РДВР - КАТ около 80 % от регистрираните 

автомобили са на "възраст" над десет години, а пазарът на автомобили "втора ръка" значително 

нараства. 

Много показателно е „екологичното” състояние на автомобилите, които са с газови 

уредби – не е достатъчно само да се конвертира двигателят за работа с пропан-бутан, за да се 

получи „екологичен” автомобил, а е абсолютно необходимо да се извършат подходящите 

регулировки за удовлетворяване на изискванията за ниски емисии на СО с изпусканите газове. 

Състоянието на леките и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели е сравнително 

добро – само 16,7% не отговарят на изискванията на БДС за димност, но не бива да се подценява 

фактът, че 42,7% не отговарят на Европейските изисквания. При изгарянето на горивата – 

бензини и дизелово гориво в горивните камери на автомобилите се отделят голямо количество 

вредни емисии в приземния слой на атмосферата. Друг съществен проблем е лошото състояние 

на пътната настилка, което води до постоянно увеличаване и намаляване на скоростта. От всяка 

промяна на скоростта следва форсиране на двигателя, работа с богата горивна смес и предполага 

изпускане на не изгорели димни газове. 

По отношение автомобилният транспорт на територията на общината няма големи 

транспортни артерии, като през територията и минават няколко третокласни и четвъртокласни 

пътища. Трафика в населените места е относително не натоварен (с изключение на гр. Червен 

бряг) и не оказва значително влияние на КАВ. Град Червен бряг е с добра степен на 

инфраструктурна осигуреност. Той има важни обслужващи функции за съседните населени 

места. Град Червен бряг е център на общината. В непосредствена близост до града преминава 

първокласният път I-3 Русе-Бяла-Плевен-София (Е-83), който е основната транспортна ос в 

област Плевен. В града са преплетени асфалтови шосейни ленти към Луковит и Тетевен, 

Етрополе и Ботевград, Ловеч и Троян, Бяла Слатина и Оряхово, Враца и София, Плевен, Русе и 

Варна. Около по-голямата част на транспортните артерии липсват зелени пояси, които имат 

шумо- и прахоизолираща роля и подобряват самоочистващия ефект. Състоянието на пътната 

настилка в повечето населени места от общината е износена, поддържането на уличните платна 
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е ограничено, а дейностите по благоустрояване и почистване на градовете и останалите 

населени места са в минимален обем поради недостиг на средства. 

4.11.3.4. Питейно-битово водоснабдяване. 

За качеството на суровата вода се извършва мониторинг (постоянен и периодичен), 

съгласно Наредба 9 от 16.02.2001 г. за качество на водата, предназначена за питейно-битово 

нужди.  

4.11.3.5. Канализационни мрежи и съоръжения 

 

4.11.3.6. Шумовото замърсяване на жилищни територии 

Факторът шум не е от основните екологични проблеми за община Червен бряг, въпреки 

че на територията на Общината не се извършва мониторинг на акустичното състояние. 

Шумовата характеристика на Общината се определя от транспортен шум и 

производствен шум. Източник на шумово замърсяване на територията на община Червен бряг 

е преди всичко автотранспорта, представен предимно от остарял автомобилен парк и 

незадоволителното състояние на пътните настилки. Друг източник на транспортен шум е 

преминаващата през територията на Общината ЖП – линия. 

Община Червен бряг не разполага с данни за извършени замервания на шумовите нива, 

както в града, така и в останалите населени места от общината. Като цяло въздействието на 

шума върху здравето на хората е незначително. Град Червен бряг се характеризира с нормална 

шумова среда. РЗИ-Плевен осъществява контрол върху транспортния шум. Представена е 

фирма на територията на общината, която съгласно издаденото комплексно разрешително за 

извършване на съответните дейности, изпълнява мерки за защита на околната среда (по 

компонент шум): 

− „Тера“ АД - производствена дейност - производство на керамични изделия, 

чрез изпичане (тухли) в Индустриален квартал, гр. Червен бряг, община 

Червен бряг; Комплексно разрешително №87/2005г. Измерване на общата 

звукова мощност, ниво на звуково налягане и ниво на звуково налягане в 

определени чувствителни на шум места (ако такива са установени) се 

извършва веднъж на две години. Измервания през 2017 г. не са извършени 

и следващото измерване ще бъде през 2018 г. През 2017 г. няма постъпили 

жалби от живущите около площадката. 

4.11.3.7. Замърсяване на почвите 

В региона на общината няма замърсени с тежки метали, пестициди и нефтопродукти 

почви, а оттук не съществува и риск за произвежданата селскостопанска продукция. Вкислени 

и засолени почви в района няма. Ерозията на почви е сведена до минимум. 

4.11.3.8. Обекти подлежащи на здравна защита и специфичен хигиенно-охранителен статут 

Обекти подлежащи на здравна защита се явяват жилищните сгради, детските, учебни и 

лечебни заведения, обектите на хранителната промишленост, спортни и терени за отдих. Обекти 
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имащи специфичен хигиенно-охранителен статут са водоизточниците за питейно 

водоснабдяване. 

Наличните данни от използваните документи по изготвяне на доклада, както и опорния 

план на Община Червен бряг дават основание да се счита, че в настоящия момент няма хигиенни 

неблагополучия по отношение влиянието на човешката дейност върху обектите подлежащи на 

здравна защита и водоизточниците за питейно водоснабдяване. 

По отношение на преобладаващото болшинство от жилищните сгради на населените 

места трябва да се отбележи, че в настоящия момент те се намират на значително разстояние 

спрямо съществуващите производствени зони и са извън обхвата на каквото и да е въздействие 

на вредни за здравето носи. 

Отчитайки дейността на контролните органи РИОСВ и РЗИ (на територията на Община 

Червен бряг) - техните годишни отчети за дейността им, може да се обобщи, че няма в 

настоящия момент значими здравно-екологични проблеми, свързани с влияние върху 

човешкото здраве в следствие експлоатацията на стопански дейности и обекти. 

4.11.3.9. Идентифициране на потенциалните рискови фактори, увреждащи здравето на 

хората в Община Червен бряг 

Рисковите фактори в общината могат да бъдат разгледани като два типа. Едните 

произтичащи от изграждане на нови стопански обекти, обекти на инфраструктурата и 

благоустройството, а други произтичащи от експлоатацията на съществуващите такива. 

Рискови фактори увреждащи здравето по време на строителство на нови обекти се явяват: 

− Прах с различен фракционен състав от извършване на изкупни дейности за 

залагане на фундаменти, разтоварване на строителни материали, оформяне на 

площадки и други. 

− Токсични газове и сажди в атмосферния въздух от работните площадки при 

работа на двигателите с вътрешно горене на различни МПС, ползвани при 

строителство. 

Рискови фактори, увреждащи здравето на хората от експлоатация на съществуващи 

обекти: 

− Ауспухови газове, сажди и прах в атмосферния въздух на територията на 

производствено-складови зони в общината, както и от трафика на МПС в 

жилищните зони. 

− Шум емитиран от преминаващи и паркиращи МПС в жилищните зони и в района 

на други обекти, подлежащи на здравна защита. 

Наличните данни на посочените рискови фактори в Община Червен бряг са с такива 

нива, че същите са в рамките на хигиенните и екологични норми. Характеристиките на 

отделните фактори и компоненти на околната среда са идентични с тези на урбанизираните 

територии на други населени места извън общината, като много от показателите в 

разглежданата територия са с по-благоприятни стойности. Това произтича от факта че в Община 

Червен бряг няма развита тежка промишленост, а обектите на леката промишленост и селското 

стопанство са с малък капацитет и ограничен обсег на въздействие на вредните за здравето 

фактори. 
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4.12. Материални активи 

Съгласно Задание за обхват и съдържание на ЕО, за целите на екологичната оценка, 

имаща за предмет на оценка общ устройствен план на община Червен бряг, материалните 

ценности се разглеждат в лицето на съществуващите обекти в сферата на образованието и 

здравеопазването, социалните дейности, културата, масовия спорт, туристическата 

инфраструктура, техническата инфраструктура и др., представляваща и допринасяща за 

формиране материалните активи на общината. В смисъла на горното, материалните активи на 

общината обхващат съществуващите обекти в: 

• жилищния сектор; 

• социалната инфраструктура; 

• техническа инфраструктура; 

• инфраструктурата за предпазване от предвидими природни бедствия. 

4.12.1. Жилищен сектор 

Община Червен бряг се състои от четиринадесет населени места, от които два града, 

Червен бряг и Койнаре, и дванадесет села. Червен бряг е административен център на общината 

с население по данни на НСИ, в края на 2016 година от 11 618 души или 46 % от населението в 

общината. Град Койнаре е с население 3 359 души. Най – голямото село е с. Радомирци и 

наброява 1 517 души, а най – малкото е село Лепица с 387 души население. Разпределение по 

местоживеене - преобладава населението, живеещо в градовете Червен бряг и Койнаре - 14 997 

души или 58,9 %, останалото население – 10 445  (41,1 % живее в селата на общината. 

Според данните от последното преброяване на населението през 2011 г., жилищният 

фонд, предназначен за постоянно обитаване на населението има следните характеристики: 

■ наличните жилищни сгради в общината са 13 986  бр., от които  

− обитаеми са 8 819 бр. ;  

− необитавани сгради 4 632 бр. ; 

− сгради за временно обитаване 535 бр. 

■ по вид на конструкцията :  

− 0, 3 % стоманобетонни едропанелни  - 45 бр.;  

− 0,4 % стоманобетонни скелетни - 51 бр.  

− 96,3 %  масивни сгради - 13 467 бр . 

Видът на конструкцията кореспондира и с броя на етажите на жилищата. В община 

Червен бряг преобладават едноетажните жилищни сгради. 

■ брой на етажите на жилищата  

− 72,1 %  жилищни сгради на 1 етаж или 10 084 бр.; 

− 26,7 % жилищни сгради на 2 етажа или 3 732 бр.; 

− 0,7 % жилищни сгради на 3 етажа или 99 бр.; 

− 0,5 % жилищни сгради на 4,5,6 и повече етажи или 71 бр.; 
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По данни на НСИ за 2011 г., средната площ на жител в община Червен бряг е 32,74 кв.м 

, при 29,7 кв.м за област Плевен, съответно средно обитатели на едно жилище в община Червен 

бряг е 3,13 души, при средно за областта - 4,08 души. 

Общата тенденция за жилищния фонд на община Червен бряг е, че е морално остарял, 

но относно благоустрояването им като електрификация, водоснабдяване, канализация и др. са 

на сравнително  добро ниво. 

4.12.2.  Социална инфраструктура 

Материалните активи на социалната инфраструктура обхващат системите на 

образование и обучение, здравеопазване, социални и културни дейности, отдих и туризъм. 

4.12.2.1. Образование и обучение 

Община Червен бряг провежда образователна политика съобразно "Стратегия за 

развитието на образователната система в община Червен бряг за периода 2014 - 2020 г ." 

На територията на общината според вида си учебните заведения са : 

• Професионални гимназии - 4 бр.  - 3р. в гр. Червен бряг и 1 - с. Чомаковци; 

• СОУ - 2 бр. - в гр. Червен бряг и гр.Койнаре; 

• ОУ – 7 училища  - 2 в гр. Червен бряг и 5 - в с. Рупци, с.Радомирци, с. Чомаковци, с.Глава, 

с.Реселец; 

• ЦДГ са 5 в населените места на общината. 

Състоянието на сградния фонд с малки изключения е  сравнително добро. Ежегодно се 

извършват текущи и основни ремонти като приоритетите са проекти за енергийна ефективност 

и подмяна на инсталации. 

4.12.2.2. Здравеопазване  

Териториалната организация на здравеопазване в община Червен бряг се състои от 

следните елементи на здравната система : 

• Първична извънболнична медицинска помощ - осъществява се от общопрактикуващи 

лекари, регистрирани в 23 индивидуални практики (ИП) ,включващи  амбулатории за 

първична медицинска помощ (АПМП). Първична медицинска помощ е осигурена за 

всички населени места в общината. 

• Първична дентална помощ - на територията на община Червен бряг, индивидуални 

практики са 10, 7 от които в гр. Червен бряг. Груповите практики са 2 броя. 

• Специализирана извънболнична медицинска помощ - на територията на община Червен 

бряг се осъществява от : 

− 1 диагностично ‐ консултативен център - "ДКЦ  І- Червен бряг" ЕООД; 

− 10 амбулатории за специализирана медицинска помощ (АСМП) в гр. 

Червен бряг. 

• Болнична медицинска помощ - представена е от " МБАЛ - Червен бряг" ЕООД. 

Собствеността на болницата е 100 % общинска. Функционално дейността на болницата 

е организирана в две направления : 
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− Консултативно- диагностичен блок 

− Стационарен блок със 100 болнични места. 

• Спешна медицинска помощ - на територията на община Червен бряг се осъществява от 

филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - гр. Плевен. 

На територията на община Червен бряг има и 12 училищни и детски здравни кабинети и 

1 детска ясла, в които медицинските специалисти провеждат общинската здравна политика. 

В 13-те населени места на община Червен бряг, здравните служби са в сграден фонд - 

публична общинска собственост. Сградите на здравните служи по населените места са добре 

поддържани. Кабинетите на ОПЛ са оборудвани с необходимата за работа апаратура. 

Средният брой население, обслужван от един ОПЛ в община Червен бряг е 863 души, 

при 1 180 души - за област Плевен. 

4.12.2.3. Социални дейности  

На територията на общината се предоставят социални услуги, както от държавно 

делегирана дейност, така и общински дейности, финансирани от общинския бюджет. Към 

държавно делегираните социални дейности функционират: 

− Дневен център за деца с увреждания; 

− Център за обществена подкрепа; 

− Център за настаняване от семеен тип; 

− Защитени жилища. 

Социалните дейности, осигурени от общината са: 

− Домашен социален патронаж; 

− Асистенти за хора с увреждания. 

Предлаганите социални услуги в общината са разнообразни, но все още не покриват 

напълно нуждите на всички рискови групи. 

4.12.2.4. Културни дейности  

Инфраструктурата на културните дейности осигурява осъществяването на музейната, 

галерийната и читалищната дейност.  

В община Червен бряг съществува добре развита мрежа от читалища, която според 

регистъра на народните читалища включва 15 институции. Всички те функционират, но се 

нуждаят от ремонтни дейности и финансово обезпечаване на културно-просветната си дейност. 

Културно-историческото наследство обхваща материалното и нематериалното движимо 

и недвижимо наследство, като съвкупност от културни ценности, носители на историческа 

памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. Материалните културни 

ценности включват движими и недвижими културни ценности.  
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Недвижимите културни ценности включват архитектурни и археологически обекти, 

които притежават висока културна и историческа стойност и имат голяма обществена 

значимост. Това са всички селищни и надгробни могили, както и всички възпоменателни знаци.  

Движимите културни ценности представляват всички музейни експонати, включени в 

постоянни или временни музейни експозиции. Единствената изложена експозиция се намира в 

Музея на керамиката на територията на "Тера"АД . 

Обектите на културните ценности в общината изискват подходящо експониране и добро 

популяризиране. 

4.12.2.5. Спорт, туризъм и отдих 

Спортната база в община Червен бряг е представена от спортни зали, стадиони, спортни 

площадки на открито и закрито. Във всяко населено място на общината има стадион. В гр. 

Червен бряг има спортна зала и басейн, в с.Телиш - спортен комплекс и басейн, в.Рупци - 

спортен комплекс.  В по-голямата си част спортните съоръжения са в недобро състояние, 

амортизирани са и се нуждаят от подновяване и благоустрояване на терените, на които се 

намират. 

В община Червен бряг като стопански отрасъл, туризмът е слабо развит, независимо, че 

са налице предпоставки за развитие на културен, еко, селски и ловен туризъм. Капацитетът на 

материално-техническата база е много малък. На територията на общината - в гр. Червен бряг 

функционират 2 хотела (категория до 3 звезди), което ограничава и предлагането на 

туристическите услуги. Богатото разнообразие на културни и природни забележителности на 

територията на  общината са предпоставка за развитието на екотуризма, културния и селски 

туризъм, особено в околностите на с.Реселец.  

Развитието на туризма в община Червен бряг може да бъде успешно при добро развитие 

на икономическата база и подобряване на инфраструктурата в района. Все още недостатъчно 

развита е маркетинговата, рекламната и информационната дейност в областта на туризма. 

5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ – ИЗВЪРШВА СЕ В СЛЕДНИТЕ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

5.1 Развитие на аспектите на околната среда без прилагането на плана. 

В подточката е извършен анализ на очакваното развитие на околната среда, в случай че 

ОУП на Община Червен бряг не се реализира. По този начин е оценено въздействието на т.нар. 

„нулева алтернатива” или отказът от реализирането на плана. Използвана е таблична матрица: 

Компонент/фактор на 

околната среда 

Евентуално развитие без прилагане на плана 

Климат Възможно задълбочаване на неблагоприятните характеристики поради 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 серен 

диоксид през отоплителния период и на прах през летния сезон. Възможно 

влошаване на общото ниво на замърсяване на въздуха с фини прахови частици 

основно от транспортната дейност, поради амортизацията на пътната 
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инфраструктура и възможно влошаване от развитие на функции без 

необходимостта устройствена мотивация. 

Води Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите на 

реките в района поради заустване на отпадъчни води при липсата на селищни 

ПСОВ и пречиствателни съоръжения в населените места, както и в резултат на 

наличието на нерегламентирани сметища. 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, неизграденост на канализационна 

мрежа и продължаващата й амортизация (основно в малките населени места). 

Съществуващата ниска степен на изграденост на канализационната мрежа в 

населените места ще продължи. 

Земи, почви и земеползване 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. 

Ландшафт Нарастване на делът на ландшафти с относителна устойчивост и намалаване 

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. 

Шум Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия ще продължи 

да се развива без прилагане на пространствени вариантни решения. В този 

смисъл, развитието на пътната мрежа и по-специално сгъстяването 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 преекспонирането, урбанистичното натоварване на едни локации 

за сметка на други. 

Устройствени параметри Липса на териториално-устройствен инструмент, поради което може 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. 

Ако територията на общината продължи да се развива „на парче“, без прилагане на 

инструментите за устройствено пространствено планиране, установените негативни 

последствия от досегашното й развитие ще се запазят, а някои биха могли да се засилят. В 

обхвата на защитените зони ще се задълбочават противоречията между установените режими в 

тях и мощния инвестиционен натиск за по – нататъшно урбанизиране. Ще се задълбочават 

териториалните диспропорции в селищното развитие. Социализацията на значителна част от 

културно – историческите ценности и в населените места и извън тях ще продължи да изостава, 

поради липсата на довеждаща инфраструктура. 

5.2 Взаимовръзки между аспектите без прилагане на плана; Характеристика на 

взаимовръзките на аспектите, изложени от 4.1 до 4.12. 

 Ако територията на общината продължи да се развива и застроява „на парче” без 

прилагане на Общ устройствен план на общината, установените негативни последствия от 

досегашното й развитие и застрояване ще се запазят, а някои от тях биха могли и да се засилят. 

Ще продължи почти безконтролното нарастване на урбанизираните територии за сметка на 

ценни земеделски и горски земи. 

В обхвата на защитените зони по Натура 2000 ще се задълбочава противоречието между 

охранителните режими и възможен инвестиционен натиск за по-нататъшно урбанизиране на 
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засегнатите терени. Ще се задълбочават териториалните диспропорции в селищното развитие. 

Социализацията на значителна част от културно-историческите ценности и в населените места 

и извън тях ще продължи да изостава, поради липсата на довеждаща и особено на съвременна 

приемна инфраструктура. 

Липсата на необходимите нови локални пътни връзки ще продължава да затруднява 

транспортното обслужване на определени селища от периферията на общинската територия. 

Отсъствието на канализация и пречистване на отпадъчните води на селските населени места ще 

продължи да замърсява подземните води на онези от тях, които се водоснабдяват от карстовите 

водоносни хоризонти. 

5.3 Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи 

отношение към плана. Райони с особено екологично значение. 

5.3.1. Въздух 

Проблемите свързани с качеството на атмосферния въздух на Община Червен бряг, 

които имат значение при разработването на ОУП се систематизират, както следва: 

➢ Остарял автомобилен парк и лошо състояние на пътната настилка, значително  

увеличилия се брой на автомобилите движещи се по пътните артерии имат дял в 

емисионното натоварване на общината с прах, фини прахови частици, 

въглеводороди. 

➢ Обособяващи се промишлени и животновъдни зони в населени места от общината 

се намират спрямо преобладаващите ветрове в по- голямата си част от 

надветрената страна на жилищното обитаване, поради което неблагоприятното й 

въздействие върху населените места е възможно в голям степен. 

5.3.2. Води. 

➢ Като точкови източници на замърсяване могат да се идентифицират 

нерегламентираните (селски) сметища, складове за пестициди, течове от 

замърсени площадки, депа на производствени и опасни отпадъци, 

местоположения на стари замърсители, стари сметища. 

➢ Като дифузни източници на замърсяване могат да се идентифицират 

земеползването (орна земя и трайни насаждения), квартали без изградена 

канализационна мрежа, урбанизирани територии. 

➢ Съгласно изготвената оценка на екологичното състояние на повърхностните 

водни тела от Басейнова дирекция Дунавски район има две тяла в лошо 

екологично състояние (BG1IS135R1026 - р. Искър от вливане на р. Златна Панега 

при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци  и BG1VT307R1007 - р. 

Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при 

Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник. Проблемите водещи до 

недоброто състояние са в резултат на високи стойности отговарящи на умерено 

състояние по следните показатели: БПК 5, NH4, NO2, NO3, N-total, P-PO4, P-total. 

За разлика от предходния период няма измерени високи концентрации на 

специфични замърсители като металите: Cu, Mn, Al, което може да бъде прието 

като положителна тенденция. 

➢ В промишлеността и селското стопанство се използва предимно вода с питейни 

качества, поради липса на практики за пестене на вода. 

➢ Водопроводната мрежа в малките населени места е крайно амортизирана и 

подмяната и е наложителна с тръби, които отговарят на съвременните изисквания 
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за безопасност и надеждност, като с приоритет да се подменят азбесто-

циментовите тръби. 

➢ Няма изградени СОЗ около всички водоизточници и не всички, които са вече 

изградени са осъвременени според новите изисквания на Наредба № 3 от 16 

октомври 2000 г. 

➢ Необходимо е във всички зони, в които се предвижда изграждане на 

производствени мощности, да бъдат изградени канализационни системи; 

➢ Да не се допуска заустване на отпадъчни води от производствени предприятия в 

във водни обекти без необходимото пречистване. Заустването на водите от 

предприятията в канализационната мрежа да става след изграждане на локални 

пречиствателни съоръжения там където е необходимо, така, че да са спазени 

изискванията на Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 

5.3.3. Отпадъци 

➢ Населението и администрацията на общината могат да бъдат засегнати от 

обстоятелството, че няма изградени и действащи съоръжения и инсталации за 

третиране на битови отпадъци. Това ще доведе до проблеми с депонирането на 

битовите. Експлоатацията на депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните 

изисквания ще доведе до замърсяване на повърхностните и подземни води, земите 

и почвите и атмосферния въздух. 

➢ На територията на община Червен бряг няма специално депо за строителни 

отпадъци. Съществуват места, където те нерегламентирано се изхвърлят, като 

общината изразходва средства за тяхното ликвидиране и предотвратяване на 

повторното им образуване. 

➢ Решаване на проблем с използването на утайки от ПСОВ с приоритетна операция 

по оползотворяване; 

➢ Да се подобри системата за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци. 

5.3.4. Защитени зони и защитени територии 

Съществуващите екологични проблеми на защитените зони, които попадат в границите 

на община Червен бряг са свързани с близостта и въздействието на населените места върху тези 

зони. Това се изразява в лов и бракониерство, посегателство върху малкото гори, което води до 

влошаване горските местообитания. Постепенната урбанизация в непосредствена близост до 

защитените зони, както и разораването на нови площи са основните причини за разпокъсване и 

загуба на ценни местообитания. Незаконните сметища влошават допълнително качествата на 

определени местообитания. 

➢ Възможна е реализация на проекти и инвестиционни предложения в обхвата на 

защитени зони и нарушаване на границите и статута им допустими съгласно 

одобрен ДОСВ. 

➢ Респектирането на предмета и целите на опазване на защитените зони и територии 

и отношението към тях ще остане без конкретен устройствен регламент. 

5.3.5. Земи и почви 

➢ Проблем е усвояването на терени с висока категория на земите; земята е 

невъзвръщаем природен ресурс, подложен на смяна на предназначение; 

независимо от значителната раздробеност от технически и технологични 
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ограничители и забрани, търсенето на логична устройствена структура е 

задължително; при условията на неконтролируемо и безпланово усвояване на 

земи, в т.ч. и земеделски, се очаква пряко, дълготрайно и необратимо по характер 

въздействие върху тези фактори на околната среда; 

5.3.6. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 

➢ Промишлените зони следва да са разположени така, че не се оказва допълнително 

замърсяване на жилищните зони; 

➢ Наднормено шумово натоварване в следствие на автотранспорт; 

➢ Проблем се явява спазването качеството на атмосферния въздух през студения 

период на годината. 

5.3.7. Биоразнообразие – флора и фауна 

Флора 

При практическото реализиране на плануваните нови Устройствени зони (УЗ) залегнали 

в ОУП на община Червен бряг ще бъдат засегнати предимно стари, съществуващи обекти и 

обработваеми земеделска земя. при извършване на изкопните дейности, депониране на земни 

маси и използването на строителна и товароподемна техника ще бъдат засегнати рудерални 

видове растителност. Територията определена за новите УЗ е до регулационните граници на 

населените места, антропогенно повлияна. Освен старите терени на земеделски бази се засягат 

и обработваеми земеделски земи, върху които няма редки, защитени растителни видове. 

 

Фауна 

Територията, предвидена за изграждане на нови УЗ в границите на община Червен бряг 

е изоставени бивши селскостопански дворове и обработваема земя, в която се отглеждат 

предимно зърнено-фуражни култури. 

Тъй като реализацията на новите УЗ е предвидена да се извърши изцяло върху територия 

на стари, съществуващи производствени обекти и обработваеми селскосто-пански земи, 

основният съществуващ екологичен проблем за фауната, пряко свързан с тези територии, е 

интензивното земеделие с използване на химични торове, инсектициди, пестициди и други 

химични препарати. Внасянето на тези химични вещества в агро-екосистемата води до пряко 

понижаване на насекомното обилие и от тук до влошаване на качествата на средата, като 

хранителна база за определени групи животни. В тези обработваеми селскостопански земи няма 

добри условия за гнездене на птиците, поради провежданите агро-мелиоративни дейности, но 

те са възможен източник на храна и ловни територии за редица видове. 

Като екологични проблеми може да се определи използването на пестициди и третирани 

семена за посев, които са причина за измиране на голям брой животни. 

 

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНЪТ, ПО 

КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД 

ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

За да се проследи връзката на ОУП на Община Червен бряг с документи, в които са 

развити целите за опазване на околната среда на национално и международно равнище, тези 
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документи са разделени на две групи, като в тази част на оценката са разгледани само целите от 

по-високото равнище. Националните документи са разгледани в част І.1. и І.2, за да се избегнат 

повторения. 

Глобалните проблеми на околната среда, обект на специално внимание от страна на 

правителствени и професионални организации са последица от безпрецедентните темпове на 

урбанизация и всички свързани с нея явления, между които промените в климата и глобалното 

затопляне, изчерпването на невъзобновимите ресурси, загубата на биоразнообразие, 

деградацията на плодородните почви и опустиняването и въздействията върху човешкото 

здраве. Приетите и/или подписани и от нашата страна документи могат да се систематизират в 

следните няколко групи: 

• Конвенции 

• Декларации 

• Програмни документи 

• Директиви на Европейския съюз 

Прилагането на принципните постановки от тези документи става след ратифицирането 

им от различните държави, те се приемат на европейско равнище, а впоследствие се отразят и в 

националното законодателство на България като страна членка на Европейския съюз. Поради 

тази причина те не са обект на подробно изследване в екологичната оценка на предварителния 

проект на ОУП на Община Червен бряг. 

6.1. Предвиждания на ОУПО с постигане на национални цели 

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи 

/споразумения, конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от P Бългapия, респ. основните 

им изисквания са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна 

среда, тук ще бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2 основни документа, 

които в най-голяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране: 

• Национална програма за развитие на България 2020 - приета от MС през декември 

2012; 

• Стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018 г.-проект. 

Haциoнaлнaтa програма за развитие “България 2020” (НП БГ2020) е интегриран 

документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ връзката 

между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и националните 

приоритети на България. Приоритетите на НПИ БГ2020 са формулирани както следва: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила. 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 

местния потенциал. 

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление 

на природните ресурси. 
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5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на 

публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

От посочените по-горе 8 приоритета на НПP БГ2020, непосредствено отношение към 

предвижданията на ОУПО имат приоритети №№ 2, 3, 4 и 8. 

Целите на опазването на околната среда са формулирани в Национална стратегия за 

околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018 г. Съгласно раздел 11.3 от стратегията 

“Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на околната среда 

е “Към по-добро качество на живот и устойчива околна среда” В таблицата по-долу са показани 

приоритетите и мерките на ОУП на Община Червен бряг, които съдействат за постигане на 

националните стратегически цели за опазване на околната среда. 

Таблица № 6.1. Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните 

стратегически цели за опазване на ОС 

Национални цели Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат 

за постигане националните цели 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците от 

изменението на климата и чиста енергия – със 

специфични цели: намаляване растежа на емисиите от 

парникови газове, адаптиране към промените на 

климата, постигане на устойчиво екологосъобразно 

развитие на енергетиката в страната 

Развитието на извънселищно озеленяване за широко 

обществено ползване е сериозен фактор в това 

направление 

2. Осигуряване на достатъчно по количество и с по-

добро качество вода със специфични цели: 

осигуряване на добро състояние на повърхностните 

води, на добър екологичен потенциал на изкуствените 

и силно модифицирани водни тела, осигуряване на 

вода с необходимото количество и качество за 

населението; възприемане на водите като елемент от 

националната сигурност, въвеждане на интегрирано 

управление на водите в Дунавски басейнов регион 

С предвиденото доизграждане на водоснабдителната 

система на общината, подмяна на амортизирани 

трасета,  изграждането на канализационните системи 

на немалка част от населените места, както и с 

групиране на населени места с цел пречистване на 

отпадъчни води, планът ще допринесе за постигането 

на тази цел. 

Реализирането на благоустройствени мероприятия, 

вкл. канализиране на населените места ще осигури по- 

добър екологичен потенциал на воните тела 

3. По здравословна околна среда с по-добро качество 

на живот със специфични цели: намаляване на 

здравния риск от замърсяване на околната среда; 

достигане на общоевропейски норми за КАВ, 

прекратяване употребата на вещества, нарушаващи 

озоновият слой, предотвратяване и намаляване на 

шума в населените места; устойчиво управление на 

почвите, възстановяване на увредени почви 

Планът съдейства за постигане на тази цел чрез 

устойчиво развитие на Община Червен бряг през 

периода на действие на ОУПОЧБ, чрез методите на 

устройственото планиране за реализиране на 

териториалните ресурси 

Правилата за прилагане на ОУПО Червен бряг със 

специфични норми и правила за защитените по 

специални закони територии ще съдействат 

ефективно за реализиране на тази цел. 

Усъвършенстванията на комуникацинно-

транспортната система допринасят за намаляване 

концентрациите на емисии с парников ефект 

Въвеждане на изисквания за използване на 

алтернативни източници на енергия с цел намаляване 

здравния риск от замърсяване на атмосферния въздух 

4. Насърчаване на устойчивото потребление и 

производство със специфични цели: разширяване 

Заложеното в ОУПО развитие на функционалната 

структура на общината, щадящото отношение към 
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използването на екологосъобразни технологии, 

устойчиво управление и рационално ползване на 

земните недра и подземни богатства, ограничаване 

натоварването върху околната среда от дейностите по 

търсене/проучване добив, преработка на полезни 

богатства; устойчиво управление на отпадъците, 

устойчиво развитие на транспортната система, на 

селското стопанство, на горите, намаляване натиска 

върху околната среда от туристическия сектор и 

развитие на устойчив туризъм 

използването на природните ресурси на територията 

и търсеният баланс между развитие на урбанизацията 

и съхраняване във възможната степен на целостта на 

природната среда са напълно съзвучни с тази цел. 

Планът съдейства за постигане на тази цел със 

следните 

си проектни предвиждания: 

- включване всички населени места в система за 

разделно събиране на отпадъците, обработването им в 

регионално депо и премахване на 

нерегламентираните сметища; 

- доизграждане на общинската пътна мрежа за 

подобряване на напречните връзки между селата и 

подобряване обслужването им с обществен 

транспорт; 

- увеличаване на дела на специалните гори с 

рекреационно значение; 

- създаване на устройствени условия за развитие на 

алтернативни форми на устойчив туризъм: културно-

познавателен, ловен, лечебен и селски. 

Чрез прилагане на йерархията в управлението на 

отпадъците съгл. ЗУО посредством изграждане на 

съвременни съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, ще се 

съдейства за постигането на тази цел 

5. Ограничаване и спиране на загубата на биологично 

разнообразие - със специфични цели: устойчиво 

управление на биологичното разнообразие, опазване 

на местообитания и видове с европейско и 

национално значение от НЕМ и извън нея 

Планът съдейства за постигане на тази цел със 

следните си проектни предвиждания: 

- гарантиране охранния режим на защитените 

територии чрез недопускане на нова урбанизация в 

съседство с тях; 

- допускане само по изключение и в минимален 

размер увеличение на урбанизирани територии в 

границите на защитените зони по Натура-2000 и то 

само извън конкретния обхват на местообитанията; 

- специална защита на растителността по 

крайбрежията на реките и суходолията; 

- изграждане на нови озеленени площи за широко 

обществено ползване: извънселищни паркове; 

- устройство на крайселищни озеленени площи за 

широко обществено ползване. 

Създаването на устройствени условия за реализиране  

на общинска екологична мрежа и зелена 

инфраструктура, както и въвеждането на строги 

правила за допустимите устройствени и строителни 

намеси в защитените зони по Натура 2000 

представляват надеждна гаранция за постигане на 

тази цел 

6. Формиране на нови модели на поведение на 

обществото, щадящи околната среда и съдействащи 

за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-

качествена информация и мониторинг но околната 

среда 

Предвидените обществени обсъждания на плана и ЕО 

към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа 

до информация и участие на обществеността в 

процеса на вземане на решения по ОС 

Предвиденият с ЕО мониторинг на определени 

компоненти от ОС ще допринесат за подобряване и 

развитие на системите за наблюдение и контрол на 

околната среда 

6.2. Предвиждания на ОУПО с постигане на международни цели 

Посоченото в Таблица № 6.1. показва как предвижданията на ОУПО спомагат за 

постигане и на международните цели за опазване на околната среда, през призмата на НАТУРА 

2000 /напр. допускане само по изключение и в минимален размер нарастване на урбанизирани 
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територии в границите на 33/. Изпълнение на различни Директиви като например изграждане 

на ПСОВ в населени места с население над 2000 ЕЖ, канализиране на малките селища и т.н., 

екологосъобразно третиране на отпадъци, съгласно предвижданията на Националната програма 

за управление на отпадъците за изграждане на регионална система за управление на отпадъците 

и др. подобни предвиждания, спомагащи за решаването на глобални екологични проблеми. 

7. ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

Методическия подход за изготвяне на ОУПО, предпоставя изготвянето на прогноза за 

въздействие върху околната среда. Определящите компоненти за изготвянето на прогнозата са: 

климат и атмосферен въздух, повърхностни води, земни недра и подземни води, земи и почви, 

биоразнообразие, ландшафт, вредни физични фактори, отпадъци и опасни вещества. 

Настоящият Общ устройствен план на общината търси възможности за разсредоточаване 

на инвестиционния интерес и развитие на курортни активности и към нейния хинтерланд, цели 

от една страна да намали в екологично приемливи граници струпването на производствени 

обекти в една територия и от друга – да предложи условия за нови различни видове 

алтернативен екологичен туризъм в селищните и крайселищни територии. 

Стратегическите насоки за териториално развитие в общината са свързани с 

реализирането на специфични цели и задачи в устройството на територията, което има за цел 

да постигне устойчиво и балансирано социално-икономическото развитие в съответствие с 

ресурсните възможности. 

Извършеният задълбочен преглед на факторите, определящи съществуващите 

екологичните условия за производство, обитаване и туризъм на територията на община Червен 

бряг и екологичният анализ на проектните предложения в ОУП ни дават основание, по-долу да 

коментираме основните предполагаеми екологични въздействия от предложените решения в 

ОУП на община Червен бряг. 

7.1. Проектни предвиждания 

Описаните по-горе характеристики на общата концепция на Плана го определят като 

планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. 

Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от 

досегашната урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически мотивирано 

протичане на урбанизационния процес. Планът е разработен като инструмент за регулиране в 

устройствено отношение на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на 

общината в граници, които да не накърняват целостта и стабилността на природната й среда. 

Конкретните устройствени решения, определящи допустимите форми и степени на урбанизация 

на отделните части на територията са израз на търсен/постигнат баланс между действащите 

върху тях стимулиращи и ограничаващи урбанизацията фактори. 

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са 

непосредствено свързани с целите на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и подхода 

към проблемите на околната среда. 
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7.1.1. Характеристика на плана /устройствени параметри/ 

Общия устройствен план на Община Червен бряг е инструмент за оптимално управление 

и развитие на територията на общината в прогнозен период 15 – 20 години. ОУПО очертава 

възможно най-пълно съществуващото състояние и отразява визията на бъдещото развитие в 

средносрочен и дългосрочен план на основата на реалностите, плановете и стратегиите за 

развитие на общината, областта, региона и страната с оглед най-оптималната реализация на 

потенциала на територия. 

Основната цел на Общия устройствен план на Община Червен бряг е да осигури 

устойчиво развитие и благоустрояване в съответствие със специфичните природни и 

обществено-икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, 

труд и отдих в общината. 

Общият устройствен план на Община Червен бряг заедно с Общинския план за развитие 

2014 – 2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг са 

основните стратегически и програмни инструменти за управление на общината през настоящия 

планов период. Планът ще осигури оптимално обвързване и правилно функциониране на 

основните общински системи в контекста на една устойчива селищна система. 

За формулирането на визията и целите за устройствено развитие на Община Червен бряг 

е използван интегрирания подход. Практически това означава първоначално проучване на  

законовата и стратегическата рамка, в която ОУПО се разработва, като на следващ етап  

направените констатации и изводи от това проучване се използват  за разработването на 

конкретната задача. 

Целите на ОУПО са изведени от разпоредбите на  Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове (чл.3 ал.1). Най-важните от тях са: 

• Създаване на планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие 

на териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо 

планиране на пространственото развитие, регламентирани в Закона за 

регионалното развитие (ЗРР); 

• Създаване на условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно 

социално-икономическо развитие; 

• Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 

реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 

собственост, при гарантиране на правата им. 

Тези разпоредби на наредбата определят и насоките, с които колективът се съобразява 

при разработването на устройствения план и съответно при дефинирането на визията и целите 

за устройствено развитие на Община Червен бряг. Нашият стремеж, ОУПО в най-пълна степен 

да отразява релевантните предвиждания в ОПР и други стратегии и програми на местно ниво, 

налага интегрирането на визиите и целите на отделните документи в устройствения план. Ето 

защо, тези документи са подробно разгледани. 

Разгледаните стратегически предложения на документите могат да бъдат обединени в 

една дума – равнопоставеност. А тя е налице тогава, когато всеки има достъп до 

възможностите, необходими за задоволяване на основните му потребности, подпомагащи 

неговото благосъстояние и способности за пълна изява на своя личен потенциал. Всички жители 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 329 от 474 

на Червен бряг имат обща съдба като граждани и жители на населените места и на отделните 

общности в цялата община. В този смисъл визията на ОУПО предвижда в края на периода на 

действие на плана да бъде осигурена равнопоставеност за всички. 

Стратегическата цел на ОУПО на Община Червен бряг е да създаде основа за 

балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните 

и извън урбанизираните територии. Бъдещото управление на устройствените процеси на 

територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, 

обхващащ цялата територия на общината и на създадените въз основа на него цялостни 

подробни устройствени планове за урбанизираните територии. 

Разработването на нов Общ Устройствен план на община Червен бряг трябва да 

преследва следните основни цели:  

a. Да прекрати наложената от предходното време безплановост на управлението, 

породена от факта, че след 1989 година беше сменена обществено-политическата 

система в Р България, а повечето градове и общини в България останаха със 

старите си устройствени разработки от 80-те години на ХХ век, които до този 

момент не са актуализирани.  

b. Да отчете Европейските изисквания за устойчиво развитие, отчитайки поетите 

ангажименти в Глава 21 „Регионално развитие” за балансиран подход към всички 

териториални нива, т.е. че „урбанизираните територии” са органично прилежаща, 

неразделна част от зоната на активно влияние, региона, страната, което означава, 

че нейните проблеми могат да се решава само при отчитането на тези връзки. 

c. Да оползотвори набраната информация – резултат от досегашното развитие в 

последните 20 години, от изготвените проучвания и частични проекти, изводите 

от които показват нуждата от балансиране на хипертрофираните или  намаляващи 

капацитета си (или изчезващи) функционални подсистеми на населените места и 

общото пространствено развитие на община Червен бряг.  

d. Да отчете реалният процес на усвояването на фондовете от присъединяване на 

страната към Европейският съюз и приемането на нови – евростандарти – 

„огледало” на достигнатото ниво на организация на урбанизираните  и землищни 

територии във всичките  аспекти и „стремежа” към по-приветливо и добро 

пространствено – „ЕВРО обкръжение”. 

e. Да реализира осъзната необходимост за изработване на Общия устройствен план 

на общината, като инструмент за управление на нейното развитие, при новите 

социално-икономически условия за следващите 20 години. 

f. Да отчете с необходимата значимост проблемите свързани с НКН – недвижимото 

културно наследство 

Основните задачи от творческо естество са развитие на идеята за комплексния анализ и 

синтез на пространствено-функционалната градоустройствена структура във фазата на 

Предварителния проект, чрез който да се реализират:  

✓ Съвременното разбиране за геополитически комплекс, който да съсредоточи в себе си 

взаимовръзките и влиянието на градски, регионални, национални и европейски 

структури от всякакъв характер.  

✓ Рационално използване на наличните предпоставки – благоприятно местоположение на 

община Червен бряг – спрямо инфраструктурни Еврокоридори и наличните природни и 

антропогенни ресурси. 

✓ Да използва потенциала на наличното НКН  
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✓ Постигане на европейски стандарти в отделните функционални системи на общината и 

баланса между тях 

✓ Преходът от доказалата своята изчерпаност, моноцентричност на урбанизираните 

структури, към полицентрични форми на функционално-пространствена организация, 

която предлага свобода и възможности за отлагане на положителни икономически 

влияния.  

Заедно с това, смяната на социално-икономическата системата – от тоталитарна към 

демократична изисква пространствена-(териториална) реакция на тази промяна, чрез поставяне 

на нови изисквания към Общия устрайствен план, изразяващи се в принципно нов подход, както 

при анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. изисква изграждането на нова, 

адекватна система за управление.  

Разработването на ОУПО на община Червен бряг, трябва да преследва тези цели, като в 

професионален план това е едно голямо предизвикателство за българската урбанистика в 

началото на ХХІ век, да приложи принципите на „Новата Атинска харта за развитие на 

европейските градове в ХХІ век”, защото общината е интензивно съсредоточие на население, 

функции и проблеми, от местен, областен, регионален и национален мащаб. 

Основна цели на План Схема – Комуникационно Транспортната Система (ПС-КТС) са: 

Съчетаването на локалната транспортна система с регионалните и национални 

транспортни системи и системата на Европейските транспортни коридори, както и отлагането 

им в териториалния обхват и времеви хоризонт на разработваната ПС-КТС към ОУПО. 

 Да бъдат идентифицирани териториите в неудовлетворително състояние, с негативни 

тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, както и зоните с потенциал за 

развитие, в които само прилагането на комплекс от допълващи мерки може да доведе до 

постигането на желаните стратегически цели. 

Общият устройствен план на Община Червен бряг има за цел да даде отговор на 

следните общи изисквания съгласно плановото задание свързани с:    

• Устойчиво развитие на Община Червен бряг през периода на действие на 

ОУПОЧБ, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на 

териториалните ресурси; 

• Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-

икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и 

взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Червен 

бряг; 

• 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 между общинско 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. 
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• 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 инфраструктури. 

• 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, респективно 

оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като 

се съблюдават и изискванията за устойчивост.  

С горепосочените устройствени цели и възможните им резултати, настоящият 

устройствен план допълва ОПР на Община Червен бряг и „отлага“ върху територията неговите 

предвиждания. Той служи за обединител на най-важните стратегически документи и политики, 

имащи устройствен (пространствен) характер; създава (нормативно определена) устройствена 

рамка за взимане на решения; установява споделени приоритети за развитие на общината; и 

обединява данни от различни източници. 

Предвижданията на ОУПО Червен бряг за пространствено развитие са насочени основно 

към реалното инвестиционно търсене на терени за производствени и за селскостопански 

дейности, доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни 

устройствени проекти и планове, и други проучвания за територията на общината. Моделът на 

развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и 

балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените демографски 

процеси. 

Основно предназначение на териториите. Териториалната структура на община Червен 

бряг, според вида на територията, се дели на: 

• Урбанизирани територии(населени места и селищни образувания); 

• Територии на транспорта 

• Земеделски територии; 

• Горски територии; 

• Територии, заети от води и водни обекти; 

• Защитени територии; 

• Нарушени територии за възстановяване. 

7.1.2. Развитие на териториите 

 С предварителния проект на ОУПО Червен бряг, се определят видове територии с 

основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени 

с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  
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 В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 

самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, 

терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, за 

обществено-обслужващи дейности, за озеленяване, паркове и градини. 

 В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 

моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) с 

препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. 

 Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база за 

бъдещото устройство на съответната територия. 

 Приоритетите за реализация на Община Червен бряг имат за цел да се осигурят 

необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни проекти и 

дейности за постигане на приоритетите и мерките, които да осигурят положително 

икономическо и социално развитие на общината. Необходими са комплексни мерки, които биха 

имали съществено влияние върху икономиката на малките общини. Безспорна е 

необходимостта от активно включване на пазара на труда, осигуряване на по-адекватна 

материална подкрепа на уязвимите групи, предоставяне на достъпни и качествени социални 

услуги, образование и здравеопазване в съответствие с потребностите на нуждаещите се. 

 Няколко са факторите, които могат да повлияят положително върху тенденциите за 

демографско и икономическото развитие на общината: 

➢ Развитие на селското стопанство чрез разнообразяване на земеделието към 

зеленчукопроизводство, овощарство и лозарство и развитие на животновъдство, 

излизащо от рамките на домакинствата и малките стопанства към средноголеми 

и големи ферми и съпътстваща селскостопанското производство преработвателна 

промишленост; 

➢ Потенциал за развитие на интегриран културно-исторически, селски, еко-

туризъм, лов и риболов; 

➢ Наличие на свободен общински сграден фонд и терени, които могат да 

предизвикат инвеститорски интерес; 

➢ Реализиране на публично-частни партньорства и изпълнение на съвместни 

проекти с НПО и други общини; 

➢ Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно стопанство; 

➢ Насърчаване на предприемачеството и инвестициите чрез стимулиране на 

местното предприемачество; 

➢ Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, повишаване на 

заетостта, доходите, социално включване и задържане на младите хора в района. 

➢ Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на 

околната среда и природното богатство; 

➢ Комплексно планиране и устройство на територията; 

➢ Повишаване на административния и институционален капацитет; 

➢ Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги; 

➢ Разширяване обхвата и вида на социалните услуги; 

➢ Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование и обновяване на 

материалната и техническа база на образователните институции; 

➢ Развитие на културата, спорта и младежките дейности. 

 Целите на функционалното зониране са насочени към: 
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 Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 

 Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 

 Съгласно чл.16 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с 

Общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, 

които са „строителна граница на населено място“. 

 За територията на община Червен бряг има действащи регулационни планове. 

Единствено за землището на гр.Червен бряг има действаща кадастрална карта. Останалите 

землища имат цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС). В много от 

населените места (без гр. Червен бряг) има контактни територии (зони), където има застъпване 

или „бели петна“ на териториите по КВС, кадастралните и регулационните планове, т.е. реална 

точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не съществува. Установените 

несъответствия в общата граница между урбанизираните територии и земеделски земи и горски 

земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което този проблем ще бъде актуален до 

изработването и одобряването на кадастрална карта за съответното населено място с неговото 

землище, съответно за цялата община. В предвид гореописаното състояние и проблеми в 

одобрените и действащи планове, за тези населени места приемаме в ОУПО за съществуваща 

строителната граница на населено място, границата на имотите, които са с  НТП по КВС са 

„жилищни територии“.  

 Следвайки направените до момента диагнози, изводи и проектираната посока на 

урбанистично развитие, отчитайки действащите за територията на общината планове и 

програми за устойчиво развитие, както и стратегиите от по-високо ниво, ОУПО предлага ОУПО 

предлага модел на бъдещо развитие в мащаби, съответстващи на реалния потенциал на 

територията. 

 Онова за зониране на териториите с общо предназначение, устройствени зони, 

самостоятелни терени и режими е изработения Опорен план на Община Червен бряг.  

− Жилищни устройствени зони и терени 

 Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, съгласно 

Чл. 14 от „Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони“, населените места в Община Червен бряг  спадат към: 

− „малки градове“ – гр. Червен бряг; 

− „много малки градове“ – гр. Койнаре; 

− „средни села“ – с. Глава, с. Горник, с. Радомирци; 

− „малки села“ – с. Бресте, с.  Девенци, с.Лепица, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. 

Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци. 

 От направения анализ на съществуващото положение на жилищните територии в 

общината се налага изводът, че всички населени места надхвърлят нормативно изискуемата 

жилищна площ. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  факта, че преобладаващите 

населени места са от селищен тип, при които имат много малко население и заемат относително 

по-голяма територия. Този извод и демографската прогноза за намаляване на населението, са 

достатъчно основание да не се предвижда разширяване на селищните територии в тази насока. 

 Въпреки така направените изводи, се открояват редица застроени поземлени имоти, 

които се ползват за жилищни нужди, в непосредствена близост до строителната граница на 
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населените места, но са с различно функционално предназначение.  Наличен е проблемът със 

застъпване на регулационните  планове с картите за възстановена собственост на съответните 

землища. Тези проблеми са намерили своето решение в проекта за ОУПО. При зонирането на 

жилищните територии и определянето на новата строителна граница на населените места в 

общината, са взети предвид и единичните жилищни имоти от картите за възстановена 

собственост, които са в непосредствена близост до населените места. 

 Увеличение на жилищните територии и разширяване във връзка с това на строителната 

граница на съответното населено място е предвидено за: Гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Горник, 

с. Девенци, с. Радомирци, с. Реселец, с. Рупци, с. Телиш и с. Чомаковци. 

 Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско (Жм). 

Единствено в общинския център- град Червен бряг, с преобладаващия заварен характер на 

застрояване в отделните части на града се определят жилищни устройствени зони от следния 

характер: 

− Жс – жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване с височина 

до 15м; 

− Жг – жилищна устройствена зона с преобладаващо високо застрояване с височина 

над 15м 

 Във връзка с наличието на Защитени зони в землището на с. Реселец, обособените за 

населеното място жилищни устройствени зони са с разновидност Жм1, със занижени параметри 

на застрояване.  

 Общата площ на териториите с жилищни функции в Община Червен бряг с прилагането 

на проекта е 1475.46 ха. 

 С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на 

предназначението в Жилищна устройствена зона. Предвижданията са за територии в 

непосредствена близост до строителните граници на населените места – селата Бресте, Глава, 

Девенци и гр. Червен бряг, като по този начин се цели освен окрупняване на териториите, 

обезпечаването на нуждата от нови жилищни територии. Площта  на териториите с този режим 

е 31,94 ха. 

− Устройствени зони и терени за обществено-обслужващи дейности 

 Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, културата, 

търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с обществено-

обслужващи дейности  територии. Площта на този тип терени намалява във връзка с 

включването им в други устройствени зони, за които е допустим такъв вид дейност.  

 В урбанизираната територия на гр. Червен бряг се дефинира устройствен режим за 

допустимо смесено предназначение (Обществено-обслужващо – Жилищно). Режимът е 

обособен за терени, с бъдещи инвестиционни намерения в обхвата на дейностите, дефинирани 

в Жилищна устройствена зона и терени и Устройствени зони и терени за обществено-

обслужващи дейности. Териториалният обхват на този режим е 1,16 ха. 

− Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена 

централна зона (Ц) 
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 Такъв тип устройствена зона е обособен за централните части на гр. Червен бряг и гр. 

Койнаре. Те са с преобладаващ обществено-обслужващ характер в централните части на 

градовете. Обхващат административни и делови сгради, социални, просветни, учебни, 

културни, религиозни и др. обществени дейности, търговски и други обслужващи сгради и 

комплекси, хотели и заведения за хранене и развлечения, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 

предназначение и др. 

− Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 

 Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони Соп са 

с производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, 

животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено 

обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и 

др. 

 Устройствена зона от вида Смесено обществено-обслужваща производствено-складова - 

Соп е предвидена за гр. Червен бряг, с. Телиш и гр. Койнаре. Този тип устройствена зона е 

предвидена във връзка с развитие на логистична дейност, предвид наличните производствени 

мощности и предвижданията за такива. 

 С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на 

предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Соп). Тези територии са с насоченост към възможност за създаване на 

логистични центрове, предвид локация си – в непосредствена близост до границите на 

населените места, по протежение на главни пътища. С обособяването на територии с режим на 

допустима смяна на предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-

производствена устройствена зона, се дава заявка за привличане на инвеститорски интерес, 

респективно развитие на икономиката, повишаване на трудовата заетост. Площта на този тип 

територии е 108,03 ха. 

− Устройствени зони и терени за производствени дейности 

 Предвижданията за териториите с производствени функции са свързани с 

присъединяване на съществуващи производствени терени към урбанизираната територия на 

населените места при непосредствена близост до съответното населено място. Предвид 

насочеността на мощностите и потенциалът за развитие на общината в тази област, площите на 

тези територии са разширени за сметка на необработваеми земи. На места са установени 

налични производствени терени, които са с различно функционално предназначение на земята.  

 Във връзка с това са обособени следните устройствени зони: 

− Предимно-производствена устройствена зона (Пп); 

− Чисто производствена устройствена зона (Пч); 

− Предимно – производствените устройствени зони (Пп) се застрояват с 

производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се 

изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за 

ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за 

охраната. 
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 Чисто производствена устройствена зона е обособена единствено в гр.Червен бряг на 

база съществуващи терени за подобен вид дейности. Те се застрояват с производствени, 

складови и обслужващи сгради и съоръжения. 

 Във връзка с наличните Защитени територии в общината и застъпването им със 

обособени устройствени зони, за с. Реселец, гр. Червен бряг и с. Телиш са предвидени 

устройствени зони Пп1, със занижени параметри на застрояване. 

− Ваканционно селище (Ос) 

 Обособяването на този вид устройствена зона е свързано както със съществуващи терени 

с рекреационни функции, така и наличието на привлекателни територии за развитие на такъв 

вид дейност предвид наличието на големи язовири на територията на общината. Новообособени 

са зони Ос в непосредствена близост до язовир Телиш и язовир Горни Дъбник. 

В обхвата на зоната могат да се изграждат: 

 1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 

 2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 

 3. сгради за общественообслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за 

хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и др.п.; 

 4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни 

басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, хоби-

ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

 5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 

 6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 

площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 

пристанища и др.п.; 

 7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 

ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, 

мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 

помпени станции, пречиствателни станции и др.п. 

− Вилна устройствена зона (Ов) 

 Освен съществуващите имоти от действащите цифрови модели на землищата на 

населените места с отреждане „за вилна сграда“, предвижданията на ОУПО са свързани с 

обособяването на нови вилни зони, които на место се ползват като такива, но не са отразени в 

описаните модели. Местоположението на конкретните зони е в землищата на гр.Червен бряг. 

− Терени за спорт и атракции 

 Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти.  Устройват се с  ПУП и в 

съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 

развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
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населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от площта 

на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват всички 

изисквания за изграждане на достъпна среда 

 Предвижданията ОУПО за този тип терени е във връзка с присъединяването на 

съществуващи такива към границите на населените места. 

− Терени за озеленяване, паркове и градини 

 Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са предназначени 

за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в населените места. 

Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на чл.30 и чл.32 от Наредба 

7/2003 на МРРБ. 

  Предвижданията за този тип терени на ОУПО са свързани с нанасяне на конкретни 

инвестиционни намерения на общината в гр. Червен бряг и с. Радомирци. 

− Терени за гробищни паркове 

 Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 

устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба 

№2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и 

пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

 Гробищните паркове са увеличени с ОУПО, във връзка с изчерпването капацитета на 

съществуващите такива и създалата се необходимост от обособяването на нови. Общата площ 

на терените за гробищни паркове, предвидена в ОУПО е 50,59 ха. 

− Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

 Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове инженерно-

техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 

устройствени терени се определят с ПУП. 

− Терени за транспорт и комуникация  

 Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове транспортно-

комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се определят с ПУП. 

 С ОУПО Червен бряг са обособени нови терени за транспорт и комуникации, свързани с 

предвижданията на разработената към плана план – схема на комуникационнo - транспортнata 

система. 

− Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

 Това са обособени терени, с разположена недвижима културна ценност в тях. Те са със 

самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на чл. 79 

от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. Нови терени от този тип са 

обособени в границите на населените места. 
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− Терени за обект НКЦ с определени режими за опазване 

 Терени от този тип са обособени в землището на с. Сухаче и в с. Чомаковци. Границите 

на терените са определени съобразно Протокол в изпълнение на Заповед №РД 9К-

0172/04.10.2011г. на Министъра на културата и Заповед №РД9П-14/24.11.2017г. на Заместник-

министъра на културата. За тях има определени конкретни режими за опазване. 

− Нарушени територии 

 Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци-сметища, както и териториите за 

добив на полезни изкопаеми- кариери. 

 Териториите за добив на полезни изкопаеми се увеличават с ОУПО във връзка с 

действащи договори за концесия в землищата на с.Чомаковци, с.Реселец, гр.Койнаре и 

с.Девенци. 

− Защитени територии 

 Към този тип територии спадат всички природни забележителности, защитени територии 

и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. 

Те са отразени в ОУПО и са имани предвид при зонирането на територията. 

 Към този тип територии спадат още: 

 Санитарно-охранителни зони около водоизточници  

 Това са пояси на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване  

и минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален статут и дейностите, 

които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба №3 от 16 Октомври 2000 

г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците.“ Предвижданията на ОУПО са за обособяване на 

проектни СОЗ, подадени като такива от ВиК. За онези водоизточници и съоръжения, за които 

няма обособени санитарно-охранителни зони, са определени като проектни СОЗ Пояс I на 

зоната, съвпадащ като граници с имота, в  съответното съоръжение попада. 

 Режим на превантивна устройствена защита за СОЗ 

 Във връзка с Закона за водите и Наредба №3 за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 

Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, с ОУПО Червен бряг се въвежда режим на превантивна 

устройствена защита за онези съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за които не е 

идентифициран конкретен поземлен имот, в който попадат и за тях няма учредени охранителни 

зони. Границите на териториалния обхват на режима са приблизителни, предвид 

приблизителния характер на информацията за положението на голяма част от тях. В границите 

на режима за превантивна устройствена защита (СОЗ) важат всички ограничения в ползването, 

които са валидни за Пояс I на СОЗ, съгласно действашата нормативна уредба. Всяко 

инвестиционно намерение се съгласува с експлоатационното дружество. 
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 Режимът е валиден до учредяване на СОЗ по реда на Наредба №3 за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 Територии с режим на особена териториалноустройствена защита 

 Обособените територии с особена териториалноустройствена защита са свързани с 

безопасните разстояния за хора при извършване на взривни дейности съгласно изискванията на 

чл.143 от Правилник за безопасността на труда при взривни работи. За имотите, в обхвата на 

този вид режим, не се допуска изграждане на жилищни, курортни, вилни и др. обекти, 

подлежащи на здравна защита. Предвижда се богато озеленяване с висока храстовидна и 

дървесна растителност.  

 Всички инвестиционни намерения за територии, обхванати от режима на особена 

териториалноустройствена защита, подлежат на съгласуване с Регионална здравна инспекция. 

 Територии с режим на превантивна устройствена защита за опазване на НКН 

 Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти 

на недвижимото културно наследство, но не са с обособени точни граници. Обхвата на този 

режим съвпада с границата на имота, в който попада съответната недвижима културна ценност 

(НКЦ). С режима на превантивна устройствена защита се запазва фактическото ползване на 

териториите, без да се нарушава тяхното качество. Той е валиден до обособяване на точни 

граници на обектите НКЦ съгласно Закона за културното наследство. 

 Територии с режим „За археологическо проучване“ 

 Това са територии извън границите на населените места, в обхвата на които има обекти 

на недвижимото културно наследство, но не е ясно тяхното точно местоположение. 

Определянето на границите на режима е свързано с описанието за локацията на съответните 

НКЦ, спрямо посока и разстояние от населено място. В обхвата на този режим, всяко 

инвестиционно намерение се предхожда от археологическо проучване. Той е валиден до 

обособяване на точни граници на обектите НКЦ съгласно ЗКН. 

 Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство 

 Във връзка с Закона за културното наследство, границите на обектите – недвижими 

културни ценности, заедно с тяхната охранителна зона, представляват защитени територии за 

опазване на недвижимото културно наследство. В ОУПО са определени охранителни зони на 

обектите НКЦ по следния начин: 

− в границите на населените места – съгласно чл.79, ал.5 от Закона за културното 

наследство; 

− извън границите на населените места – за археологическите обекти на 

недвижимото културно наследство – съгласно Писмо 545/ 27.02.2001г. на НИПК. 

− за обект  “Вилно стопанство от римската епоха и селище“ в м.“Селище“ в 

землището на с. Сухаче – съгласно Протокол от 19.10.2011г. в изпълнение на 

Заповед на Министъра на културата №РД 9К-0172/04.10.2011г. 

− за обект „Църква „Успение Пресветая Богородица“ в с.Чомаковци - съвпада с 

териториалния обхват на архитектурно-строителната и художествена НКЦ, 
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поради описаната в Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник министъра на 

културата липса на необходимост от охранителна зона. 

 

− Земеделски територии 

 Към тези територии се причисляват : 

− Обработваеми земи (ниви); 

− Обработваеми земи (трайни насаждения); 

− Необработваеми земи; 

 Към необработваемите земи са причислени и терените без определено стопанско 

предназначение. 

 Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите за сметка на трайните 

насаждения.  

 По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те 

подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. Земеделски земи, 

които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за опазване 

на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

 Към необработваемите земи са причислени два терена с устрийствени режим „без 

определено стопанско предназначение“. 

 С ОУПО се обособяват територии с режим “за алтернативно земеделие”. Във връзка 

с насърчаване на земеделската дейност, са обособени териториите за алтернативно земеделие. 

Те обхващат обработваеми земи ниви и трайни насаждения с висока бонитетна стойност по 

поречието на р.Искър в землището на селата Реселец и Глава и гр.Койнаре. Тези територии се 

подчиняват на действащата нормативна уредба. Смяната на предназначението на земята, 

обхваната от този режим е допустим само от трайни насаждения в нива и обратно. Смяната на 

предназначението се извършва в съответствие със Закон за опазване на земеделските земи. 

Площта на този вид територии е  322,69 ха. 

− Гори 

 Проектното решение на ОУПО е за максимално опазване на горските територии. Към 

горските територии се причисляват и тези в земеделски земи с НТП „гори и храсти в земеделски 

земи“.  

 Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по 

Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на съответните 

защитени зони. 

7.1.3. Подсистема „транспортна инфраструктура“ (ПС-КТС план – схема на 

транспортно комуникационната система)  

Републиканска пътна мрежа 

 Към настоящия момент е избран изпълнител за основен ремонт на обект: Път III-306, 

Луковит-Червен бряг-Кнежа от км 9+715 до км 19+207. В ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ СЕ 
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ПРЕДВИЖДА И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД Р.ИСКЪР 

НА КМ 17+724 (ПРИ С. ЧОМАКОВЦИ). 

Проектът се предвижда за включване за изпълнение на СМР в Оперативна програма 

региони в растеж 2014 - 2020”. 

Проблем на Община Червен бряг представлява преминаването на републикански път III-

306 през гр.Червен бряг и по-специално през жилищни територии, като силно натовареното 

движение по него (включително тежкотоварни автомобили, чието присъствие на пътя е 

засилено) е предпоставка както за ПТП включително застрашаващи пешеходците и като цяло 

жителите на града, така и води до нарушаване на пътната настилка в градската част и 

повишаване нивата на шум, прах и вредни газове. Този проблем е идентифициран от Общината 

от дълги години и съответно се търси решение. Такова е намерено в преместване на трасето на 

републикански път III-306 от ул.“Петко Славейков“ по ул.“Васил Левски“, бул.“Европа“  и 

общински път  PVN 2194 / III-306, Луковит – Червен бряг/.   

Предложение на общината и решение за избягване на натовареното транспортно 

движение през силно населената градска част е включването на общински път PVN 2193 към 

трасето на републикански път III-3006. Този проектен вариант е залегнал в дългосрочната 

стратегия на Община Червен бряг за подобряване условията на живот в града и намаляване на 

ПТП. 

Двете решения, приложени комплексни ще изведе транзитния пътно-транспортен поток 

от жилищните градски части по периферията на урбанизираната територия.  Това напълно 

отговаря на насочеността на Националната стратегия „Интегрирана транспортна стратегия в 

периода до 2030 г.“., която отчита, че изграждането на обходни пътища ще доведе до 

намаляване на външните ефекти от транспортната дейност. 

 Общинска пътна мрежа 

Във връзка с улесняването на връзката от с. Девинци за гр. Плевен и изнасяне на тежкото 

движение от центъра на с. Телиш, с ОУПО се планира вариант на за южен обход на с. Телиш, 

посредством ново трасе на общински път. 

Във връзка с подобряване състоянието на общинската пътна мрежа, в проекта се 

предвижда рехабилитация на общински пътища VRC3146 (/III-134, Габаре-Горна Бешовица / 

Камено поле-граница общ. (Роман-Червен бряг)-Бресте) и PVN 2193 (/ III-306, Червен бряг-

Чомаковци/ - м. Маркова могила-Червен бряг) и PVN 3189 (/ III-3006 / Рулци-жп гара Рулци). 

Не трябва да бъде пренебрегвана постоянната поддръжка на транспортната 

инфраструктура във връзка с отстраняването на храстовидна растителност в сервитутите на 

пътищата, които водят до затруднена видимост и ограничаване на пътното платно, респективно 

е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. 

Следва да бъдат обособени озеленени пояси по протежението на общинските пътища 

извън урбанизираните територии (на местата, където липсва такива), което е от съществено 

значение както за опазване на земеделските земи от замърсявания, така и за предпазване на 

самите пътища от навявания през зимните месеци. 

 Улична мрежа 
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 Улиците в гр. Червен бряг като цяло са рехабилитирани. Относно организацията на 

движението – необходимо е да се актуализира и допълни с нови пътни знаци. Съществуващите 

пътни знаци, които са в лошо състояние трябва да се подменят. Необходимо е да се опресни 

хоризонталната маркировка и да се положи нова там, където липсва. Необходимо е да бъдат 

рехабилитирани и съществуващите паркинги в града.  

В гр. Червен бряг се предвиждат три нови пътни трасета на улици IV-ти клас, както 

следва: 

− от бул. „Европа“ на североизток до ул. „Търговска“ /частично изградено/  

− продължение на бул. „Европа“ на северозапад и север, което се явява ново трасе 

на ул. „Васил Левски“, до съществуващия участък от ул. „Васил Левски“.  

− ново трасе по демонтираната жп линия от републикански път III-306 до общински 

път PVN 2193.  

Така предвидените трасета ще позволят транзитното движение да се изведе от 

централната градска част и като цяло от жилищната площ на гр.Червен бряг. 

Има изготвени проекти за 3 кръгови кръстовища, както следва: 

− бул. „Европа“ с ул. „Антим I“ 

− ул. „Дядо Вълко“ с ул. „Калоян“ и ул. „Йоан Екзарх“ 

− ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Бузлуджа“ 

Предвижда се реконструкция на съществуващо, респективно изграждане на ново 

съоръжение на две нива с цел увеличаване на светлата височина за пресичане на път III-306 с 

жп линията.Съоръжението се намира на км 139+388 спрямо жп линия София - Горна оряховица 

– Варна. Километричното положение спрямо път III-306 – км 11+850. 

Необходимо е обособяването на нов паркинг при кръстовището пред „паметника” в има 

участъка от пътното платно, служещ за канализиране на движението и играещ ролята на ръкав 

за отделяне на дясно-завиващите превозни средства. Поради големите радиуси и 

ненатовареният трафик то е затворено. Габаритът му позволява да бъде използван за 

разгръщането на нов автомобилен паркинг. Поради малкия трафик, би могла да му се отреди 

ролята на „буферен паркинг” за посетителите на града.  

По уличната мрежа на другите населени места в община Червен бряг не се предвиждат 

нови трасета на улици. 

 Железопътна инфраструктура 

 По данни на ДП НКЖИ със средства по програма ИСПА е изпълнен проект "Техническа 

помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната 

линия Мездра - Горна Оряховица в България". Съгласно проектните разработки в област Червен 

бряг се предвиждат следните промени: 

- При железопътна спирка Хумата в участък от жп километър 150+000 до жп 

километър 154+278 се предвижда отместване на железопътното трасе с цел 

избягване на участъци със слаба земна основа, в които в момента влаковете се 

движат с намалена скорост. 
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- В близост до железопътна гара Телиш се предвижда изграждането на два 

надлеза, които ще осигурят пресичането на железопътната линия с 

автомобилните пътища на различни нива. 

 В останалата част от трасето на железопътната линия, проектът не предвижда напускане 

на границите на собственост на ДП НКЖИ. 

7.1.4. Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 

 С проекта на ОУПО Червен бряг, се определят видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 

устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 

устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за прилагане 

на ограничителните режими на защитените зони (включени в екологичната мрежа „ Натура 

2000“ по Закона за биологичното разнообразие). 

 В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 

самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: недвижими културни ценности, 

терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраструктура, за 

обществено-обслужващи дейности и за озеленяване, паркове и градини. 

 В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 

моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) с 

препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на устройствените 

зони, териториите  и самостоятелните терени се определят по имотни граници, квартали, 

трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  и на комуникационно - 

транспортната система, естествени делители - водни течения, дерета и други елементи на 

релефа. 

 С настоящия проект за ОУПО Червен бряг са определени следните устройствени зони, 

устройствени режими и терени със самостоятелен устройствен режим: 

 

 Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм) 

 Жилищната устройствена зона с преобладаващa малка височина на застрояване, 

означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 

общината. 

 Показателите за устройствена зона Жм са следните: 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 

Жм1 от 20 до 40 от 0,5 до 1,0 от 50 до 60 10м (3 ет.) 

 В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 

Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие с 

Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

 Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 344 от 474 

 Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояване (Жс) 

Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 

квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Жс от 25 до 70 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 15 м (5 ет.) 

 В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 

Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 

Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

 Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност 

 Жилищна устройствена зона с голяма височина на застрояване  (Жг) 

Застрояване с височина до 15 м се предвижда само за застрояване на отделни  жилищни 

квартали в гр. Червен бряг с вече установен характер на застрояването. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Жг от 30 до 80 от 1,5 до 3,0 от 20 до 50 20 м 

 В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 

други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 

Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие с 

Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

 Минимум една трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

дървесна растителност 

 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности (Пп) 

 Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности е 

предвидена за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  

Пп1 от 40 до 60 от 1,0 до 2,0 от 20 до 40  

 Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 

хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

 Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не само:  

рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, брикетиране, 

пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни вещества и 

минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. при спазване на 

изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III и свързани 

подзаконови актове. Не се допускат дейности по депониране на битови отпадъци. 

 Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
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 Устройствена зона за чисто производствени дейности (Пч) 

 Този вид зони и терени се застрояват само с производствени, складови и обслужващи 

сгради и съоръжения. Обслужващи сгради и съоръжения могат да бъдат здравни пунктове, 

магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 

административни сгради и научно - експериментални бази към предприятията, гаражи и 

паркинги, както и жилища за охраната. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Пч от 50 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  

 Минимум една трета от озеленената площ е с дървесна растителност. 

 Терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 

 Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности 

– образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови 

услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финансово-

кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други). 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Оо 60 2,0 20  

 Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се 

прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г. 

 Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 

 Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 

 Устройствен режим за допустимо смесено предназначение (Обществено-

обслужващо – Жилищно (Сож)) 

 Терените със смесено предназначение от вида Сож са предназначени за обществено 

обслужване, търговия, сгради за постоянно и/или временно обитаване. Промяната на 

предназначението се извършва на ниво Подробен устройствен план. 

 Параметрите на застрояване след смяна на предназначението са следните: 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Сож от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 20 до 60 
 

 

 Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона 

(Ц) 
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 Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 

ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 

социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, търговски и 

други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение, 

хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни производствени и 

занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и 

паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

 В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 

представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Ц от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50  

 Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност.  

 Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 

 Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона 

(Соп) 

 Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони „Соп“ 

са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с безвредни 

промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните 

изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-

вкусовата промишленост и др. 

 Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Соп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  

 Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 

 Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 

 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 

 Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 

рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 

Макс. Кинт Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

(етажи) 

Ос 30  1,2 50  

 Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 

растителност. 
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 Вилна устройствена зона (Ов) 

 Вилите устройствени зони се застрояват предимно със сгради за временно обитаване, 

както и обслужващи обекти и съоръжения за нуждите на индивидуалния и организиран отдих 

и туризма. В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони освен вилни сгради може 

да се разполагат и магазини и заведения за хранене, сгради за социални, здравни, културни, 

спортни и други обслужващи дейности, малки хотели, сгради, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, бензиностанции и газостанции. 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 

H макс. 

 

Ов 40 0,8 50 
7 м – кота корниз 

10 м – кота било 

 Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност.  

 Отглеждането на селскостопански животни във вилните устройствени зони се урежда с 

отделна наредба. 

 Терени за гробщни паркове 

 Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 

устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с Наредба 

№2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и 

пренасянето на покойници. По периферията на гробищните паркове в рамките на 

регулационните им граници се предвижда задължителна изолационна зеленина, в която се 

допуска разполагане на колумбарийни стени. Изпълняват се всички изисквания за изграждане 

на достъпна среда. 

 Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

 Терени за водни площи 

 В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, 

както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици 

(алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. Въз 

основа на допълнителни проучвания се допуска шестметровият сервитут да се разположи 

едностранно.  

 Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона 

за водите (ЗВ) и на ЗООС. 

 Терени за транспортна инфраструктура 

 Терени, предвидени за  транспортна инфраструктура в урбанизирана територия – 

пътища, улици, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и административните им сгради; 

в извънурбанизирана територия – пътища, кръстовища, гаражи, автогари, депа, паркинги и 

административните им сгради. 

 Терени за площни обекти на техническата инфраструктура 
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 Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, 

радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции за 

питейни и отпадни води и др. 

 Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове съобразно 

правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и другите 

приложими подзаконови актове. 

 Терени за добив на полезни изкопаеми 

 В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни обекти, 

свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата техническа 

инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се доказват чрез 

специализиран подробен план (генплан) по чл.111 ЗУТ. 

 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

 Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. 

Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на 

чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

 Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-12 

от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за 

определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на 

вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности на 

Министерство на културата 

 Терени за обекти НКЦ определени режимиза за опазване  

 Терени от този тип са обособени: 

- в землището на с.Сухаче. Границите на терена са определени съобразно Протокол 

в изпълнение на Заповед №РД 9К-0172/04.10.2011г.  на Министъра на културата. 

За него има определени конкретни режими за опазване: 

 Запазва се начинът на ползване на земята. Прилага се режим Б от Наредба №7 за 

ПНУОВТУЗ. Не се допускат изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на 

дървета и култури с дълбока коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата 

(оран) до 0,25 м. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на 

инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически културни 

ценности, а изкопните работи се изпълняват като спасителни археологически проучвания при 

условията на чл.161 от ЗКН. 

- в урбанизираната територия на с.Чомаковци. Границите на терена са определени 

съобразнно Заповед №РД9Р-14/24.11.2017г. на Заместник-министъра на 

културата. За него има определени конкретни предписания за опазване: 

 Изисква се консервация, реставрация и експониране на храма; извършване на 

консервационно-реставрационни работи на иконостас, стенописи и икони; консервация и 

реставрация на оригиналните осветителни тела на храма. Всички намеси се доказват с проекти, 

съгласувани според действащата нормативна уредба.  
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7.1.5. Баланс на територията 

 В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието 

на устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по 

основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в 

обхвата на землищата  на Община Червен бряг и на действащите регулационни планове в 

рамките на населените места. Балансът показва данните от съществуващото положение и от 

проектното предвиждане.  
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

  

  

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

  

в границите 

на 

населените 

места 

извън 

границите 

на 

населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА 

в 

границите 

на 

населените 

места 

извън 

границите 

на 

населените 

места 

ОБЩО за ОБЩИНАТА ИЗМЕНЕНИЕ 

 ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха)  площ (ха) 
% от 

територията 
площ (ха) площ (ха) площ (ха) 

% от 

територията 
площ (ха) 

  1 Урбанизирани територии                   

  
1.1 Жилищни функции 1430.81 0.00 1430.81 2.95 1471.58 0.00 1471.58 3.03 40.77 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 100.33 1.23 101.56 0.21 87.61 0.87 88.48 0.18 -13.07 

  1.3 Територии за спорт и атракции 52.98 7.98 60.97 0.13 54.52 6.45 60.97 0.13 0.00 

  1.4 
Територии за многофункционално ползване от тип смесена 
централна зона 

0.00 0.00 0.00 0.00 22.35 0.00 22.35 0.05 22.35 

  
1.5 

Територии за смесена обществено-обслужваща производствено-

складова дейност 
2.16 0.00 2.16 0.00 48.24 3.58 51.81 0.11 49.66 

  
1.6 

Територии с рекреационни функции, курортни дейности и вилни 
зони 

0.96 26.10 27.06 0.06 0.96 217.10 218.06 0.45 191.00 

  1.7 Терени за производственo-складови и стопански функции 109.00 397.39 506.40 1.04 164.26 332.87 497.13 1.02 -9.27 

  1.8 Терени за озеленяване, паркове и градини 183.12 17.46 200.58 0.41 176.79 17.46 194.25 0.40 -6.33 

  1.9 Терени за гробищни паркове 12.69 24.97 37.66 0.08 14.02 36.56 50.59 0.10 12.92 

  1.10 Други урбанизирани територии извън населените места 0.00 36.13 36.13 0.07 0.00 3.88 3.88 0.01 -32.25 

  2 Земеделски територии 
         

  2.1 Ниви 0.00 26124.44 26124.44 53.78 0.00 26041.22 26041.22 53.61 -83.22 

  2.2 Трайни насаждения 0.00 1806.80 1806.80 3.72 0.00 1646.28 1646.28 3.39 -160.53 

  2.3 Необработваеми земи 0.00 6909.12 6909.12 14.22 0.00 6807.20 6807.20 14.01 -101.92 

  3 Горски територии 
         

  3.1 Гори  0.00 6637.42 6637.42 13.66 0.00 6668.10 6668.10 13.73 30.68 

  3.2 Други горски територии в земеделски земи 0.00 454.03 454.03 0.93 0.00 430.70 430.70 0.89 -23.32 

  4 Територии заети от водни площи 16.24 1865.04 1881.28 3.87 17.08 1864.16 1881.24 3.87 -0.04 

  5 Територии за транспорт и комуникации 493.73 1683.61 2177.34 4.48 503.56 1673.86 2177.42 4.48 0.08 

  6 Територии за инженерно-техническа инфраструктура 1.96 89.92 91.88 0.19 1.95 89.92 91.87 0.19 -0.01 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ          
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  1 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 0.06 4.05 4.11 0.01 5.90 21.78 27.68 0.06 23.56 

 2 Територии за добив на полезни изкопаеми 0.00 72.60 72.60 0.15 0.00 131.54 131.54 0.27 58.94 

  3 Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 10.38 10.38 0.02 0.00 10.38 10.38 0.02 0.00 

  4 Територии за природозащита - природна забележителност 0.00 6.45 6.45 0.01 0.00 6.45 6.45 0.01 0.00 

  
 

Общо: 2404.04 46175.13 48579.17 100.00 2568.82 46010.35 48579.17 100.00 0.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (припокриващи се)          

  1 Защитена зона "Горни дъбник - Телиш" - BG 0002095 0.00 1992.15 1992.15 4.10 0.00 1992.15 1992.15 4.10 0.00 

 2 Защитена зона "Карлуково" - BG 0001014 118.30 9584.88 9703.18 19.97 118.30 9584.88 9703.18 19.97 0.00 

  3 Защитена зона "Карлуковски карст" - BG 0000332 0.00 4219.51 4219.51 8.69 0.00 4219.51 4219.51 8.69 0.00 

  4 Защитена зона "Река Искър" - BG 0000613 0.62 2182.58 2183.20 4.49 0.62 2182.58 2183.20 4.49 0.00 

  5 Защитена зона "Седларката" - BG 0000591 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 

  6 Защитена зона "Язовир Горни дъбник" - BG 0000611 5.05 1325.42 1330.47 2.74 5.05 1325.42 1330.47 2.74 0.00 

  7 Защитена местност "Голият връх" 0.00 6.81 6.81 0.01 0.00 6.81 6.81 0.01 0.00 

  8 Защитена местност "Дреновица" 0.00 27.85 27.85 0.06 0.00 27.85 27.85 0.06 0.00 

  9 Защитена местност "Пипра Калето" 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 0.87 0.87 0.00 0.00 

  10 Защитена местност "Щърка" 0.00 4.13 4.13 0.01 0.00 4.13 4.13 0.01 0.00 

  
11 

Природна забележителност "Водопад "Скока" на 

р.Белилката" 
0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 

  12 Природна забележителност "Купените" 0.00 4.71 4.71 0.01 0.00 4.71 4.71 0.01 0.00 

  
13 

Природна забележителност "Скален мост "Седларката" в 

м."Езерото"" 
0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 

  
14 

Природна забележителност "Скалните кукли в 

м."Пладнището"" 
0.00 64.42 64.42 0.13 0.00 64.42 64.42 0.13 0.00 

  
15 

Природна забележителност "Скално образование "Куклите" 

в м."Улея"" 
0.00 14.76 14.76 0.03 0.00 14.76 14.76 0.03 0.00 

  16 Природна забележителност "Тектонски гребен "Калето"" 0.00 62.37 62.37 0.13 0.00 62.37 62.37 0.13 0.00 

  17 Природна забележителност "Хайдушката пещера" 0.00 8.73 8.73 0.02 0.00 8.73 8.73 0.02 0.00 

  18 Природна забележителност "Камарата" 0.00 2.90 2.90 0.01 0.00 2.90 2.90 0.01 0.00 

  19 Санитарно-охранителна зона на водоизточник 1.19 0.00 1.19 0.00 1.19 277.18 278.37 0.57 277.18 

  
 

Общо: 125.16 19503.69 19628.85 40.41 125.16 19780.87 19906.03 40.98 277.18 
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7.1.6. Правила и нормативи за прилагане на общ устройствен план на община Червен бряг 

 Неразделна част от Общия устройствен план са правилата и нормативите за 

устройството и застрояването на територията на Община Червен бряг. С правилата и 

нормативите за прилагане на плана се определят устройственото и функционалното 

предназначение, ограниченията при застрояването и показателите за застрояване на отделните 

видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени. 

 С общия устройствен план се определя основното предназначение и режими за 

устройство на териториите в Община Червен бряг. 

 Изготвените правила и норми за прилагане на общ устройствен план на община Червен 

бряг са представени в Приложение № 8 към настоящия доклад. 

7.2. Климат и атмосферен въздух 

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на 

предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените 

дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на 

селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, за 

търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им на 

предмет на ОУПО представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение 

определяне въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух. 

По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще имат 

предвижданията на ОУПО относно социално-икономическото развитие на територията, 

предмет на планиране. По отношение локализацията и устройството на дейностите, 

осигуряващи развитието на общината и имащи отношение към качествата на атмосферния 

въздух, планът предвижда: 

7.2.1. Смесена обслужваща и производствено-складова зона (Соп) 

 Устройствената зона обхваща  територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове, производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони Соп са 

с производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени производства, 

животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, обществено 

обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата промишленост 

и др. 

 Устройствена зона от вида Смесено обществено-обслужваща производствено-складова 

- Соп е предвидена за гр. Червен бряг, с. Телиш и гр. Койнаре. 
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 Този тип устройствена зона е предвидена във връзка с развитие на логистична дейност, 

предвид наличните производствени мощности и предвижданията за такива. 

 С ОУПО Червен бряг се обособяват територии с режим на допустима промяна на 

предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Соп). Тези територии са с насоченост към възможност за създаване на 

логистични центрове, предвид локация си – в непосредствена близост до границите на 

населените места, по протежение на главни пътища. С обособяването на територии с режим 

на допустима смяна на предназначението в Смесена обществено-обслужваща предимно-
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производствена устройствена зона, се дава заявка за привличане на инвеститорски интерес, 

респективно развитие на икономиката, повишаване на трудовата заетост. Площта на този тип 

територии е 108,03 ха. 

 Устройствена зона Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Соп) и територии с режим на допустима промяна на предназначението в 

Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона (Соп) не 

предполагат значително отрицателно въздействие върху населените места и зоните за здравна 

защита. Разрешените дейности в тази устройствена зона са предимно с безвредни промишлени 

производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, 

обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост и др. 

7.2.2. Устройствени зони и терени за производствени дейности 

 Предвижданията за териториите с производствени функции са свързани с 

присъединяване на съществуващи производствени терени към урбанизираната територия на 

населените места при непосредствена близост до съответното населено място. Предвид 

насочеността на мощностите и потенциалът за развитие на общината в тази област, площите 

на тези територии са разширени за сметка на необработваеми земи. На места са установени 

налични производствени терени, които са с различно функционално предназначение на 

земята.  

 Във връзка с това са обособени следните устройствени зони: 

− Предимно-производствена устройствена зона (Пп); 

− Чисто производствена устройствена зона (Пч); 

 Предимно – производствените устройствени зони (Пп) се застрояват с производствени, 

складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове, 

магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 

административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и 

паркинги, както и жилища за охраната. 

 Чисто производствена устройствена зона е обособена единствено в гр.Червен бряг на 

база съществуващи терени за подобен вид дейности. Те се застрояват с производствени, 

складови и обслужващи сгради и съоръжения. 

 Във връзка с наличните Защитени територии в общината и застъпването им със 

обособени устройствени зони, за с. Реселец, гр. Червен бряг и с. Телиш са предвидени 

устройствени зони Пп1, със занижени параметри на застрояване. 

 Към настоящия момент в рамките на общината терените заети с производствени 

дейности възлизат на 506,4 ха. С ОУП тези терени се редуцират до 497,13 ха или с 9,27 ха по-

малко. В основна степен тези зони са били извън регулационните граници на нанеселинети 

места. С ОУП тези територии се включват в рамките на селищата в общината. 

гр. Червен бряг – като цяло се запазва разположението на съществуващите 

производствени зони като за част от тях са отредени чисто производствени зони (Пч) в 

съответствие със съществуващи дейности. Предвижда се минимално увеличение на 

производствена зона 1/Пп1 – разположена в серения край на населеното място. 

Разположението не предполага отрицателно въздействие върху зони за здравна защита. 
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гр. Койнаре – предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (Пп) разположена северозападно от града. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Бресте - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп) разположена северозападно от селото. 

с. Глава - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп) разположена северно от селото. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Горник – Запазва се съществуващото положение. Производствени терени 

препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Девенци - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп) разположена северно от селото. 

с. Лепица - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп) разположена източно от селото. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Радомирци - Запазва се съществуващото положение. Производствени терени 

препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Ракита - Запазва се съществуващото положение. Производствени терени 

препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Реселец - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп1) разположена североизточно от селото. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Рупци - Запазва се съществуващото положение. Производствени терени препокриват 

съществуващото предназначение на имотите. 

с. Сухаче - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп) разположена северозападно от селото. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Телиш - предвижда се минимално увеличаване на терените заети от Предимно-

производствена устройствена зона (1/Пп1) разположена северно от селото. Останалите 

производствени терени препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

с. Чомаковци - Запазва се съществуващото положение. Производствени терени 

препокриват съществуващото предназначение на имотите. 

Всички описани разширения са към съществуващо застрояване – бивши стопански 

дворове и други, и същите няма да окажат значително въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух, тъй като „предимно производствена зона“ се застрояват предимно с 

производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, 

съгласно Наредба № 7 чл. чл. 25. 
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Общият устройствен план на общината разрешава режими на ползване на територията, 

които предпоставят бъдещото оптимално и адекватно развитие на общината, чрез планиране 

на нейната територия. Съгласно чл. 104, ал.3 от ЗУТ „Общият устройствен план няма пряко 

приложение за разрешаване на строителство” или в конкретния случай предвиждането на 

устройствени зони, не обвързва пряко със застрояването им и създаването на предприятия.  

Посочените устройствени зони не обвързват заинтересованите институции и страни, в 

т.ч. и община Червен бряг със задължение своевременно да изпълни посочените намерения. 

Новопроектираните устройствени зони са по-скоро разширения на вече съществуващи 

такива. Устройственото планиране на територията предполага обединяване на видовете 

територии и окрупняването им и в ОУП на община Червен бряг са предвидени зелени 

територии, които да служат като буферни зони между предимно производствените и жилищни 

територии. 

Водещ икономически отрасъл в община Червен бряг е селското стопанство. Заетите в 

сектора в последните десетилетия поетапно намаляват с оглед на технологичното развитие и 

вкарването в експлоатация на модерни машини, с които се извършва основната част от 

работата по отглеждане на селскостопански култури. Необходимо е да се предвиди развитие 

и в други сектори, като възможност за това се дава с новите устройствени предимно 

производствени зони. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Не се наблюдава тенденция за промяна на характеристиките на климата, което спомага 

предвижданията на ОУП за подобряване характеристиките на пътната и инженерна 

инфраструктура. 

Обобщено може да се очакват положителни въздействия върху климата от 

предвижданията на ОУП на община Червен бряг, включващи урбанистични действия, които 

гарантират високотехнологичното ефективно и инвестиционно – атрактивно пространствено 

развитие на община Червен бряг в прогнозния проектен период. 

В заключение, по отношение въздействието на ОУП на община Червен бряг върху 

климата, прогнозната оценка е, че реализирането на проектните предложения няма да 

предизвикат влошаването му, с реализирането на редица озеленителни мероприятия, на 

защитни зелени пояси, с решаването на комуникационните проблеми и залагане на 

възможности за реновация на пътищата, създаване на нови паркинги, сезонната замърсеност 

на въздуха в териториите около пътищата ще се намали. Санитарно-хигиенната обстановка/ 

включително и чистотата на атмосферния въздух/ ще се подобри, което ще допринесе до 

подобряване на климата. 

Изводи по отношение на климатичните фактори: 

- Очаква се, заложените в ОУП цел, задачи, устройствени зони и режими и 

дейности да окажат положително въздействие върху климата и да 

благоприятстват адаптацията към климатичните изменения чрез допринасяне за 

редуциране емисиите на вредни вещества и парникови газове. Това от своя 

страна е предпоставка за подобряване качеството на отделните компоненти на 

околната среда и създаване на по-добри условия за живот на населението; 

- Очакваното въздействието ще бъде положително, непряко, дългосрочно, с 

регионален обхват. 
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Изводи по отношение на атмосферният въздух: 

- Очаква се косвено положително въздействие по отношение на качеството на 

атмосферния въздух, свързано с ограничаване емисиите вредни вещества на 

територията на общината; 

- Устройствените предвиждания в разглеждания ОУП няма да доведат до 

влошаване на КАВ в общината. Развитието и подобренията в устройствени зони 

доведат до косвено положително въздействие върху качеството на въздуха. 

 Базирано на горното, очакваните въздействия върху качествата на атмосферния въздух 

се оценяват както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - ниски; 

− по продължителност - променливи; 

− по териториален обхват - ограничени; 

− по честота - променливи; 

− по рискове за човешкото здраве - ниски; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 

7.3. Повърхностни и подземни води 

Принципна постановка на Плана по отношение на техническата инфраструктура е, че 

тя не се третира само като обслужваща усвоените части на територията, а възможностите за 

нейното ефективно развитие и доизграждане са възприети като условия с предпоставящо и 

дори лимитиращо значение по отношение на урбанистичното развитие. Разчетите за 

параметриране на отделните системи ползват като оразмерителна база възможната емкост на 

отделните територии (населени места), а не демографските прогнози, които като правило не 

покриват изцяло тази емкост. Тоест, оразмеряванията са с резерв за по-далечна перспектива 

от срока на действие на Плана, което се разглежда като позитивен подход на плана, вкл. и по 

отношение на околната среда. 

Във фазата на предварителния проект на ОУП са разработени две системи на 

техническата инфраструктура - водоснабдяване и канализация. 

7.3.1. Водоснабдяване 

Направеният в Плана сравнителен анализ на наличния и въведен в експлоатация ресурс 

за осигуряване на населението с вода и перспективните потребности мотивира извода, че 

добиваните водни количества могат напълно да задоволят потреблението, включително 

пиковото водоподаване в туристическия сезон. С оглед на това, приоритет на проектните 

решения е предотвратяването на санитарния риск и опазване чистотата на водоизточниците, 

както и снижаване загубите на вода, което се оценява като голям резерв за надеждното 

водоснабдяване с далечен хоризонт. 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

На външната водопроводна мрежа и съоръженията към тях 
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• Доизграждането и рехабилитацията на ВиК мрежите и съоръжения ще доведе до 

опазване на околната среда, съхранение на водните ресурси и подобри услугите 

за населението. 

• Необходимо е всички хидромелиоративни съоръжения да са в изправност с цел 

предотвратяване и защита на населението от бедствия и аварии Рехабилитация 

на помпените станции 

На разпределителната водопроводна мрежа 

• Цялостна подмяна на амортизираните азбестоциментови тръби (поради здравен 

риск) и стоманени тръби на главните и второстепенни водопроводни 

разпределителни клонове и сградни водопроводни отклонения (СВО). С 

подмяната на разпределителната водопроводна мрежа ще могат да бъдат 

открити и нелегално включените към нея консуматори.  

• Подмяната на водопроводите в населените места да става след хидравлична 

проверка работата на  цялата водопроводна мрежа на населените места. 

• В случаите, когато е възможно се препоръчва прилагането на „интегриран 

подход” като се залага на рехабилитация на водоразпределителна мрежа и 

сградни отклонения паралелно с изграждането на канализационната мрежа  

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ 

- Град Койнаре –„Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция" 

- С. Сухаче –„Изграждане на канализационна система и рахабилитация на 

водопроводната мрежа и пречиствателна станция"; 

- С. Горник – „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни 

води"; 

- С. Чомаковци –„Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни 

води"; 

- С. Глава – „Изграждане на селищна канализационна система и пречиствателна 

станция за отпадъчни води"; 

- С. Реселец –„Изграждане на селищна канализационна система и пречиствателна 

станция за отпадъчни води"; 

- С. Рупци – „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за 

битови отпадни води"; 

- С. Телиш – „Изграждане на селищна канализационна система”; 

- С. Радомирци – „Изграждане на канализационна система". 

КОМЕНТАР - ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

С реализацията на предвижданията на плана ще се постигне задоволяване на 

населението и промишлеността с необходимото количество вода за питейно-битови нужди 

вкл. и за следплановия период, ще се намалят загубите във водопреносната мрежа и ще се 

подобри качеството на водоподаването. 

Системата “водоснабдяване” в планов аспект има предимствено количествени, 

отколкото качествени измерения и в този смисъл въздействието й се оценява както следва: 

− по вид - положително; 

− по вероятност за неблагоприятно въздействие - ниска, при условие, че 

предвижданията на плана биват реализирани и системите поддържани; 

− по продължителност - постоянно, положително; 
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− по териториален обхват - значителен; 

− по честота - постоянно, положително; 

− рискове за човешкото здраве - изключени, при подходящо поддържане на 

системата; 

− по кумулативен ефект - не се очакват, освен при непредвидими причини; 

− по превишение на екологични стандарти - не се очаква; 

− по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита - 

положителни, предвид очакващи се ограничения от индиректно влияние върху 

свлачищни и други подобни процеси. 

7.3.2. Канализация 

 Общи насоки за развитие на канализационната мрежа и очаквани резултати 

• Изграждане на канализационна мрежа в жилищни квартали без канализационна 

система, които са свързани с водоснабдителната система; Изграждане на нови 

колектори с цел да се свържат новите квартали с ПСОВ; 

• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни клонове с 

недостатъчен хидравличен капацитет, с обратен наклон или с нарушена 

конструкция; 

• Реконструкция и рехабилитация на канализационни клонове с голяма 

инфилтрация – това са предимно колектори с малка дължина на тръбите ~ 1 м ( 

съответно – голям брой на свързванията) и дълъг експлоатационен период;  

• Реконструкция на канализационна мрежа, строена преди 1970 г., съставляваща 

18% от цялата мрежа, с намалена проводимост поради отлагания, високи нива 

на инфилтрация поради нарушена водоплътност на тръбите и връзките, което 

създава риск от пропадане и замърсяване на околната среда и затруднява 

работата на ПСОВ. Реконструкцията на проблемните участъци ще доведе до 

подобряване режима на работа на канализационната мрежа, намаляване на 

инфилтрацията, което ще повиши ефективността на работа на ПСОВ и 

намаляване риска за здравето на населението и околната среда; 

• Изграждане на канализационна мрежа в селища с по-малко от 2 000 екв. жители, 

в които има изградена водоснабдителна система и е икономически изгодно 

свързването им със съществуваща ПСОВ; Изграждане на нови довеждащи 

колектори към ПСОВ; 

• Проучвания за зониране на канализацията за малки населени места, които не са 

свързани с ПСОВ, технико-икономически анализ на вариантите и реализиране 

на проектите. 

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати: 

• Ограничаване включването на отпадъчни води без пречистване в реките и 

другите водни тела, респективно намаляване замърсяването на подземните води 

и намаляване до минимум риска за човешкото здраве; 

• Предпазване мрежите от претоварване, намаляване риска от наводнения и 

замърсяване почвите и подземните води; 

• Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната 

мрежа, което е свързано с повишаване на жизнения стандарт.  

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на 

мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда. От съществено значение за качеството на 

водите, при реализация на предвижданията на плана, е ограничаване, с тенденция за пълно 

спиране, на достъпа на отпадъчни води от различни източници в околната среда и в частност 

във водоносни хоризонти и върху качеството на повърхностните води. В този смисъл, 

оценката за въздействие на предвижданията на плана върху водите, се преценява както следва: 

− по вид - положително; 

− по вероятност за неблагоприятно въздействие - висока, при условие, че 

съоръженията се експлоатират лошо; 

− по продължителност – временно до дълготрайно, положително; 

− по териториален обхват - от ограничен до значителен, при лошо поддържане на 

системите; 

− по честота - постоянно, положително; 

− рискове за човешкото здраве - реални, при съществуващото състояние, 

възможни, при неизграждане на предвиденото или лошото му поддържане; 

− по кумулативен ефект – възможен, при съществуващото състояние, възможни, 

при неизграждане на предвиденото или лошото му поддържане; 

− по превишение на екологични стандарти - възможен, при съществуващото 

състояние, възможни, при неизграждане на предвиденото или лошото му 

поддържане; 

− по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита - възможен, 

при съществуващото състояние, възможни, при неизграждане на предвиденото 

или лошото му поддържане. 

7.3.3. Устройствен режим на водните течения, водните площи и непосредствените им 

крайбрежия - крайбрежни зелени зони и мелиоративни линейни зелени структури по 

протежение на водните обекти 

 Планът осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, водните 

площи и съхраняване на характеристиките на средата на непосредствените им крайбрежия, 

като: 

− запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на 

територията; 

− отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната 

мрежа Натура 2000, като не предвижда допълнителна урбанизация на 

прилежащите им територии. 

Планът предвижда осигуряването на сервитут на водните течения в населените места, 

който следва да бъде съобразен с средните водни количества протичащи през населеното 

място. 

Планът запазва и поставя под охрана всички горски и локални зелени структури, вкл. 

тези по протежение на водните обекти, с цел предпазване от ерозия, подхранване на 

подземните води, осигуряване на „зелени коридори” за непрекъснатост на природните ареали 

и като характерен ландшафтен акцент. Предвидени са правила за поддържането и 

доизграждането им. Край останалите водни обекти (язовири, рибарници, водоеми) се допуска 

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 
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водните течения, водните площи и непосредствените им крайбрежия се съобразяват с Плана 

за управление на речните басейни в Дунавски район. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвижданията на плана, както при извънселищните озеленени площи, така и по 

отношение на водните обекти, ще имат благоприятно общо отражение върху качествата на 

околната среда като цяло и в частност върху състоянието на повърхностните води и 

атмосферния въздух. Очакваните въздействия върху водите се оценяват както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - средна; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - ограничени; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 

7.3.4. Напоителни системи 

 Съоръженията от хидромелиоративния фонд на  територията на община Червен бряг се 

стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД Клон Среден Дунав Плевен 

 Територията на клон Среден Дунав обхваща корекцията и десния (източен) бряг на р. 

Искър. На запад от р. Искър е територията на клон Мизия. 

 На територията на община Червен бряг има 10 броя напоителни канала, два язовира и 

четири изравнителя. 

Таблица :  Напоителни канали на територията на община Червен бряг 

Канал Землище 

Тип 

напрече

н 

профил 

облицовка 
Дължина

, км 

Дълбо-

чина 

на -

канала

, м 

Ширин

а на 

канала, 

м 

Наклон 

на 

откосит

е 

Състояни

е 

Канал М 1 

ГВНС 
С.Ракита трапец монолитна 12.400 2.75 2 1:1 

задово- 

лително 

Канал Р 6 С.Ракита, 

с.Радо-

мирци 

трапец монолитна 8.444 0.7 0.4 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 6-

1 
С.Ракита трапец бет.плочи 0.798 0.7 0.25 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 6-

2 
С.Ракита трапец бет.плочи 1.507 0.4 0.25 1:1,25 

незадово-

лително 

Канал Р 4-

1-1 
Гр.Койанре трапец монолитна 3.260 0.3 0.20 1:1 

незадово-

лително 

Канал Р 4-

1 

С.Телиш и 

гр.Койнаре 
трапец монолитна 14.199 0.7 0.6 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал Р 4-I 

част 

С.Ракита и 

с.Телиш 
трапец монолитна 24.850 1.4 1 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал Р 4-

II част 
С.Телиш трапец монолитна 7.850 0.8 1 1:1 

лошо 
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Канал 8-Г-

3 
С.Телиш трапец монолитна 3.865 0.5 0.3 1:1,25 

задово- 

лително 

Канал М3 

ГВНС 
С.Телиш трапец монолитна 7.800 1.9 1.6 1:1,25 

задово- 

лително 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 
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Таблица :  Технически характеристики на язовирите  на територията на община Червен бряг, собственост на „НС“ ЕАД 

Общ 

обем 

Полезе

н обем 

Височин

а на 

стената 

Дължин

а на 

стената 

Ширина 

на 

коронат

а 

Залят

а 

площ 

Кота 

корон

а 

Кота 

преливни

к 

Кота 

мъртъ

в обем 

Кота 

дъно 

Тип 

преливни

к 

Преливно 

водно 

количеств

о 

Основен 

изпускател

-диаметър 

ОИ-

дължин

а 

Максимале

н дебит на 

ОИ 

хил.м
3 

хил.м3 м м м дка      м3/сек мм м м3/сек 

Язовир „Телиш“-II клас, землище с.Телиш, имоти №000420, 000853 и 090001 с площ 2147.106 дка по АДС №746 / 03.02.1998г. 

17215 17040 29.4 1960 4 2043 221.00  197.00 161.6

0 

Няма преливник 1000 147 10.000 

Язовир „Телиш 2“-IV клас, землище с.Телиш, имоти №085003 с площ 2155.961 дка 

180 180 6 170 3 43  133.00   челен 24 300 30 0.230 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 

Таблица:  Изравнители  на територията на община Червен бряг 

Общ обем дълбочина Дължина на стената Ширина на короната Залята площ облицовка 

хил.м3  м м дка  

Изравнител „Хоризонт“, землище с.Ракита, общ.Червен бряг – имот №104011 с площ 8.071 дка 

16.2 2.00 95 85 8.07 облицован 

Изравнител „Ракита 4“, землище с.Радомирци, общ.Червен бряг – АДС№742 / 03.02.1998г., имот №000352 с площ 4.128 дка 

8.5 2.50 95 36 4.1 облицован 

Изравнител „Ракита 6“, землище с.Ракита, общ.Червен бряг –  имот №059004 с площ 8.949 дка 

25.7 3.5 167 44 7.5 облицован 

Изравнител на канал P 4-II част, землище с.Телиш, общ.Червен брвг 

16.2 2.00 95 85 8.07 облицован 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 

Забележка: Язовир „Телиш 2“ е разположен в опашката на язовирното езеро на яз.“Горни Дъбник“
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 Извършени са 6 корекции на двете реки Искър и Златна Панега с обща дължина 16.266 км. 

Таблица:  Корекции на реки, стопанисвани от „ХС“ ЕАД клон Среден Дунав Плевен на територията на община Червен бряг 

Корекция Землище от км до км Обща дължина, км Профил на дигата Състояние 

Р. Искър с. Чомаковци 65+000 67+870 2.870 трапицовиден Задоволително 

 с. Горник 67+870 68+810 0.940 трапицовиден Задоволително 

 гр. Червен бряг 68+810 70+766 1.956 трапицовиден Задоволително 

       

Р. Златна Панега гр. Червен бряг 0+000 4+150 4.150 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

 С. Рупци 4+150 6+220 2.070 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

 С. Радомирци 6+220 10+500 4.280 Двойно 

трапецовиден 

Задоволително 

Източник:“Напоителни системи“ ЕАД-клон Среден Дунав Плевен 
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7.3.5. Хидроенергийни обекти 

 На територията  на община Червен бряг има изградени 4 водно-електрически централи 

(ВЕЦ). 

Таблица: Водно-електрически централи (ВЕЦ) на територията на община Червен бряг 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Местоположение Собственик 
Адрес и телефони 

за връзка 

Мощност 

(kW) 

1. ВЕЦ „Ракита” с.Ракита,  

Магистрален канал  

яз.Соватски дол 

ВЕЦ „Енергия 

Холдинг” - ЕАД 

гр.София, ул. 

„Банат” № 10, 

ет.1 

Управител-Владо 

Цветков, 

Собственик –Фуат 

Гювен 

2 300 

1. ВЕЦ „Радомирци” с. Радомирци,  

р.Златна Панега 

„Стил 93”-ЕООД 

гр.София,                

ул. „Черни връх”  

№ 12 

Стоимен Василев 

Управител-Емил 

Манов 

Собственик –Фуат 

Гювен 

750 

1. ВЕЦ „Койнаре” гр. Койнаре, р. 

Искър 

ВЕЦ „Енергия”-

ООД гр.София, 

ул. „Банат” № 10, 

ет.1 

Управител-Владо 

Цветков – 

Собственик –Фуат 

Гювен 

1500 

1. ВЕЦ „Телиш” с. Телиш, яз.Телиш „Напоителни 

системи” ЕАД  

клон Среден 

Дунав Плевен 

Васко Диков  

 

320 

Източник: Общински план за защита при бедствия в община Червен бряг 

Основните култури, които се напояват в региона са зеленчуци, царевица за зърно, 

хибридна царевица, слънчоглед, тютюн и трайни насаждения – малини, ягоди и овощни 

градини. 

Площите, които се водят като годни за напояване, с някои изключения са в сравнително 

добро техническо състояния, като се нуждаят основно от ремонти, включващи възстановяване 

на тръбопроводи, хидранти, шахти и други елементи от разпределителната мрежа. Друга част 

от полетата и каналната мрежа се нуждаят от реконструкция с оглед намаляване загубите на 

вода и повишаване ефективността на системата.  

Основно, върху което следва да наблегне по отношение на ремонтно възстановителните 

работи за периода 2014 – 2020 г. е както следва: 

Освен възстановяване на помпените станции, напоителните канали и 

вътрешноканалната мрежа, е необходимо да се възстанови и оборудването на полетата с 

дъждовална техника. В момента именно поради липсата на такава, полетата изградени за 

полустационарно дъждуване в голямата си част не се напояват или се напояват основно 

гравитачно по бразди, което води до голям разход на вода и слаба ефективност от напояването. 

Необходимо е оборудване на системите и земеделските производители със съвременна 

дъждовална техника, което е гаранция за икономия на вода и по-ефективно използване на 

поливните площи. През последните години се наблюдава трайна тенденция към изграждане и 

увеличаване на площите заети с трайни насаждения – малини и ягоди, напоявани капково. 
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Предвижданията за периода 2014 – 2020 г. са увеличаване спрямо 2010 г. на напояването на 

царевица с 30 %, зеленчуци с 60%, тютюн с 50%, трайни насаждания с 80 %.              

Развитието на хидромелиорациите е една от решаващите предпоставки за изграждане 

на ефективен и конкурентоспособен аграрен сектор. Имайки предвид тенденцията на 

увеличаване използваемостта на поливните площи, увеличаването на инвестициите в 

напояването е крайно необходимо, както и създаването на сдружения за напояване и 

кандидатстването им за средства за възстановяване. Това ще допринесе за подобряване 

техническото състояние на хидромелиоративния фонд, от което общината безспорно се 

нуждае. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и възстановяване на 

мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда. От съществено значение за качеството на 

водите, при реализация на предвижданията на плана, е ограничаване, с тенденция за пълно 

спиране, на безцелното разходване на водни ресурси. В този смисъл, оценката за въздействие 

на предвижданията на плана върху водите, се преценява както следва: 

− по вид - положително; 

− по вероятност за неблагоприятно въздействие - висока, при условие, че 

съоръженията се експлоатират лошо; 

− по продължителност – временно до дълготрайно, положително; 

− по териториален обхват - от ограничен до значителен, при лошо поддържане на 

системите; 

− по честота - постоянно, положително; 

− рискове за човешкото здраве - липсват; 

− по кумулативен ефект – липсва; 

− по превишение на екологични стандарти - липсва; 

− по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита - възможен, 

при съществуващото състояние, възможни, при неизграждане на предвиденото 

или лошото му поддържане. 

7.4. Земи и почви 

 С проекта на  Общия устройствен план се обособяват видовете територии с основно 

предназначение, видовете устройствени зони, територии с устройствен режим и терени със 

самостоятелен устройствен режим.  

 Териториалната структура на община Червен бряг се дели на: 

• Урбанизирани територии ( населени места и селищни оразвания); 

• Територии на транспорта; 

• Земеделски територии; 

• Горски територии; 

• Защитени територии; 

• Нарушени територии за възстановяване. 
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 В териториално устройство, функционалното зониране се използва като начин на 

моделиране, в резултат на което територията се разделя на зони, с препоръчителни за тях 

видове дейности и режим на ползване. Целите на функционалното зониране са насочени към: 

- Осигуряване на оптимални режими на ползване на териториите 

- Ефективно разполагане на различните стопански дейности. 

 С проекта на  ОУПО Червен бряг е предвидено спазването на всички нормативни 

изисквания при проектирането и строителството в съществуващите и новоорганизирани 

територии. Предвижданията на плана имат пряко отношение към опазване качеството на 

почвите и рационално използване на земите, с цел опазване и съхраняване на този компонент 

на околната среда. 

 Предвиждания на плана имат непосредствено отношение към опазване качествата на 

почвите и рационално използване на земите, с цел да се създаде възможност за рационално 

ползване на този компонент на околната среда. 

 Развитието на земеделието неминуемо води до генериране на отпадъци от растителен 

и животински характер, които трябва да се оползотворяват според добрите земеделски 

практики. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От посоченото е видно, че Планът борави подчертано внимателно с представителството 

на елементите от баланса на територията на общината. Стремежът е да се респектира 

съществуващото положение, като се въведат само налагащите се промени и то в посока на 

природосъобразно ползване и устройство на територията, като акцента се поставя основно 

върху извънселищните паркове и озеленяване. 

Описаните постановки на земеползването и устройството на териториите показват, че 

подходът за съставянето на Плана е насочен към постигане на екологосъобразни устройствени 

решения и в този смисъл не крият опасност за околната среда. Селскостопанските дейности и 

в частност - земеделието са включени сред приоритетите на регионалното развитие. На 

съответните места според структурата на проекта са третирани състоянието и проблемите на 

земеделието и устройствените условия за неговото развитие и опазването на основните му 

ресурси и в частност - на земеделската земя, както и за развитие на инфраструктура за нуждите 

на логистиката на земеделските дейности и свързаните производства. Чрез устройственото 

зониране и режими са въведени строги ограничения по отношение промяната на 

предназначението на висококатегорийната земеделска земя. 

Очакваните въздействия върху земеползването се оценяват както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - средна; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - ограничени; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 
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7.5. Земни недра. 

 Въздействие върху земните недра ще се прояви при механичното нарушаване на 

геоложката среда. Тогава въздействието ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, дълготрайно 

и необратимо, но обективно неизбежно. 

По време на реализацията на ОУП отрицателно въздействие върху земните недра е 

възможно и вследствие на активизиране на проявените свлачищни процеси и явления. 

Активизирането им може да бъде резултат както на естествени климатични фактори 

(температура, валежи, морска абразия), така и на техногенно въздействие, между които се 

открояват постоянното динамичното натоварване от преминаващите транспортни средства и 

строителна механизация и от антропогенна дейност, несъобразени с условията за устойчивост 

строителство и извършвани изкопни и насипни работи и пр. Ако се допуска това въздействие 

ще бъде отрицателно, пряко, дълготрайно и необратимо, с ниска до висока степен. 

 Предвидено е спазване на всички нормативни изисквания при проектирането и 

строителството в съществуващите и ново организирани урбанизирани територии, което 

включва: 

• Съобразяване с изискванията за противоземетръсно строителство за IX степен 

на сеизмична активност; 

• Детайлни конкретни инженерно-геоложки проучвания при всеки следващ ПУП 

за новите обекти; 

• Детайлни конкретни инженерно-геоложки проучвания, определяне 

устойчивостта на откосите и проектиране и изпълнение на противосвлачищни и 

противосрутищни дейности при изграждане на новата пътна инфраструктура и 

рехабилитация на съществуващата такава. 

Освен от механично нарушаване, геоложката среда потенциално е застрашена и от 

качествени изменения, произтичащи от замърсяването й с отпадъци и опасни вещества, 

разливи на нефтени продукти и пр. Ако бъдат допуснати, тези изменения обикновено са 

дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след отстраняване на източниците на 

замърсяване. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвид факта, че с ОУП не се предвиждат мерки за редуциране въздействието върху 

земните недра същите би следвало да се изготвят заедно с подробните планове, както и с 

конкретните инвестиционни предложения. 

7.6. Ландшафт 

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, че ландшафтът на 

общинската територия се определя като антропогенно трансформиран като състояние и 

хомеостаз като стадии на развитие, оценката на въздействието върху него се извършва на база 

предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа и жилищното 

строителство, на териториалната организация на социалната инфраструктура, на 

производствените и логистични дейности, зоните за рекреация и по отношение на 

териториите, предвидените за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 

естетическо оформяне. 
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Не се очакват значими отрицателни въздействия върху ландшафта, следствие от 

специфичните цели на ОУПО. Напротив, заложената цел ще бъде предпоставка за съвременно 

третиране и устройство на територията и на отделните компоненти на ландшафта. Очакваното 

въздействие е положително. 

Промените произтичащи от развитието на урбанизираните процеси са свързани с 

отнемането на земеделски терени за развитието на селищата и съпътстващите ги 

функционални зони. Останалите земеделски земи, които са елемент от крайградските зони, са 

подложени на увеличаващо се натоварване за краткотраен отдих - развитие на туризъм с 

допълване на лов, риболов и спорт с цел да се увеличат доходите от слабопродуктивните земи. 

Ежедневният отдих се извършва в зелените площи на населените места. Многообразните 

дейности за отдих в градините и парковете са групирани в две основни форми - активен (в 

движение) и пасивен (в покой). Активният отдих е по-привлекателен и такива обекти за отдих 

ще са с предимства за изграждане. 

Задачите на ОУПО са свързани с подобрение на средата в резултат от възстановяването 

на природните и антропогенни компоненти на ландшафта и икономическото оживление в 

общината. Не се очакват значими отрицателни въздействия. Въздействието ще бъде 

положително, пряко, дългосрочно. 

Регулираното териториално развитие ще ограничи безразборното усвояване на 

земеделски земи, унищожаването на горски територии и навлизането в защитени такива. 

Предложените режими за системи за обитаване, културно наследство, зелена система, спорт и 

отдих ще окажат положително въздействие върху съхраняване и подобряване на ландшафта. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От таблицата на баланса на територията е видно, че Планът се стреми да реши 

устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на 

територията й. Нарастването на урбанизираните територии практически не засяга населените 

места. Мотивира се от необходимостта да се спре безразборната промяна на предназначението 

на земеделски земи и се създадат устройствени условия за изнасяне извън жилищните зони на 

стопански и обслужващи дейности, съдействащи и за преодоляване на острите социални и 

икономически диспропорции между населените места. Като се има в предвид, че елементите 

на баланса, предложен от ОУП не променят структурата на ландшафтите по степен на 

устойчивост към натоварване спрямо съществуващото състояние, оценката за въздействие 

върху качествата на ландшафта на ниво община се оценява както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност – висока, положителна; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - значителен; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти – не се очкава; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 
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7.7. Биоразнообразие, защитени територии и зони 

7.7.1. Въздействие върху защитени зони по смисъла на Закона на биологичното 

разнообразие – екологична мрежа Натура 2000 

 Изработката на нов ОУП на община Червен бряг, посредством предвидените за 

реализация инвестиционни предложения/планове/програми, би могла да има известно 

негативно въздействие върху биоразнообразието в/извън защитените зони. Гнездещи птици, 

земноводни, влечуги и дребни бозайници, биха могли да бъдат прогонени/унищожени 

вследствие на отнемане и фрагментиране на местообитания. По-късно при експлоатация на 

реализираните инвестиции, поради технически и др. спецификации също биха могли да 

окажат пряко/непряко негативно влияние върху мигриращи птици или биоразнообразието, 

предмет на опазване в защитените зони.   

 В проектираните устройствени зови в защитени зони по Натура 2000, като територии с 

особено екологично значение се очакват по съществени въздействия на ОУП върху предмета 

и целите на защита в съответните защитени зони. В екологичната оценка по-съществените 

въздействия върху растителността и природните местообитания в проектираните 

устройствени зони (УЗ) са разгледани в границите на Защитените зони по Директивата за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

 Оценката на вероятността и степента на въздействие на проекта за ОУП на община 

Червен бряг върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на 

сравнителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на 

общината и предвидените цели на опазване в защитените зони. 

 С реализацията на предвидените териториално-устройствени зони на ОУПО Червен 

бряг, не се очаква да бъдат значително засегнати и увредени видове бозайници, влечуги, 

земноводни, риби, безгръбначни и растения, и техните местообитания, местообитанията на 

видове и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

Експлоатацията на обектите и съоръженията и урбанизиране на една малка част от терените в 

зоните, предполага увеличаване на антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в 

рамките на емкостта на формираните екосистеми. 

ЗЗ BG0001014 „Карлуково” 

 Като цяло, предвижданията на ОУП на община Червен бряг няма да окаже съществено 

негативно въздействие върху целевите видове природни местообитания и местообитания на 

видове и техните находища ивотни и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0001014 „Карлуково”. Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на 

ОУП на община Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете 

предмет на опазване в BG0001014 „Карлуково” може да се оцени като незначително. 

Благоприятното природозащитно състояние на ценозите и  популациите ще се съхрани изцяло 

в защитената зона:  

 1. Засегнато местообитание 6210 – землището на с. Рупци в УЗ – за гробищен парк в 

имот 63361.290.1 с площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище, като в 

резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно местообитание 6210 е 

само 8,469 дка в границата на защитената зона или 0.15%.  

 2. Засегнато местообитание на Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  - землището 

на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТПЛивада 
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(Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 

площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети 

с тръстика) попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка 

от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%.  

 3. Засегнато местообитание на Triturus karelinii - землището на гр. Червен бряг в УЗ 

ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-Ливада (Временно заливаема зона 

при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-

Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) попадат 

потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от потенциални 

местообитания на вида в зоната или 0,015%.  

 4. Засегнато местообитание на Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) - 

землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и 

НТПЛивада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 

80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи 

подпочвени води, заети с тръстика) попадат потенциални местообитания на вида. Общо 

засегната площ е 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%. 

 ЗЗ BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“  

 Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на община 

Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете предмет на 

опазване в защитената зона може да се оцени като незначително. Благоприятното 

природозащитно състояние на популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона:  

 1. засегнатите местообитания на Бръмбар рогач (L. cervus) - Ще бъдат засегнати 45,171 

дка потенциални местообитания на вида, което е 2,43% от общата площ на потенциалните 

местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Ос при с. Телиш. УЗ ОС в землището на с. 

Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. местообитания на вида няма да бъдат 

засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа изготвящ ДОСВ. Не са налични 

дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова дървесина, типични местообитания на 

вида.  

 2. засегнатите местообитания на Пъстър смок (Elaphe sauromates) - Ще бъдат засегнати 

45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,49%, от които като цяло тази 

площ може да се определи като много слабопригодна за вида или Уз ОС в землището на с. 

Телиш засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на вида в 

зоната.  

 3. засегнатите местообитания на Пъстър пор (Vormela peregusna) - Съгласно данните от 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в землището на с. Телиш 

засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ ДопСоп. 

По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са налични вече 

изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания на вида са 

налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 дка или 

0,28% (7060 дка).  

 4. засегнатите местообитания на Остроух нощник (Myotis blythii) - Съгласно данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в землището на 
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с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални ловни местообитания на вида. 

Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални ловни местообитания на вида в зоната или 

0,70%, от които като цяло тази площ може да се определи като много слабопригодна за вида. 

 ЗЗ BG0002095 „Горни Дъбник - Телиш” 

 Негативното въздействие от реализацията на плана на ОУП на община Червен бряг, 

върху биологичното разнообразие и в частност върху птиците в района, се свежда главно до 

безпокойство и до отнемането и увреждането на части от подходящи местообитания за 

гнездене, укритие и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник - Телиш” по Директивата за опазване на дивите птици. С прилагането на плана 

ще бъдат нарушени естествени природни местообитания и местообитания на някои видове в 

УЗ Ос, предмет на защита в защитената зона в непосредствена близост до яз. Горни Дъбник. 

Това ще доведе и до безпокойство по време на строителство, но няма да доведе до 

унищожаване на крайбрежна растителност и се намира на на около 200 м от водното огледало, 

като съществува буфер от растителност между водното огледало и УЗ Ос, което ще играе 

ролята на екран предотвратяващ безпокойство както по време на строителство, така и при 

експлоатация на УЗ Ос. При ново строителство ще бъдат нарушени естествени природни 

местообитание и местообитания на някои видове, предмет на защита в защитената зона. При 

оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно въздействие в ниска 

до средна степен (оценка от 1 до ) за 4  вида птици, предмет на опазване в 33 „Горни Дъбник - 

Телиш”. При един вид от Приложение I - Червеногърба сврачка (Lanius collurio) оценката е 4. 

Реализацията на плана може да предизвика вторични отрицателни въздействия от 

безпокойство и нарушаване на трофични и гнездови местообитания. За намаляване и пълно 

отстраняване на отрицателното въздействие са разработени мерки (т. 6 от ДОС), които следва 

да бъдат приложени. 

 ЗЗ BG 0000332 „Карлуковски карст” 

 При реализацията на УЗ и територии на ОУП Червен бряг в ЗЗ BG 0000332 

„Карлуковски карст” ще има въздействие върху 1 вид птици, за която е поставена оценка от 1, 

т.е. Незначително въздействие, за което принципно не е необходимо да се прилагат 

смекачаващи мерки, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС, но ще бъдат 

предложени превантивни мерки. 

7.7.2. Въздействие върху защитени територии по смисъла на Закона на 

защитените територии 

Предвижданията на ОУП не засягат пряко защитени територии, а по-скоро отразяват 

вече установени и налични на терен предимно водоснабдителна и туристическа 

инфраструктура. Т.е. ОУП отразява налични обекти, за които се въвежда режим на дейностите, 

според нормите заложени в плана. 

ПЗ „СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО“ 

ЗТ попада в землището на с. Реселец.  

Съществува помпена станция (ПС"Бресте") и каптаж "Чудна". Поради липса на 

информация за точното местонахождение на горните, за каптажа е предвиден режим на 

превантивна устройствена защита (около предполагаемото местоположение) в рамките му са 

валидни ограниченията на пояс I на СОЗ, до учредяване на СОЗ. Всяко инвестиционно 

намерение се съгласува с РИОСВ и по реда на Закона за защитените територии. 
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На територията на ПЗ има изграден комплекс от края на XX в., предназначен за 

профилакториум. Съгласно КВС се попада в имот 347001 в землището на с. Реселец с площ от 

1,589 дка и НТП - 'За туристическа база, хижа. 

Няма да се извършва промяна предназначението, като задължително се спазват 

режимите въведени със Заповед No.3702 от 29.12.1972 г. (ДВ, бр. 13/1973 г.) и разпоредбите 

на Закона за защитените територи, Закона за биологичното разнообразие и Закона за околната 

среда.   

Въвеждането на допълнителни режими свързани с превантивна устройствена 

защита в СОЗ, допълнително се осигури опазване на територията.В границите на ПЗ се 

обособява СОЗ с превантивна устройствена защита в части от имоти, както следва: 

№ 
Номер на 

имот 
Площ, дка 

Част от имот, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно ползване 

1. 62503.0.679 15,588 2,402 
Води и водни 

площи 
Водно течение, река 

2. 62503.372.26 29,000 21,863 Горска територия 

Друг вид 

дървопроизводителна 

гора 

3. 62503.372.27 28,900 11,485 Горска територия 

Друг вид 

дървопроизводителна 

гора 

4. 62503.375.1 10,000 0,934 Горска територия Широколистна гора 

5. 62503.375.49 16,372 8,386 Горска територия Широколистна гора 

  99,860 45,070   
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Няма да се извършва промяна предназначението, като задължително се спазват 

режимите въведени със Заповед No.3702 от 29.12.1972 г. (ДВ, бр. 13/1973 г.) и разпоредбите 

на Закона за защитените територи, Закона за биологичното разнообразие и Закона за околната 

среда. 

ПЗ „ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО“ 

ЗТ попада в землището на с. Реселец. 

Съществува каптаж "Скока". Поради липса на информация за точното 

местонахождение на горните, за каптажа е предвиден режим на превантивна устройствена 

защита (около предполагаемото местоположение) в рамките му са валидни ограниченията на 

пояс I на СОЗ, до учредяване на СОЗ. Всяко инвестиционно намерение се съгласува с РИОСВ 

и по реда на Закона за защитените територии. 

На територията на ПЗ има изградена хижа Момина сълза. Съгласно КВС се попада в 

имот 344001 в землището на с. Реселец с площ от 1,589 дка и НТП - 'За туристическа база, 

хижа. 
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Няма да се извършва промяна предназначението, като задължително се спазват 

режимите въведени със Заповед No.3702 от 29.12.1972 г. (ДВ, бр. 13/1973 г.) и разпоредбите 

на Закона за защитените територи, Закона за биологичното разнообразие и Закона за околната 

среда.   

Въвеждането на допълнителни режими свързани с превантивна устройствена 

защита в СОЗ, допълнително се осигури опазване на територията.В границите на ПЗ се 

обособява СОЗ с превантивна устройствена защита в части от имоти, както следва: 

№ 
Номер на 

имот 
Площ, дка 

Част от имот, 

дка 

Трайно предназна- 

чение 

Начин  

на трайно ползване 

1. 62503.397.3 13,500 8,084 Горска територия Широколистна гора 

2. 62503.397.4 16,502 10,213 Горска територия Широколистна гора 

3. 62503.397.5 3,000 3,000 Горска територия Широколистна гора 

4. 62503.397.6 18,000 5,345 Горска територия Широколистна гора 

5. 62503.398.17 70,076 14,648 Горска територия Широколистна гора 

 62503.400.8 31,998 3,750 Горска територия Широколистна гора 

  153,076 45,040   
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Няма да се извършва промяна предназначението, като задължително се спазват 

режимите въведени със Заповед No.3702 от 29.12.1972 г. (ДВ, бр. 13/1973 г.) и разпоредбите 

на Закона за защитените територи, Закона за биологичното разнообразие и Закона за околната 

среда. 

Към този тип територии спадат още: 

- Санитарно-охранителни зони около водоизточници 

Това са пояси на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 

и минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален статут и 

дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба №3 от 16 

Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците.“ Предвижданията на ОУПО са за 

обособяване на проектни СОЗ, подадени като такива от ВиК. За онези водоизточници и 

съоръжения, за които няма обособени санитарно-охранителни зони, са определени като 

проектни СОЗ Пояс I на зоната, съвпадащ като граници с имота, в съответното съоръжение 

попада. 

- Режим на превантивна устройствена защита за СОЗ 

Във връзка с Закона за водите и Наредба №3 за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди и Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, с ОУПО Червен бряг се въвежда режим на 

превантивна устройствена защита за онези съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за 

които не е идентифициран конкретен поземлен имот, в който попадат и за тях няма учредени 

охранителни зони. Границите на териториалния обхват на режима са приблизителни, предвид 

приблизителния характер на информацията за положението на голяма част от тях. В границите 

на режима за превантивна устройствена защита (СОЗ) важат всички ограничения в ползването, 
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които са валидни за Пояс I на СОЗ, съгласно действашата нормативна уредба. Всяко 

инвестиционно намерение се съгласува с експлоатационното дружество. 

Режимът е валиден до учредяване на СОЗ по реда на Наредба №3 за условията и реда 

за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битововодоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. 

7.7.3. Въздействие върху флората и фауната на територията на община Червен браг 

 В проекта за ОУП на община Червен бряг са включени различни по своя характер 

устройствени зони. Тяхното реализиране ще се извърши на територията на отделните населени 

места, които влизат в състава на община Червен бряг. Част от тези устройствени зони засягат 

територии на защитените зони на територията на общината. Тяхното въздействие върху 

природни типове местообитания и местообитания на видове са разгледани в точка 7.7.1. от 

доклада. Друга част от устройствените зони се предвижда на поземлени имоти, които са извън 

териториалните граници на защитените зони. Тяхното въздействие върху растителната 

покривка и фаунистичния комплекс на територията на община Червен бряг ще бъде предмет 

на разглеждане. 

Землище с. Бресте 

Гробищен парк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

6433.87.51 

2,497 

Част 

1,302 

Земеделска 

територия 
Нива 

6433.87.52 

3,606 

Част 

2,044 

Земеделска 

територия 
Нива 
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Флора:  

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ бучиниш (Conium maculatum) 

✓ щир (Amaranthus blitum) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ айлант (Ailanthus altissima) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ слива (Prunus domestica) 

✓ джанка  (Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  

✓ гугутка (Streptopelia decaocto) 
✓ скорец (Sturnus vulgaris) 
✓ сврака (Pica pica) 
✓ домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 
✓ големият синигер (Parus major) 
✓ селска лястовица (Hirundo rustica) 
✓ градска лястовица (Delihon urbicum) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus musculus), 

полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия плъх (Rattus 

norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се запазят. 

Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори положително, без 

засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да доведе до 

създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други синантропни 

животински и рудерални растителни видове. 

Производствени зони (Пп) 

6433.87.53 

3,799 

Част 

0,485 

Земеделска 

територия 
Нива 

6433.87.56 4,421 
Земеделска 

територия 
Пасище 
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Флора:  

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ коноп (Cannabis sp.) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ бучиниш (Conium maculatum) 

✓ щир (Amaranthus blitum) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ айлант (Ailanthus altissima) 

✓ американски ясен (Fraxinus americana) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ акация (Robinia pseudoacacia) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  

✓ гугутка (Streptopelia decaocto) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ сврака (Pica pica) 

✓ домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 

✓ качулата чучулига (Galerida cristata) 

✓ големият синигер (Parus major) 

✓ селска лястовица (Hirundo rustica) 

✓ градска лястовица (Delihon urbicum) 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

6433.159.2 10,514 
Земеделска 

територия 
Дере 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 380 от 474 

Освен тях тук могат да се наблюдават като прелитащи над терена - полската чучулига 

(Alauda arvensis), авлигата (Oriolus oriolus), обикновена кукувица (Cuculis canorus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus musculus), 

степна домашна мишка (Mus spicilegus), къртицата (Talpa europea), черният пор (Mustela 

putorius). От прилепите са установени ръждив вечерник (Nyctalus nyctalus) и кафяво прилепче 

(Pipistrellus pipistrellus). 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 

околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 

краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 

може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 

синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Землище с. Глава 

Гробищен парк – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

14934.101.6 3,950 
Земеделска 

територия 
Нива 

14934.223.3 

142,262 

 

Само 20 

дка 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията за гробищните паркове отразяват съществуващите на терен. 

Производствени зони (Пп) – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

14934.283.1 14,839 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията съгласно ОУП отразяват съществуващ стопански двор и 

налични производствени и стопанси сгради. 

Землище с. Горник 

Гробищен парк – без въздействие. 

 

Предвижданията за гробищните паркове отразяват съществуващите на терен и 

частично разширение в нива. Територията се характеризира с рудерална растителност. 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 
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16540.0.383 

24,048 

Част 

0,377 

Води и водни 

площи 

За друг вид 

водно течение, 

водна площ, 

съоръжение 

16540.24.42 

7,226 

Част 

2,399 

Земеделска 

територия 
Нива   

 

Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на 

имот 

Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

16540.86.2 0,741 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 

застрояване 

(до 10 м) 

16540.86.3 1,438 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 

застрояване 

(до 10 м) 

16540.86.4 

58,125 

Част 

6,885 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията за Жм отразяват съществуващите на терен налични жилищни и 

стопански сгради и прилежащи дворни места. Територията се характеризира с 

рудерална растителност. 

Землище с. Девенци 

Гробищен парк – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

20383.230.4 

132,743 

Част 

10,000 

Земеделска 

територия 
Пасище 

20383.230.5 

42,209 

Част 

4,000 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията за гробищните паркове отразяват съществуващите на терен. 

Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

20383.301.19 1,500 
Земеделска 

територия 
Нива 

20383.301.20 1,500 
Земеделска 

територия 
Нива 

20383.301.21 1,516 
Земеделска 

територия 
Нива 
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20383.301.24 1,603 
Земеделска 

територия 
Нива 

Предвижданията за Жм отразяват съществуващите на терен налични жилищни и 

стопански сгради и прилежащи дворни места. Територията се характеризира с 

рудерална растителност и синатропни видове. 

Производствени зони (Пп) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

20383.262.5 3505 
Земеделска 

територия 
Пасище 

20383.267.3 3539 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията съгласно ОУП отразяват съществуващ стопански двор и 

налични производствени и стопански сгради. Територията се характеризира с рудерална 

растителност и синантропни видове. 

Землище с. Койнаре 

Жилищни устройствени зони (Жм) 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

37863.129.1 

297,867 

Част 

7,310 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията съгласно ОУП отразяват съществуващи жилищни и стопански 

сгради и прилежащите към тях дворни места. Територията се характеризира с рудерална 

растителност и синантропни видове. 

Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

37863.129.1 

297,867 

Част 

198,680 

Земеделска 

територия 
Пасище 

 Флора:  
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✓ садина (Chrysopogon gryllus) 

✓ валезийска власатка (Festuca valesiaca) 

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ камшик (Agrimonia eupatoria) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ лопен (Verbascum densiflorum) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) 

✓ балур (Sorghum halepense) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ белизма (Dichanthium ischaemum) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 

Фауна:  

✓ чакал  (Canis aureus) 

✓ лисица (Vulpes vulpes) 

✓ язовец  (Meles meles) 

✓ таралеж (Erinaceus concolor) 

✓ черен пор (Mustela putorius) 

✓ гургулица (Streptopelia turtur) 

✓ червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ качулата чучулига (Calerida cristata) 

✓ зелен гущер (Lacerta viridis) 

✓ ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

✓ голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 

околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 

краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 

може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 

синантропни животински и рудерални растителни видове.  

Въздействието може да се определи като пряко, като се засягат находища и 

местообитания (гнездови, трофични и размножаване) на видове включени в Приложение 

№3 на Закона за биологичното разнообразие в имот 129.1: 

1. таралеж (Erinaceus concolor) 

2. червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

3. зелен гущер (Lacerta viridis) 

4. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

5. голям стрелец (Coluber caspius) 

Препоръчва се да се намали площта до около 45 дка и да се ограничи само до 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjABahUKEwiIwYnwhJfIAhXMhiwKHR5cDAY&url=http%3A%2F%2Fbspb.org%2Fmonitoring%2Fbg%2Fproduct-view%2F2%2F21.html&usg=AFQjCNHyZBpyU2K3j-quV_5ulHo-AnjPrw&sig2=sVlxSxQKrAC0IOot4grNKw&bvm=bv.103388427,d.bGg
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северния участък на имота в близост до стопанския двор, където степента на 

синантропизация е най-висока. 

Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

  

37863.129.1 

297,867 

Част 

91,878 

Земеделска 

територия 
Пасище   

37863.195.4 9,401 
Земеделска 

територия 
Нива 

37863.195.5 2,791 
Земеделска 

територия 
Нива 

37863.195.6 7,999 
Земеделска 

територия 
Нива 

37863.195.23 11,699 
Земеделска 

територия 
Нива 

37863.195.33 10,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

37863.195.34 9,154 
Земеделска 

територия 
Нива 

Имотите от масив 195 се използват като ниви, като в периферията на териториите, 

преобладават рудералната растителности, а близостта до населеното място определя 

синатропната фауна. 

Имот 37863.129.1 е с НТП – пасище, като облика му е полуестествен поради близостта 
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на регулацията на гр. Койнаре. 

Флора:  

✓ садина (Chrysopogon gryllus) 

✓ валезийска власатка (Festuca valesiaca) 

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ камшик (Agrimonia eupatoria) 

✓ лопен (Verbascum densiflorum) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) 

✓ балур (Sorghum halepense) 

✓ белизма (Dichanthium ischaemum) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 

Фауна:  

✓ чакал  (Canis aureus) 

✓ лисица (Vulpes vulpes) 

✓ язовец  (Meles meles) 

✓ таралеж (Erinaceus concolor) 

✓ черен пор (Mustela putorius) 

✓ гургулица (Streptopelia turtur) 

✓ червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ качулата чучулига (Calerida cristata) 

✓ зелен гущер (Lacerta viridis) 

✓ ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

✓ голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 

околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, като се 

засягат находища и местообитания (гнездови, трофични и размножаване) на видове 

включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие в имот 129.1: 

1. таралеж (Erinaceus concolor) 

2. червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

3. зелен гущер (Lacerta viridis) 

4. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

5. голям стрелец (Coluber caspius) 

Препоръчва се тази територия да се изключи от предвижданията на ОУП за 

ДопСоп в имот 129.1 предвид полуестествения характерна на територията и наличните 

значими фито и зооценози. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjABahUKEwiIwYnwhJfIAhXMhiwKHR5cDAY&url=http%3A%2F%2Fbspb.org%2Fmonitoring%2Fbg%2Fproduct-view%2F2%2F21.html&usg=AFQjCNHyZBpyU2K3j-quV_5ulHo-AnjPrw&sig2=sVlxSxQKrAC0IOot4grNKw&bvm=bv.103388427,d.bGg
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Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона 

(Соп) – без въздействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

37863.227.14 5,400 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Имотът се използва като ниви и за отглеждане на люцерна, като в периферията на 

териториите, преобладават рудералната растителности, а близостта до населеното място 

определя синатропната фауна. 
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Производствени зони (Пп) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

37863.72.1 79,159 
Земеделска 

територия 
Пасище 

37863.72.2 

74,684 

Част 

47,670 

Земеделска 

територия 
Пасище 

 Флора:  

✓ садина (Chrysopogon gryllus) 

✓ валезийска власатка (Festuca valesiaca) 

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ камшик (Agrimonia eupatoria) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ лопен (Verbascum densiflorum) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ балур (Sorghum halepense) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ дрян  (Cornus mas) 

✓ белизма (Dichanthium ischaemum) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ коноп (Cannabis sp.) 

✓ бучиниш (Conium maculatum) 

✓ щир (Amaranthus blitum) 

✓ айлант (Ailanthus altissima) 

✓ американски ясен (Fraxinus americana) 

✓ акация (Robinia pseudoacacia) 

✓ други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 
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Фауна:  

✓ чакал  (Canis aureus) 

✓ лисица (Vulpes vulpes) 

✓ язовец  (Meles meles) 

✓ таралеж (Erinaceus concolor) 

✓ дива свиня (Sus scrofa) 

✓ черен пор (Mustela putorius) 

✓ гургулица (Streptopelia turtur) 

✓ червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ обикновена кукувица (Cuculis canorus) 

✓ качулата чучулига (Calerida cristata) 

✓ зелен гущер (Lacerta viridis) 

✓ голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: Степентта на урбанизация е много висока, като видно от теренните 

проучвания преобладават рудералната растителност със запазени полуестествени 

елементи на ценозите с преобладаване на садина (Chrysopogon gryllus)  и белизма 

(Dichanthium ischaemum), които са силно фрагментирани, което определя и предимно 

синатропната фауна.  Описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря 

околни терени, в които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, но 

краткотрайно, без засягане на елементи от консервационно значение за опазване по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност 

може да доведе до създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други 

синантропни животински и рудерални растителни видове. 

Землище с. Лепица 

Производствени зони (Пп) 
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Предвижданията съгласно ОУП отразяват съществуващ стопански двор и 

налични производствени и стопански сгради. Територията се характеризира с рудерална 

растителност и синантропни видове. 

Землище с. Радомирци 

Гробищен парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвижданията на ОУП отразяват вече съществуващо гробище. 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

43311.80.5 1,601 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.7 0,911 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.18 1,274 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.20 1,210 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.29 1,392 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.37 1,087 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.40 0,953 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.44 1,105 
Земеделска 

територия 
Пасище 

43311.80.45 1,192 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

61580.255.4 

36,492 

Част 

5,554 

Земеделска 

територия 
Пасище 
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Флора:  

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ бучиниш (Conium maculatum) 

✓ щир (Amaranthus blitum) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ айлант (Ailanthus altissima) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ слива (Prunus domestica) 

✓ джанка  (Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  

✓ гугутка (Streptopelia decaocto) 
✓ скорец (Sturnus vulgaris) 
✓ сврака (Pica pica) 
✓ домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus musculus), 

полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия плъх (Rattus 

norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се запазят. 

Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори положително, без 

засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да доведе до 

създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други синантропни 

животински и рудерални растителни видове. 

Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

61580.0.467 4,192 
Урбанизирана 

територия 

Ниско 

застрояване 

(до 10 м) 

61580.152.7 1,440 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.8 1,054 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.9 1,344 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.10 0,959 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.11 0,768 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.18 3,168 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.19 3,840 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.20 1,921 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.21 1,342 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.22 1,921 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.23 3,900 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.24 0,960 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.152.25 0,848 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.201.2 1,411 
Земеделска 

територия 

Изоставена 

орна земя 

61580.201.3 1,822 
Земеделска 

територия 

Изоставена 

орна земя 

61580.241.1 2,400 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.2 0,940 
Земеделска 

територия 
Нива 
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61580.241.3 0,500 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.4 1,440 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.5 1,397 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.6 1,920 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.7 4,799 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.8 3,838 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.9 1,920 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.10 5,092 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.11 2,590 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.12 4,701 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.13 4,320 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.14 1,050 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.15 1,201 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.16 1,500 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.241.17 2,001 
Земеделска 

територия 
Нива 

61580.284.4 8,927 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.284.7 10,000 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.284.7.1 0,224 
Селскостопан

ска сграда 
 

61580.284.9 1,993 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.284.10 3,600 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.284.11 26,842 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията на ОУП засягата основно обработваеми земи, предимно в масив 

241, 201 и 152, а в масив 284 в имоти с НТП-пасище са налични единични стопански 

постройки, които в момента се използват за кравеферми или овцеферми. Силно 

анатропогенизирани територии с преобладаване на рудерална растителност и 

синантропни видове. Прилежащите площи около животновъдните обекти в миналото са 

използвани за временно съхранение на оборска тор и растително отпадъци, което 

определя съвременния им облик на рудерални растителни съобщества и синатропни 

зооценози. 

Флора:  

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ бучиниш (Conium maculatum) 
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✓ щир (Amaranthus blitum) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ шипка (Rosa canina) 

✓ айлант (Ailanthus altissima) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ репей (Arctium lappa) 

✓ слива (Prunus domestica) 

✓ джанка  (Prunus cerasifera) 

Описаните основни видове са установени в периферията на описаната площ. 

Фауна:  

✓ гугутка (Streptopelia decaocto) 
✓ скорец (Sturnus vulgaris) 
✓ сврака (Pica pica) 
✓ домашното и полското врабче (Paser domestica; P. montanus) 

От бозайниците сравнително често срещани видове са домашна мишка (Мus musculus), 

полска мишка (Apodemus agrarius), европейска къртица (Talpa europaea), сивия плъх (Rattus 

norvegicus), черният пор (Mustela putorius).  

Въздействие: описаните видове не са строго привързани към конкретни 

местообитания, като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще се запазят. 

Въздействието може да се определи като пряко, но краткотрайно и дори положително, без 

засягане на елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Изграждането на постройки всъщност може да доведе до 

създаване на нови екологични ниши, които да са място за живот на други синантропни 

животински и рудерални растителни видове. 

Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

61580.250.1 0,863 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.3 0,442 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.4 0,547 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.4.1 0,020 

Сграда за 

водоснабдяване 

и/или 

канализация 

 

61580.250.4.2 0,046 

Жилищна 

сграда - 

еднофамилна 

 

61580.250.4.3 0,026 

Жилищна 

сграда - 

еднофамилна 

 

61580.250.10 0,157 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.11 0,051 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.12 1,061 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.13 0,267 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.250.14 0,357 
Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.255.6 

11,348 

Част 

0,151 

Земеделска 

територия 
Пасище 

61580.255.7 3,038 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Предвижданията за Жм отразяват съществуващите на терен налични жилищни и 

стопански сгради и прилежащи дворни места. Територията се характеризира с 

рудерална растителност и синатропни видове. 

Землище с. Ракита 
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Гробищен парк – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

61950.0.442 

18,838 

Част 

0,514 

Земеделска 

територия 

За 

селскостопански, 

горски, 

ведомствен път 

61950.85.1 

3,909 

Част 

3,100 

Земеделска 

територия 
Пасище 

61950.141.16 0,915 
Земеделска 

територия 

За стопански 

двор 

Предвижданията на ОУП отразяват съществуващи на терен гробищни паркове. 

Територията се характеризира с рудерална растителност и синатропни видове. 

Землище с. Рупци 

Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

63361.222.12 1,296 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.222.13 1,261 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.222.14 0,820 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.222.15 0,460 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.227.23 2,729 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.370.1 0,960 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

63361.370.2 0,800 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

Предвижданията за Жм отразяват съществуващите на терен налични жилищни и 

стопански сгради и прилежащи дворни места. Територията се характеризира с 

рудерална растителност и синатропни видове. 
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Производствени зони (Пп) 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

  

63361.219.1 2,321 
Земеделска 

територия 
Пасище   

63361.219.2 2,109 
Земеделска 

територия 
Пасище   

63361.221.3 0,602 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

Землище с. Сухаче 

Гробищен парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

70281.48.12 4,775 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 
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Превидената територия се използва като нива, в периферията на която е налична 

рудерална растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на 

растителни и животински видове елементи от консервационно значение за опазване по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

70281.32.64 7,853 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

70281.32.65 4,041 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 
  

70281.32.66 15,001 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 
  

70281.32.67 7,979 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 
  

70281.32.68 3,498 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 
  

70281.32.77 12,996 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 
  

70281.33.19 41,788 
Земеделска 

територия 
Пасище   

70281.33.20 9,924 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

70281.33.22 3,987 
Земеделска 

територия 
Пасище   

70281.33.23 2,503 
Земеделска 

територия 
Пасище   

70281.33.35 

13,351 

Част 

2,408 са 

вече с 

режим на 

Доп 

Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

70281.33.37 2,193 
Земеделска 

територия 
Пасище   
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Част 

0,484 са 

вече с 

режим на 

Доп 

70281.33.38 11,618 
Земеделска 

територия 
Пасище   

Предвижданията на ОУП засягат предимно територии, които са обработваеми 

ниви. От теренните проучвания се установи, че те са заети основно в периферията с 

рудерлана растителност, което определя синантропния характер на фауната. 

От полевите изследвания се установи, че имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 

70281.33.35, 23, 22 и 20 облика им е полуестествен, поради близостта на регулацията на с. 

Сухаче. 

Флора:  

✓ садина (Chrysopogon gryllus) 

✓ валезийска власатка (Festuca valesiaca) 

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ камшик (Agrimonia eupatoria) 

✓ лопен (Verbascum densiflorum) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) 

✓ балур (Sorghum halepense) 

✓ белизма (Dichanthium ischaemum) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 

Фауна:  

✓ чакал  (Canis aureus) 

✓ лисица (Vulpes vulpes) 

✓ язовец  (Meles meles) 

✓ таралеж (Erinaceus concolor) 

✓ черен пор (Mustela putorius) 

✓ гургулица (Streptopelia turtur) 

✓ червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ качулата чучулига (Calerida cristata) 

✓ зелен гущер (Lacerta viridis) 

✓ ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

✓ голям стрелец (Coluber caspius) 

Въздействие: описаните видове са строго привързани към конкретни местообитания, 

като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря околни терени, в 

които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, като се засягат 

находища и местообитания (гнездови, трофични и размножаване) на видове включени в 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjABahUKEwiIwYnwhJfIAhXMhiwKHR5cDAY&url=http%3A%2F%2Fbspb.org%2Fmonitoring%2Fbg%2Fproduct-view%2F2%2F21.html&usg=AFQjCNHyZBpyU2K3j-quV_5ulHo-AnjPrw&sig2=sVlxSxQKrAC0IOot4grNKw&bvm=bv.103388427,d.bGg
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Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие в имоти 70281.33.19 и 

70281.33.38: 

1. таралеж (Erinaceus concolor) 

2. червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

3. зелен гущер (Lacerta viridis) 

4. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

5. голям стрелец (Coluber caspius) 

Препоръчва се тази територия да се изключи от предвижданията на ОУП за 

ДопСоп в имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 20, предвид полуестествения 

характерна на територията и наличните значими фито и зооценози. 

Производствени зони (Пп) – без въздействие. 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

70281.37.71 2,985 
Земеделска 

територия 
Пасище 
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Превидената територия се използва като нива, в нея е налична и стопанска сграда, 

в периферията на която е налична рудерална растителност. Територията не предоставя 

подходящи местообитания на растителни и животински видове елементи от 

консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. 

Землище с. Телиш 

Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

72206.240.2 3,271 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.3 4,199 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.4 4,700 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.5 6,300 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.6 5,000 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.7 6,300 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.23 3,000 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.24 4,700 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

72206.240.25 3,235 
Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

Превидената територия се използва като ниви, дворни места и са налични и някои 

жилищни и стопански постройки, в периферията на която е налична рудерална 

растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 

животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 
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Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

72206.0.17 

278,578 

Част 

0,442 

Територия за 

транспорт 

За линии на 

релсов 

транспорт 

72206.0.222 4,308 
Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.77.28 

26,648 

Част 

4,729 

Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.173.5 5,800 
Земеделска 

територия 
Нива 

72206.173.6 7,200 
Земеделска 

територия 
Нива 

72206.173.7 2,854 
Земеделска 

територия 
Нива 

72206.175.1 4,198 
Земеделска 

територия 
Нива 

72206.175.2 4,100 
Земеделска 

територия 
Нива 

72206.240.9 1,500 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

нива 

72206.390.1 

30,102 

Част 

1,407 

Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.539.4 

0,333 

Част 

0,267 

Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.540.1 0,352 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.540.2 0,405 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 
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72206.540.3 0,360 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.540.4 0,315 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.541.1 1,204 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.541.2 1,191 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.541.3 1,257 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.542.1 1,691 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.542.2 1,640 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.542.3 1,532 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.1 1,195 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.2 0,995 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.3 0,993 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.4 1,650 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.5 3,312 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.6 1,487 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.7 1,288 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.8 1,226 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.9 0,759 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.543.10 0,420 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.544.1 0,267 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.544.2 0,052 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 
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72206.221.2 

71,106 

Част 

26,139 

Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.0.102 

5,949 

Част 

0,266 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Превидените територии се използва като ниви, дворни места и са налични 

жилищни и стопански постройки, в периферията на която е налична рудерална 

растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 

животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 

Производствени зони (Пп) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

72206.0.17 

278,578 

Част 

0,527 

Територия за 

транспорт 

За линии на 

релсов 

транспорт 

72206.0.164 

8,214 

Част 

8,202 

Територия за 

транспорт 

За 

железопътна 

гара, спирка 

72206.77.28 

26,648 

Част 

0,071 

Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.77.28 

26,648 

Част 

0,995 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Тази промяна е направена във връзка с действащия регулациопнен план и 

съществуващото на място положение, които се препокриват с КВС. 

Превидените територии се използват за ЖП инфраструктура и отразяват 

съществуващи производствени територии в периферията на която е налична рудерална 

растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 
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животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 

Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона 

(Соп) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

72206.0.32 17,106 
Територия за 

транспорт 

За друг 

поземлен 

имот за 

движение и 

транспорт 

72206.390.1 30,102 
Земеделска 

територия 
Пасище 

72206.545.2 

1,540 

Част 

0,348 

Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.3 

0,589 

Част 

0,224 

Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.4 0,373 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.5 0,229 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.6 0,272 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.7 0,556 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.8 1,848 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 
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72206.545.9 1,361 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.10 1,586 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

72206.545.11 0,412 
Земеделска 

територия 

Друг вид 

земеделска 

земя 

Превидените територии се използват за местни пътища и отразяват 

съществуващи стопански постойки и налични черни пътища до регулацията на 

населеното място в периферията на която е налична рудерална растителност. 

Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и животински 

видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Землище гр. Червен бряг 

Гробищен парк – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 411 от 474 

80501.117.12 

3,512 

Част 

1,391 

Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.13 

3,011 

Част 

0,323 

Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.18 

1,288 

Част 

0,306 

Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.20 

2,494 

Част 

0,298 

Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.228.5 

29,038 

Част 

0,041 

Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.229.6 

49,370 

Част 

4,584 

Земеделска 

територия 
Пасище 

Превидените територии, макар и с НТП-пасища в тях е налична рудерална 

растителност, тъй като в миналото тези площи са били използвани за сметища. 

Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и животински 

видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

80501.114.2 3,303 
Земеделска 

територия 
Пасище 
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80501.114.3 2,247 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.114.4 3,875 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.114.6 2,400 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.114.7 2,400 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.1 5,592 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.2 2,699 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.3 3,466 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.4 7,823 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.5 2,768 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.6 2,705 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.7 8,014 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.8 3,598 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.9 5401 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.10 3,001 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.13 3,011 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.15 2,001 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.16 1,998 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.17 1,360 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.20 2,494 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.117.21 2,494 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.137.1 10,575 
Земеделска 

територия 
Ливада 

80501.139.11 3,793 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.139.12 1,000 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.207.3 121,567 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.208.1 128,949 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.214.2 31,142 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.215.1 27,331 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.216.1 96,943 
Земеделска 

територия 
Пасище 
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80501.217.1 43,919 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.217.2 1,067 
Земеделска 

територия 
Пасище 

При теренните обходи се установи, че предвидената УЗ ДопСоп в масиви 114, 117, 

137 и 139 показват, че имотите с НТП-пасища в миналото са били или заети от сметища 

или различни инфраструктурни обекти, предимно стопански постройки. В тях са се 

настанили предимно рудерлани видове растения и синантропни видове.  

Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 

животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 

За имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 80501.215.1 ,80501.216.1, 80501.217.1 

и 80501.217.2 облика им е полуестествен, поради близостта на регулацията на гр. Червен бряг. 

Флора:  

✓ садина (Chrysopogon gryllus) 

✓ валезийска власатка (Festuca valesiaca) 

✓ коприва (Urtica dioica) 

✓ камшик (Agrimonia eupatoria) 

✓ лопен (Verbascum densiflorum) 

✓ синя жлъчка (Cichorium intybus) 

✓ тревист бъз (Sambucus ebulus) 

✓ широколистен живовляк (Plantago mayor) 

✓ теснолистен живовляк (Plantago lanceolata) 

✓ балур (Sorghum halepense) 

✓ белизма (Dichanthium ischaemum) 

✓ полска поветица (Convolvulus arvensis) 

✓ други 

Описаните видове са доминиращи в описаната площ. 

Фауна:  

✓ чакал  (Canis aureus) 

✓ лисица (Vulpes vulpes) 

✓ язовец  (Meles meles) 

✓ таралеж (Erinaceus concolor) 

✓ черен пор (Mustela putorius) 

✓ гургулица (Streptopelia turtur) 

✓ червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

✓ скорец (Sturnus vulgaris) 

✓ качулата чучулига (Calerida cristata) 

✓ зелен гущер (Lacerta viridis) 

✓ ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

✓ голям стрелец (Coluber caspius) 

✓ лалугер (Spermophilus citellus) 

Въздействие: описаните видове са строго привързани към конкретни местообитания, 

като вероятно при реализация на предвижданията на този терен, ще намеря околни терени, в 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjABahUKEwiIwYnwhJfIAhXMhiwKHR5cDAY&url=http%3A%2F%2Fbspb.org%2Fmonitoring%2Fbg%2Fproduct-view%2F2%2F21.html&usg=AFQjCNHyZBpyU2K3j-quV_5ulHo-AnjPrw&sig2=sVlxSxQKrAC0IOot4grNKw&bvm=bv.103388427,d.bGg
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които да се заселят. Въздействието може да се определи като пряко, като се засягат 

находища и местообитания (гнездови, трофични и размножаване) на видове включени в 

Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие в имоти 80501.207.3, 

80501.208.1, 80501.214.2, 80501.215.1 ,80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2: 

1. таралеж (Erinaceus concolor) 

2. червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

3. зелен гущер (Lacerta viridis) 

4. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

5. голям стрелец (Coluber caspius) 

6. лалугер (Spermophilus citellus) 

Препоръчва се тази територия да се изключи от предвижданията на ОУП за 

ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 80501.215.1 ,80501.216.1, 80501.217.1 

и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна на територията и наличните значими 

фито и зооценози. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглед към УЗ ДопСоп в имоти 215.1, 208.1, 214.2, 207.3, 216.1, 217.1 и 217.2 

Жилищни устройствени зони (Жм) – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

80501.182.1 0,629 
Земеделска 

територия 
Пасище 

80501.252.5 2,503 
Земеделска 

територия 
Пасище 

Превидените територии се използва като ниви, дворни места и са налични 

жилищни и стопански постройки, в периферията на която е налична рудерална 

растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 

животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 

Вилна устройствена зона (Ов) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

80501.261.1 2,565 
Урбанизирана 

територия 

За друг вид 

застрояване 

80501.923.168 2,023 
Земеделска 

територия 
Ливада   

80501.951.628 0,441 
Земеделска 

територия 
Пасище   

Превидените територии се използва като ниви, дворни места и са налични 

жилищни и стопански постройки, които са разположение във Северна, Южна и 

Югозападна вилни зони на гр. Червен бряг, в периферията на която е налична рудерална 

растителност. Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и 

животински видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 
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Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона 

(Соп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

80501.248.3 

10,891 

Част 

2,835 

Нарушена 

територия 

Насип, 

насипище 

Превидените територии се използват за местни пътища и отразяват 

съществуващи стопански постойки и налични черни пътища до регулацията на 

населеното място в периферията на която е налична рудерална растителност. 

Територията не предоставя подходящи местообитания на растителни и животински 

видове елементи от консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 

Землище с. Чомаковци 

Гробищен парк – без въздействие. 
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Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

81551.78.2 2,089 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.78.3 0,915 
Земеделска 

територия 
Лозе 

81551.78.4 2,353 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.78.5 0,695 
Земеделска 

територия 
Лозе 

81551.78.6 2,507 
Земеделска 

територия 
Нива 

Превидените територии се използват за ниви и отглеждане на трайни насъждения, 

като се намират непосредствено до старите гробища и регулацията на населеното място. 

В периферията им е налична рудерална растителност. Територията не предоставя 

подходящи местообитания на растителни и животински видове елементи от 

консервационно значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. 
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Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) – без въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер на имот 
Площ, 

дка 

Трайно 

предназна- 

чение 

Начин  

на трайно 

ползване 

81551.21.29 4,700 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.31 4,651 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.32 2,999 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.65 3,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.66 3,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.67 4,020 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.21.68 3,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.4 3,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.5 2,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.6 3,721 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.7 5,400 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.8 2,789 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.9 2,795 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.10 3,904 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.11 3,501 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.12 8,833 
Земеделска 

територия 
Нива 
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81551.50.13 3,720 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.14 9,941 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.15 7,820 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.17 3,000 
Земеделска 

територия 
Нива 

81551.50.18 3,209 
Земеделска 

територия 
Нива 

Превидените територии се използват за ниви и отглеждане на трайни насъждения, 

като се намират непосредствено до регулацията на населеното място. В периферията им 

е налична рудерална растителност. Територията не предоставя подходящи 

местообитания на растителни и животински видове елементи от консервационно 

значение за опазване по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Очаквани въздействия върху растителността 

В процеса на реализиране на устройственото зониране няма да бъдат нарушени 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита извън 

териториалните граници на защитените зони. Предвидените строителни дейности ще засегнат 

растителната компонента и видове, които са широко разпространени на цялата територия на 

общината и не съществува вероятност от изчезването им. Трайно унищожаване на тревна 

растителност се свежда само в местата, където ще бъдат разположени бъдещите устройствени 

зони. Част от устройствените зони са предвидени в урбанизирани територии на населените 

места, промишлени зони и изоставени терени от производствени дейности. Устройствените 

зони, свързани с ДопСоп, Соп, Пп обхващат предимно обработваеми земеделски земи, около 

които се развива плевелна и рудерална растителност. Около обработваемите площи и в 

запустели урбанизирани терени се срещат много рудерални видове – див овес (Avena fatua), 

полски синап (Sinapis arvensis), паламида (Cirsium arvense), полска поветица (Convolvulus 

arvensis), дългоосилеста овсига (Bromus sterilis), луковична ливадина (Poa bulbosa), троскот 

(Cynodon dacylon), овчарска торбичка (Capsella burs-pastoris). 

При практическата реализация на устройственото зониране включено в ОУП на 

община Червен бряг не се очакват преки негативни въздействия върху редки и защитени 

растителните видове на територията на община Червен бряг. Но в землищата на гр. Койнаре, 

с. Сухаче и гр. Червен бряг са установени полуестествени природни местообитания елементи 

на ценозите с преобладаване на садина (Chrysopogon gryllus)  и белизма (Dichanthium 

ischaemum). Тези фитоценози, са типични трофични, размножителни и гнездови 

местообитания на животински видове, които са включени в Приложение № 3 на ЗБР и 

планираните УЗ и строителни параметри могат да доведат до значими въздействия, 

които да доведат до изчезването им в тази територии (Виж Очаквани въздействия върху 

фаунистичния комплекс в община Червен бряг). Поради това се предвижда, тези УЗ и 

територии, да бъдат изключени от предвижанията на ОУП, за да се избегнат значими 

въздействия: 

гр. Койнаре 

- УЗ Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) - Препоръчва се да се 

намали площта до около 45 дка, което е част от имот 129.1 и да се ограничи само до 
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северния участък на имота в близост до стопанския двор, където степента на 

синантропизация е най-висока. 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имот 129.1 предвид полуестествения характерна 

на територията и наличните значими фито и зооценози. 

с. Сухаче 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 

20, предвид полуестествения характерна на територията и наличните значими фито и 

зооценози. 

гр. Червен бряг 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 

80501.215.1 ,80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна 

на територията и наличните значими фито и зооценози. 

За останалите предвиждания включените в ОУП нови устройствени зони, терените, 

които ще бъдат засегнати не са свързани с наличието на редки и защитени растителни видове. 

Без въздействие. 

Очаквани въздействия върху фаунистичния комплекс в община Червен бряг 

По време на практическото реализиране на устройствените зони, заложени в проекта за 

ОУП на община Червен бряг и съпровождащата ги инфраструктура, не могат да се очакват 

значителни негативни въздействия върху различните групи на фауната представени в тази част 

на Дунавската равнина – безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, бозайници и птици. Като 

се има предвид характерът на терена, върху който се предвижда устройственото зониране 

(изоставени промишлени площадки, урбанизирана територия и орни земи за алтернативно 

земеделие), продължителността на тяхното реализиране до 2030 година, не се очакват 

сериозни и необратими промени в структурата на числените комплекси на видовете, 

разпространени на територията на община Червен бряг. На обследваните поземлени имоти, на 

които се предвижда изграждане на нови устройствени зони, в населените места, както и в 

непосредствена близост с тях, не са установени редки и застрашени животински видове от 

дивата фауна. При реализиране на устройствените зони свързани с алтернативното земеделие 

ще бъдат използвани орни ниви, които и в момента се използват за производство на 

селскостопанска продукция. Предимно производствените устройствени зони ще бъдат 

изградени на вече урбанизирани терени от изоставени производствени мощности, а новите 

жилищни устройствени зони в урбанизирани терени или до регулацията на населените места 

и съществуваща пътна мрежа. Тези терени и в момента възпрепятстват достъпа на наземно 

придвижващи се видове, които имат добре изразен праг на безпокойство. 

Безгръбначни (Invertebrata) 

При реализиране на устройственото зониране се очаква негативно въздействие върху 

представителите на безгръбначната фауна обитаваща площите предвидени за застрояване. 
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При извършване на изкопни работи ще бъде отстранена част от почвената покривка и 

почвената фауна от геобионти, геофили и геоксени. Засегната ще бъде и надземната 

безгръбначна фауна, като някои видове мравки, паяци, полутвърдокрили и други животни. 

Тези територии, предвидени за устройствено зониране, са извън защитените зони и райони с 

наличие на разнообразие на редки, ендемични и реликтни безгръбначни видове. 

При устройственото зониране, в населените места ще бъдат засегнати предимно 

широко разпространени видове с многочислени популации, поради което не могат да се 

очакват значими изменения в техните популации на територията на отделни населени места и 

територията на общината. В случая засегнатата част от почвената безгръбначна фауна е загуба 

на трофична база за други гръбначни животни, но това ще е в незначителна степен за 

територията на общината и възможно обратимо. 

Малкото запазени горски масиви на територията на община Червен бряг са 

местообитания на определени групи безгръбначни животни. Устройственото зониране 

включено в проекта за ОУП на община Червен бряг не засяга горски площи. Зaсегнатите 

местообитания на защитените видове безгръбначни животни и очакваното въздействие са 

разгледани подробно в доклада в точка 7.7.1. 

Ихтиофауна 

Общия устройствен план на община Червен бряг и заложените в него за изграждане 

нови устройствени зони не засягат пряко водни обекти, както потенциални и оптимални 

местообитания на сладководните риби. Не се очаква пряко и косвено въздействие върху тези 

видове и техните популации. 

Земноводни (Amphibia) 

Обработването на земеделските земи ще продължи и в бъдеще и при смъртност на 

определени индивиди няма да се отрази на плътността на локалната популация на зелената 

крастава жаба и тази в страната. При реализиране на устройствените зони в отделните 

населени места на община Червен бряг не се засягат водни площи и техните крайбрежни части, 

които са местообитания на посочените земноводни. Не се очаква въздействие. 

Влечуги (Reptilia) 

Възможно е при агротехническа обработка на орните площи, лозовите масиви и 

овощни градини да бъдат засегнати и отделни екземпляри от този вид. Видът е повсеместно 

разпространен в цялата страна в различни по своя характер терени - открити места с треви и 

храсталаци, карстови терени и каменисти склонове. Рискът от смъртност на този вид при 

практическото реализиране на устройствените зони за алтернативно земеделие е 

изключително нисък. Не се очаква да бъде повлияна сериозни локалната популация на вида на 

територията на община Червен бряг, така и в страната. Не се очакват съществени въздействия 

върху числеността и структурата на популацията на вида. 

Очаква се пряко въздействие, върху места за размножаване и трофични на следните 

видове влечуги: 

1. зелен гущер (Lacerta viridis) 

2. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

3. голям стрелец (Coluber caspius) 

 

Същите ще бъдат засегнати в следните УЗ: 
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гр. Койнаре 

- УЗ Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) - Препоръчва се да се 

намали площта до около 45 дка, което е част от имот 129.1 и да се ограничи само до 

северния участък на имота в близост до стопанския двор, където степента на 

синантропизация е най-висока. 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имот 129.1. 

с. Сухаче 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 

20, предвид полуестествения характерна на територията и наличните значими фито и 

зооценози. 

гр. Червен бряг 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 

80501.215.1, 80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна 

на територията и наличните значими фито и зооценози. 

За останалите предвиждания включените в ОУП нови устройствени зони, терените, 

които ще бъдат засегнати не са свързани с наличието на редки и защитени растителни видове. 

Без въздействие. 

Птици (Aves) 

Очаква се пряко въздействие, върху места за размножаване и трофични на 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), в резултат на предвижданията в следните УЗ: 

гр. Койнаре 

- УЗ Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) - Препоръчва се да се 

намали площта до около 45 дка, което е част от имот 129.1 и да се ограничи само до 

северния участък на имота в близост до стопанския двор, където степента на 

синантропизация е най-висока. 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имот 129.1. 

с. Сухаче 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 

20, предвид полуестествения характерна на територията и наличните значими фито и 

зооценози. 
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гр. Червен бряг 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 

80501.215.1, 80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна 

на територията и наличните значими фито и зооценози. 

Бозайници (Mammalia) 

По отношение на бозайната фауна на територията на община Червен бряг, преки 

негативни въздействия от дейностите свързани със смъртност на отделни екземпляри при 

практическото реализиране на устройствените зони, включени в ОУП на община Червен бряг, 

не могат да се очакват. Очакваното въздействие може да се изразява в прогонване на някои 

видове в непосредствена близост до терена на изграждащата се устройствена зона по време на 

подготовката на терена за строителство.  

Очаква се пряко въздействие, върху места за размножаване и трофични на таралеж 

(Erinaceus concolor), в резултат на предвижданията в следните УЗ: 

гр. Койнаре 

- УЗ Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) - Препоръчва се да се 

намали площта до около 45 дка, което е част от имот 129.1 и да се ограничи само до 

северния участък на имота в близост до стопанския двор, където степента на 

синантропизация е най-висока. 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имот 129.1. 

с. Сухаче 

- УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 

20, предвид полуестествения характерна на територията и наличните значими фито и 

зооценози. 

гр. Червен бряг 

УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща предимно-производствена 

устройствена зона (Доп Соп) - препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 

80501.215.1, 80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна 

на територията и наличните значими фито и зооценози. 

За вида лалугер (Spermophilus citellus) може да се пряко въздействие, върху места за 

размножаване и трофични, в резултат на предвижданията в УЗ Допустима Смесена 

обществено-обслужваща предимно-производствена устройствена зона (Доп Соп) в гр. 

Червен бряг. Препоръчва се тази територия да се изключи от предвижданията на ОУП 

за ДопСоп в имоти 80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 80501.215.1 ,80501.216.1, 
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80501.217.1 и 80501.217.2, предвид полуестествения характерна на територията и 

наличните значими фито и зооценози. 

В другите разгледани УЗ и територии не се очаква да бъдат засегнати пряко екземпляри 

от целеви видове предмет на опазване в защитени зони. Засегнатите местообитания на 

целевите видове, предмет на опазване в защитената зона са разгледани подробно в точка 7.7.1 

на доклада за ЕО. 

Поземлените имоти, определени за изграждане на нови устройствени зони на 

територията на община Червен бряг, са подходящи местообитания за представителите от класа 

на бозайниците за широко разпространените видове у нас. Най-често посещаващи и 

обитаващи района са обикновената полевка (Mikrotus arvalis), Полска мишка (Apodemus 

agrarius), Домашна мишка(Mus musculus). Не многочислени са къртица (Talpa europaea), 

източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), заек (Lepus europaeus), лисица 

(Vulpes). 

От ловните обекти се среща сърна (Capreolus capreolus) и евразийска дива свиня (Sus 

scrofa). Рядък вид на територията на община Червен бряг е чакала (Canis aureus), който няма 

ефективно заети местообитания. 

Реализирането на ОУП на община Червен бряг няма да има негативно въздействие 

върху локалната бозайна фауна, числеността и структурата на техните популации. 

Прилепна фауна (Chiroptera) 

Въздействието върху местообитания и трофична база на прилепите са разгледани 

подробно в доклада в точка 7.7.1. 

По време на реализиране на устройствените зони, се очаква да бъдат променени 

територии извън защитените зони и хабитати, които не са включени в Приложение 1 на ЗБР. 

По време на строителството се очаква увеличаване на антропогенното натоварване в 

различните населени места в община Червен бряг. 

За реализиране на устройствените зони за алтернативно земеделие са предвидени 

обработваеми и използвани земеделски земи и в момента. В случая екологичният проблем за 

прилепите ще бъде отново интензивното земеделие с използване на химични торове, 

инсектициди и пестициди. Използването на тези химични вещества в агроекосистемата води 

до значително понижаване на насекомното обилие и влошаване качествата на средата като 

трофична база за прилепите. Новите жилищни устройствени и производствени зони могат да 

имат и положителен ефект при наличие на ел. осветление през тъмната част на денонощието. 

Изкуствената светлина в случая ще привлича много насекоми, които са хранителна база за 

прилепите. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като цяло Планът, в частта си устройствено зониране и териториално осигуряване на 

дейностите, свързани с развитието на общината, съдържа проектни решения, които са 

ориентирани в максимална степен към съобразяване на ограничителните режими на 33 по 

Натура 2000. Тази ориентация на плана намира отражение в изпълнение на целите на 

природозащитното законодателство - осигуряване на усторйствени условия защитените зони 

да продължават да се развиват в изпълнение на консервационните им цели. 
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Пряк израз на горната констатация е ограничаване на териториите на населените места 

и курортите в съществуващите им граници, както и относително ограниченото нарастване на 

съществуващите урбанизирани територии за обслужващи и стопански дейности. 

Допустимостта на последното се преценява с Оценката за съвместимост. 

7.8. Отпадъци и опасни вещества 

7.8.1 Отпадъци 

 Битови отпадъци 

 За определяне на прогнозните количества отпадъци, които се очаква да се генерират на 

дадена територия от основно значение е перспективата за  броя на населението. Проектът на 

ОПУО предлага два модела на демографско развитие - песимистичен, оптимистично - 

реалистичен . Авторският колектив е избрал оптимистично - реалистичния  , като базова 

демографска прогноза, на основата на която са разработени прогнозите за всички останали 

сфери на икономическия, социален и културен живот в общината. Предвиденото 

инфраструктурно развитие също се основава изцяло на този  вариант за демографска прогноза.  

 Битовите отпадъци от града и населените места от община Червен бряг, според ОПУО 

ще продължават да се  депонират на регионален принцип на РЦУО - гр.Луковит  Съгласно 

Плана за развитие на Община Червен бряг 2014 г.-2020 г., и Общинска програма за управление 

на дейностите по отпадъците на територията на община Червен бряг с период на действие 2016 

- 2020 г.,   се предвиждат следните дейности, които  ще допринесат за решаване на проблемите 

на община Червен бряг в областта на управлението на битовите  отпадъци, които следва да 

бъдат предвидени с окончателния вариант на ОПУО. 

 Строителни отпадъци 

 Предвид отстоянията до регионалното депо и с цел намаляване на емисии във въздуха 

и транспортни разходи при транспортиране на строителните отпадъци е препоръчително  

преобладаващата част от тях да бъдат оползотворени на място или предадени за 

оползотворяване. Друга алтернатива и да се използват за запълване, укрепване и корекции на 

нарушени терени и негативни земни форми. 

 Производствени отпадъци 

 Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие 

на общината предполага и създаването на условия за развитие на производствени дейности и 

в частност увеличаване на количествата генерирани промишлени отпадъци. 

 Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за 

запазване структурата , като се наблегне на прилагане на развитие на високотехнологични, 

конкурентно-способни производства. 

 Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към 

подмяна на технологичните съоръжения и въвеждане на "Най-добрите налични техники", от 

което води до пълноценно използване на суровините и до постепенно намаляване на 

количествата на производствени отпадъци. 

 Опасни отпадъци 
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 Генераторите на опасни отпадъци имат задължения да ги събират екологосъоразно, в  

съдове и  специални помещения на мястото на образуване, да ги  съхраняват по начин, който 

не застрашава човешкото здраве и околната среда. Лицата имат задължение да ги  предават 

само на фирми с разрешение за тяхното третиране въз основа на сключени договори. 

 Масово разпространени отпадъци 

 Съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ЗУО (ДВ, бр.26/2012г., изм. и доп.) дейности с 

отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на 

територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, 

на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 

железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да 

отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. На 

тази база, площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят и на други места 

в общината след одобряването на окончателния вариант на ОУПО. Във връзка с изпълнение 

на изискванията, залегнали в ЗУО (чл.19, ал. 3, т.11), Община Червен бряг има задължение на 

територията на град Червен бряг да осигури площадка за разделно събраните отпадъци от 

домакинства, в това число и едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и 

цветни метали и др. Препоръчително е в окончателния вариант да се предложат алтернативи 

за общинска площадка. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Предвид задълженията на общината е препоръчително в окончателния вариант на 

ОУПО да бъдат предложени алтернативи за общинска площадка за събиране на отпадъците, 

регионален център за компостиране и осигури площадка за разделно събраните отпадъци от 

домакинства, в това число и едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и 

цветни метали и др. 

 Положителните ефекти по отношение околната среда са в посока, че не се засягат 

водиизточници, подземни води, територия под специален режим, оптимално местоположение, 

улесняващо транспортния достъп, скъсяване на транспортни отстояния до регионалното депо 

и др. Във връзка с необходимост от рекултивация, прогнозите на ОУПО на Червен бряг 

регламентират изисквания за поддържане на екологическото равновесие и опазване на 

природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия. 

7.8.2. Опасни вещества 

 Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено 

съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества. 

 Като цяло строителните дейности са свързани с използването на горива и материали за 

строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с 

различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо. Въздействието 

им обаче е периодично  и с ограничен териториален обхват. 

Във връзка с указания на МОСВ с изх. № 05-08-6523/12.10.2015 г. от страна на 

компетентния орган /РИОСВ-Плевен/ не са постъпили данни за инвестиционни предложения 

и/или съществуващи площадки на предприятия с нисък рисков потенциал /ПНРП или 

предприятия с висок рисков потенциал /ПВРП/. При проведената процедура до настоящия 

момент са извършени следните етапи: 
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• На етапа на провеждане на консултации по заданието за определяне на обхвата 

на оценката съгласно чл. 19а, т. 1 от Наредбата за ЕО – не е предоставена 

информация за наличие  местоположението на ПНРП и ПВРП в териториалния 

обхват на ОУП чието изграждане и/или експлоатация е съгласувано и одобрено 

по реда на глава шеста и седма от ЗООС и установените пространствени зони на 

сериозни поражения около тях; 

• На етапа на провеждане на консултации по доклада за ЕО съгласно чл. 20, ал. 3 

от Наредбата за ЕО – съгласно проведени консултации на колектива изготвил 

ДЕО с експерти на РИОСВ-Плевен към ДЕО ще бъдат включени единствено 

допълнителни мерки. 

Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (Чл. 103, ал. 2) 

общите устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното 

предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се 

определя от подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се 

предвиди конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък 

или висок рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните 

вещества по Приложение № 3 на ЗООС, които ще бъдат налични в 

предприятието/съоръжението. Такива предприятия и съоръжения могат да бъдат предвиждани 

в следващите нива и етапи на проектиране и при условие, че се прояви такова инвестиционно 

предложение, се предприемат съответните действия по реда на ЗООС. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 В устройствените зони „Пп“ и „Пч“ е възможно разполагането на предприятия с висок 

или нисък рисков потенциал. Одобряването на тези инвестиционни предложения може да 

стане единствено след проведена процедура по реда на Глава VII, раздел 1 на Закона за 

опазване на околната среда и при спазване на заложените в настоящата екологична оценка 

мерки. 

 При бъдещо разполагане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал в рамките 

на устройствените зони следва да се извършва последващ контрол по отношение планирането 

на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, 

обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането или нови строежи 

може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма 

авария в тези предприятия/съоръжения. 

7.9. Вредни физични фактори 

Вредни за здравето са физичните фактори - шум и вибрации. В околната среда се 

различават основно промишлен (производствен) шум, транспортен, вътреквартален, 

вътреградски, вътрежилищен (битов) шум, шум от строителни работи. Шумът е комплекс от 

трептения, различни по честота, сила, периодичност и др. Класификацията на шума се прави 

по произход - производствен, транспортен, комунално-битов; по вид на трептенията - 

нискочестотен, средно или високочестотен. В зависимост от характера на шума той бива 

постоянен и променлив (прекъснат, интермитентен, периодично повтарящ се. Въздействието 

на шума е различно в зависимост от характера, честотата, интензитета и продължителност на 

експозицията. 

Източници на шум в околната среда са: 
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− Транспортен шум - леки автомобили, обществен и товарен транспорт, 

мотоциклети, мотопеди, наземен и подземен градски релсов транспорт, 

железопътен транспорт, авиационен транспорт; 

− Градски вътреквартален 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, летища; 

− Вътрежилищен шум - от битови прибори, звукозаписна техника, озвучителни 

уредби, телевизори, музикални инструменти, разговори, кавги и др. 

− Вътреградски шум - технически оборудване, вентилационни уредби, хладилно 

оборудване, работилници и др. 

− Промишлен шум - производствени предприятия. 

При оценка на вибрациите с хигиенна цел се въвежда понятията ниво на вибрационна 

скорост и ниво на вибрационно ускорение, които също се логаритмични величини, подобно 

на тези за оценка на шума. 

В зависимост от временните си характеристики вибрациите се делят на периодични, 

непериодични и случайни (стохастични). В зависимост от това върху каква част от човека те 

въздействат, вибрациите се разглеждат като общи или локални. 

В околната среда източници на общи вибрации могат да бъдат транспортните средства, 

строителните машини и съоръжения, използвани за открито минно строителство. 

С оглед опазване на човешкото здраве и предвиждането на адекватни мерки за защита 

в най-ранен етап, в тази част на оценката следва да се уточнят и изследват всички обекти, 

подлежащи на здравно-хигиенна защита в следващата фаза на проектиране ПУП-ПРЗ за 

конкретните обекти и работни проекти, включени в проекта на ОУПО Червен бряг. В този 

смисъл оценката на потенциалните въздействия допълва следващата част за защита на 

населението и намаляване на здравния риск при строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение. 

При усвояване на нови територии в регулация, с различно предназначение (обитаване,  

отдих и рекреация, здравна или учебна дейност и други), трябва да се спазват нормативните 

изисквания за шум, за съответния вид територия.  

 При разработване на ПУП на нови жилищни зони, граничещи с натоварени пътища/ 

улици, да се отчита фактор „шум“ с цел – постигане на хигиенните норми за този вид 

територии, чрез: максимално отдалечаване на линията на застрояване  от източника на шум 

(транспортния поток), подходящо разполагане и ориентация на сградите, екраниране на 

разпространението на шума към обектите на въздействие и други. 

При обособяване на нови терени за различна производствено – складова дейност, да се 

вземат под внимание нормативните изисквания за шум, за разположени в близост територии 

с нормиран шумов режим. 

При разработване на ПУП на обекти за отдих и рекреация (особено чувствителни по 

отношение на шумово въздействие), трябва да се обръща внимание, освен на външните, и  на 

собствените (вътрешни) източници на шум – спортни площадки, развлекателни атракциони, 

паркинги, заведения с озвучителни уредби и други, за да се гарантира благоприятна акустична 

среда на териториите им. 
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Като заключение може да се отбележи, че от анализа и оценката на предполагаемите 

въздействия на ОУПО Червен бряг от гледна точка на прогнозата за въздействието на 

физически фактори върху околната среда и човешкото здраве, реализирането и прилагането 

на инвестиционните намерения, включени в плана не е свързано с излъчвания на вредни 

вещества и емисии. Реализирането на плана ще подобри условията на живот в региона, като 

могат да се спазят изискванията за нивата на шума в населените места, при прилагане на 

технологии за обезшумяване, като зелени пояси, които се предвиждат в проекта. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Очакваните въздействия върху източниците на шум се оценяват както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - висока; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - ограничени; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 

7.10. Недвижимо културно наследство 

Предвиждания на плана за обектите от културното наследство са разгледани по 

териториална принадлежност - в и извън границите на селищните територии. Въз основа на 

отделно специализирано проучване, ОУПО предлага балансирано устройствено решение, 

което респектира стриктно нормативните изисквания за защита, както на природните, така и 

на архитектурно-историческите ценности, като позволява едновременно реализиране на 

рекреационния потенциал на територията и канализира легитимните инвестиционни интереси 

и инициативи. 

Стандартите на културата на устойчивото развитие, която все повече придобива 

нормативен характер в процеса на устройственото въздействие върху градските територии и 

пространства, се съдържат в режимите за защитата и опазването на компонента „Културно 

историческо наследство“ в управление на качеството на околната среда.  

Прогнозата за развитие и опазване на КИН е направена съгласно оценка на потенциала 

на структурите и компонетите на културното наследство върху критериите и параметрите за 

устойчиво устройство на териториите и контекстуалното им  взаимосвързване  със 

структурите и компонентите на функционалните системи. Тази прогноза е изготвeна 

съобразно ресурса и капацитета на структурите на културното наследство на територията на 

Община Червен бряг за развитието на ефективен и атрактивен културен туризъм, който да 

подпомогне икономическото развитие на Общината и за да запази културната идентичност на 

местността, съхранявайки свидетелствата на техния прогрес. 

Направеният анализ на КИН на територията на общината е по отношение както на 

териториалното разположение на НКЦ, тяхната значимост и собственост, така и на 

състоянието им, транспортно-техническа достъпност и осигуреност, атрактивност и др.  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 430 от 474 

Съгласно спецификата на ОУПО като планов документ с времеви хоризонт 20 години 

и динамичното развитие на проучванията на недвижимото културно наследство в Общината, 

в следствие на които се откриват нови и нови НКЦ, следва да се приоритизират устройствените 

мероприятия касаещи развитие и опазване на КИН.  

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Всички предвиждания на Плана са в съответствие със Закона за културното наследство 

и в този смисъл не носят никакви рискове за околната среда. Недвижимото културно 

наследство на Община Червен бряг е ориентир и източник на натрупан исторически опит за 

вида, структурата и системния характер на устройствените мерки за постигане на високо 

естетическа и с екологично качество среда. То е носител на паметта на този важен исторически 

устройствен и социален опит  в  процеса на провеждане на политиките и за утвърждаване на 

стандартите на културата на устойчивото развитие на жизнената среда през Третото 

хилядолетие. 

7.11. Население и човешко здраве 

Територията, върху която е разположена Община Червен бряг 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”. 

За избягване на отрицателните и използване на положителните въздействия върху 

жизнената среда, в проекта на новия ОУП на Община Червен бряг елементите на селищната 

мрежа са подходящо групирани едно спрямо друго. Няма противоречия във функционално 

местоположение и съседства на жилищните, промишлените, транспортно-складовите, 

рекреативни и крайградските територии. Тяхното разполагане едни спрямо други се 

подчинява на редица хигиенни принципи и норми отразени в ОУПО. От комунално-хигиенни 

позиции особено значение има здравната защита на населението в т. нар. зони със специфичен 

хигиенно-охранителен статут, като основно внимание при анализа се отделя на жилищните 

квартали и сгради, на безвредното интегриране на индустриалните зони, а също така на 

елементите на транспортната и инженерна инфраструктура, културни обекти и комплекси; 

спортни зони и терени за отдих, обекти на здравеопазването. 

Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на територията 

на общината. Запазва се облика на общината като земеделски център, без значимо да се 

намаляват земеделските територии за сметка на жилищни и вилни зони. 

Осъществяването на предложенията в ОУП на община Червен бряг няма да доведе до 

промени в параметрите на околната среда, които да оказват неблагоприятно въздействие върху 

здравето на населението. 

Въздействието от реализирането на ОУП ще бъде пряко, положително и дългосрочно. 

На ниво специфична цел на ОУПО не се очаква значимо отрицателно, а единствено 

положително кумулативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, основно 
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чрез целесъобразното устройство на територията, подобряване жизнената среда на 

съвременно обитаване в синхрон с опазване и използване на потенциала на природните 

дадености и културно-историческото наследство. 

Задачите, заложени в ОУП, съчетават управление и опазване на околната среда; 

развитие на населените места; екологосъобразно развитие на стопанството и промишлеността; 

съвременна техническа инфраструктура, която би довела до намаляване на праховите емисии 

в атмосферата и минимизиране загубите на вода, следствие от некачествена водопреностна 

мрежа, подобряване качеството на водите; развитие на социалната инфраструктура и опазване 

на културното наследство. 

Всичките задачи са взаимосвързани и водят до положително кумулативно въздействие 

върху околната среда и човешкото здраве. 

Въздействието на ниво Устройствени зони и режими е положително кумулативно, 

предвид регулираното ползване на земята и заложените целесъобразни устройствени решения, 

предотвратяващи неконтролируемото ползване на земята и минимизиращи вредните 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които зависят от местоположението на 

източника на въздействие. 

Изводи: 

• Предложеното устройствено зониране в проекта на ОУПО ще има следното 

отражение по отношение на населението и неговото здраве: Предвиденото 

рационално ползване на земите, както и заложените обновявания и изграждане 

на нова материална база, са свързани с положително въздействие върху околната 

среда и здравето на хората в сравнение с настоящото положение. Това ще 

подпомогне и за разкриването на нови работни места. 

• ОУПО се характеризира с положително кумулативно въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че новият ОУП на Община 

Червен бряг не предвижда промени, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето 

на населението в общината. С ОУП 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 

Червен бряг 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.  

Очакваните въздействия върху здравния населението и човешкото здраве се оценяват 

както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - висока; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - ограничени; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 
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− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 

7.12. Материални активи 

 Планът съдържа следните предвиждания за развитие и доизграждане на социалната 

инфраструктура в общината: 

• в сектора на образованието не се предвижда изграждане на нови училища, тъй 

като наличната база ще удовлетвори и перспективните потребности; детските 

градини също запазват сегашното състояние. Акцентът е поставен за по-пълно 

обхващане и задържане в образователния процес ; 

• в областта на здравеопазването е заложено да се подобряване достъпа до 

качествени на медицинските услуги, подобряване на здравната инфраструктура, 

приоритетни да са дейностите за профилактика и повишаване здравната култура 

на населението; 

• в областта на културата, повечето необходими мерки за устойчивото развитие 

на културните обекти в общината нямат устройствен характер. Необходимите 

инвестиции и инициативи за обогатяване на функциите на читалищата, 

обновяване на сградния им фонд и оборудване не са предмет на ОУП на община 

Червен бряг. Независимо от това, на база изведената прогноза за развитие на 

културата, могат да се формулират общи стратегически насоки, свързани с 

устройственото планиране на общината ; 

• по отношение на туризма и отдиха визията на община Червен бряг е 

доизграждане на туристическата инфраструктура и туристическа база. Очертава 

се нарастващата тенденция на естествения и жизнено необходим стремеж на 

хората към промяна на средата и по – продължително престояване в природна 

обстановка. Община Червен бряг се отнася към общините с добри екологични 

условия и природни забележителности, което е сериозна предпоставка за 

развитието на отдиха и туризма ; 

• по отношение на спортния сектор, зоните за спорт и атракции на територията на 

общината, се акцентира към обновяване на материалната база, разкриване на 

нови дейности и форми за привличане и увеличаване участието на младите хора. 

 Развитието на материалните активи на техническата и комунална  инфраструктура 

включва доизграждане и рехабилитация на В и К мрежа и съоръжения, подмяна на уличното 

осветление, ремонт на пътна и улична инфраструктура. Специално внимание се обръща на 

осигуряването на информационната инфраструктура и информационното обслужване, което 

се осъществява от държавно-публичните структури, от организации, формирани на пазарен 

принцип, така и от неправителствени организации. Приоритет на общината е насърчаване на 

населението към ползване на енергоспестяващо потреление.  Бъдещото развитие на 

газопроводната мрежа ще зависи от икономическото развитие на общината и заявени 

инвестиционни намерения, които биха определили необходимостта от доизграждане на 

газоснадителната мрежа към гр. Червен бряг и гр.Койнаре. 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

По-нататъшното нарастване на материалните активи на системите на техническата 

инфраструктура се очаква да окаже положително въздействие върху околната среда, тъй като 

ще осигури нормално питейно водоснабдяване на цялата територия, ще редуцира заустването 
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в повърхностни водни обекти на непречистени отпадъчни води и ще ограничи вредните 

емисии в атмосферния въздух. Очакваните въздействия върху здравния населението и 

човешкото здраве се оценяват както следва: 

− по вид - позитивни; 

− по вероятност - висока; 

− по продължителност - дълготрайно; 

− по териториален обхват - висок; 

− по честота - постоянни; 

− по рискове за човешкото здраве – без риск; 

− по кумулативен ефект - не се очаква; 

− превишаване на екологични стандарти - няма; 

− последици върху пространства и пейзажи - положителни. 

8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

8.1 Развитие на аспектите на околната среда с прилагане на плана 

Резултатите от анализа и оценката на компонентите на околната среда и възможните 

въздействия върху тях са представени в табличен вид по-долу. 

Компоненти и 

фактори 

Очаквано развитие на аспектите на околната среда и възможни въздействия 

Климат, 

атмосферен 

въздух 

Изграждането на извънселищните производствени и смесени обслужващи и 

производствено-складови зони е жизнено важно за по-нататъшното успешно социално-

икономическо развитие на Община Червен бряг. За тази цел Планът е предвидил 

използването на на съществуващите селскостопански дворове към населените места. 

За предвидените Зони за земеделски дейности с допустима промяна на предназначението 

(Соп) относително благоприятното е обстоятелството, че в повечето случаи това са 

крайселищни ливади и пасища. По отношение качествата на атмосферния въздух, 

необходимите устройствени гаранции за опазването му се съдържат в предложенията за: 

• пространствено отдалечаване на предвидените производствени зони от 

населените места; 

• максимална концентрация на дейности и инфраструктура с вероятно 

неблагоприятно въздействие върху въздуха, с което в максимална степен 

се ограничава териториалния обхват на въздействието; 

• формирането на съсредоточия за делово и административно обслужване 

и високотехнологични производства и дейности е априорна гаранция за 

липса на отрицателни въздействия върху въздуха. 

Изграждането на обществено-обслужващи зони, необходимостта от които е безспорна, е 

свързано със заемането на 88,48 от площта на общината. Същественото тук е, че като 

правило, обществено-обслужващите дейности са с незначително въздействие върху 

качествата на атмосферния въздух. Въздействието се оценява като вторично, с ниска 

вероятност, дългосрочно, постоянно, без риск за човешкото здраве, без кумулативен ефект 

и без последици върху пространства и пейзажи с общностен, национален и международен 

статут на защита. 

Като цяло, предвиденото развитие и доизграждане на транспортната инфраструктура ще 

подобри съществено транспортното обслужване на общинската територия. С положителен 

знак относно въздействието върху околната среда и в частност върху качествата на 

атмосферния въздух следва да се оценят случаи на обхождане на населени места, тъй като 

те ще бъдат предпазени и от шумово и друго неблагоприятно въздействие на транспорта 

върху населението им. 

Обобщено, освобождаването на населени места от транзитните транспортни потоци, 

преминаващи през тях, доизграждането на пътни отсечки, подобряване на 

междуселищният общински транспорт и др. подобни, са предвижданията, които мотивират 

заключението, че въздействието върху атмосферния въздух от развитието на 
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комуникационно-транспортната мрежа на общината, се определя като позитивно по вид, 

постоянно, положително, без риск за човешкото здраве, без кумулативен ефект, без 

последствия върху пространства и пейзажи с общностен, национален и международен 

статут на защита. 

Като цяло проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите 

и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда. Ще се ограничи шумовото и прахово 

замърсяване на околната среда и населените места. С развитието на системата за 

газоснабдяване ще се ограничат вредните емисии в атмосферния въздух. 

Рекреационните /курортни и вилни зони/ територии се увеличават с 191,00 ха.  

Тези зони са потенциален и реален носител на % висока дървесна растителност в дворните 

пространства, което допринася, както за екологичната ефективност на системата от 

селищните зелени площи, така и за организиране на индивидуалния отдих на населението. 

При посочените условия, допълнително неблагоприятно въздействие върху качествата на 

атмосферния въздух не се очаква. 

Води С реализацията на предвижданията на плана ще се постигне задоволяване на населението 

и промишлеността с необходимото количество вода за питейно-битови нужди вкл. и за 

следплановия период, ще се намалят загубите във водопреносната мрежа и ще се подобри 

качеството на водоподаването. 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на 

мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда. От съществено значение за качеството на 

водите, при реализация на предвижданията на плана, е ограничаване, с тенденция за пълно 

спиране, на достъпа на отпадъчни води от различни източници в околната среда и в 

частност във водоносни хоризонти и върху качеството на повърхностните води. 

Предвижданията на плана, както при извънселищните озеленени площи, така и по 

отношение на водните обекти, ще имат благоприятно общо отражение върху качествата на 

околната среда като цяло и в частност върху състоянието на повърхностните води и 

атмосферния въздух. 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и възстановяване на 

мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда. От съществено значение за качеството на 

водите, при реализация на предвижданията на плана, е ограничаване, с тенденция за пълно 

спиране, на безцелното разходване на водни ресурси. 

Земи и почви Описаните общи постановки на земеползването и устройството на извънселищните 

територии говорят, че подходът за съставянето на Плана е насочен към постигане на 

екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл не крият опасност за околната 

среда, като водеща тук е ролята на предложените превантивни режими към териториите, 

попадащи в Натура 2000. 

Положително трябва да се оцени и въвеждането на режим на превантивна териториално-

устройствена защита върху земеделските територии без да определя ограничения по 

отношение на начина на тяхното полазване. Едновременно с това, ОУПО Червен бряг се 

стреми в максимална степен да съхрани наличните на територията на общината земеделски 

земи в пълно съответствие с чл. 2 на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), който 

посочва, че „Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за 

земеделски цели.“. 

От посоченото е видно, че Планът борави подчертано внимателно с представителството на 

елементите от баланса на територията на общината. Стремежът е да се респектира 

съществуващото положение, като се въведат само налагащите се промени и то в посока на 

природосъобразно ползване и устройство на територията, като акцента се поставя основно 

върху извънселищните паркове и озеленяване. 

Земни недра, 

геоложка основа 

Предвид факта, че с ОУП не се предвиждат мерки за редуциране въздействието върху 

земните недра същите би следвало да се изготвят заедно с подробните планове, както и с 

конкретните инвестиционни предложения. 

Ландшафт От таблицата на баланса на територията е видно, че Планът се стреми да реши 

устройствените проблеми на общината с неголеми промени на общата структура на 

територията й. Нарастването на урбанизираните територии практически не засяга 

населените места. Мотивира се от необходимостта да се спре безразборната промяна на 

предназначението на земеделски земи и се създадат устройствени условия за изнасяне 

извън жилищните зони на стопански и обслужващи дейности, съдействащи и за 

преодоляване на острите социални и икономически диспропорции между населените 

места. 
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Доколкото разположението на териториите за рекреационни дейности в преобладаващите 

случаи обхваща вече усвоени участъци, няма основание да се оценява, че унищожават 

ценен природен поземлен ресурс и оказват съществено отрицателно въздействие върху 

околната среда и ландшафта. Същественото тук е, че предложенията на плана осигуряват 

наложителното за средите за отдих редуване на територии с интензивно насищане със 

съоръжения за обслужване на туристите с такива с по-слабо обзавеждане. 

Пространственото насочване на обществено-обслужващите дейности в междуселищни 

зони е позитивно по отношение на ландшафта предложение, т.к. спомага за ограничаване 

на неблагоприятни въздействия върху средата, обитавана от постоянното население. 

Предвидената с Плана рекултивация на нарушени територии и последващите начини на 

ползването им са с подчертано благоприятно въздействие върху ландшафта и околната 

среда като цяло. Освен позитивният визуален ефект, който ще се постигне като резултат 

от провеждане на рекултивационни работи, ролята на тези обекти като проводник за 

миграция на замърсители в ландшафта ще бъде преустановена. 

Биоразнообразие Като цяло Планът, в частта си устройствено зониране и териториално осигуряване на 

дейностите, свързани с развитието на общината, съдържа проектни решения, които са 

ориентирани в максимална степен към съобразяване на ограничителните режими на 33 по 

Натура 2000. Тази ориентация на плана намира отражение в изпълнение на целите на 

природозащитното законодателство - осигуряване на усторйствени условия защитените 

зони да продължават да се развиват в изпълнение на консервационните им цели. 

Пряк израз на горната констатация е ограничаване на териториите на населените места и 

курортите в съществуващите им граници, както и относително ограниченото нарастване 

на съществуващите урбанизирани територии за обслужващи и стопански дейности. 

Допустимостта на последното е преценено с Оценката за съвместимост. 

Основните насоки за развитието на горските територии се определят от 

лесоустройствените проекти на лесничействата. Те осигуряват добри предпоставки за 

стопанисване и ползване на горския фонд. В този смисъл, предвижданията на плана като 

характер на въздействие върху биоразнообразието по вид се преценяват като положителни. 

Отпадъци и 

опасни вещества 

Във връзка със задълженията на общината са предложени алтернативи за общинска 

площадка за претоварване на отпадъците, общински център за компостиране и осигури 

площадка за разделно събраните отпадъци от домакинства, в това число и едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и др. 

Положителните ефекти по отношение околната среда са в посока, че не се засягат 

водиизточници, подземни води, територия под специален режим, оптимално 

местоположение, улесняващо транспортния достъп, скъсяване на транспортни отстояния 

до регионалното депо и др. Във връзка с необходимост от рекултивация, прогнозите на 

ОУПО на Червен бряг регламентират изисквания за поддържане на екологическото 

равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия. 

При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект, инструкциите за работа 

с опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху 

компонентите на околната среда от фактор „Опасни вещества”. 

Вредни физични 

фактори 

Като цяло, предвиденото развитие и доизграждане на транспортната инфраструктура ще 

подобри съществено транспортното обслужване на общинската територия. С положителен 

знак относно въздействието върху околната среда и в частност върху качествата на 

атмосферния въздух следва да се оценят случаи на обхождане на населени места, тъй като 

те ще бъдат предпазени и от шумово и друго неблагоприятно въздействие на транспорта 

върху населението им. 

Обобщено, освобождаването на населени места от транзитните транспортни потоци, 

преминаващи през тях, доизграждането на пътни отсечки, подобряване на 

междуселищният общински транспорт и др. подобни, са предвижданията, които мотивират 

заключението, че въздействието върху атмосферния въздух от развитието на 

комуникационно-транспортната мрежа на общината, се определя като позитивно по вид, 

постоянно, положително, без риск за човешкото здраве, без кумулативен ефект, без 

последствия върху пространства и пейзажи с общностен, национален и международен 

статут на защита. 

Недвижимо 

културно 

наследство 

Всички предвиждания на Плана са в съответствие със Закона за културното наследство и 

в този смисъл не носят никакви рискове за околната среда. Недвижимото културно 

наследство на Община Червен бряг е ориентир и източник на натрупан исторически опит 

за вида, структурата и системния характер на устройствените мерки за постигане на високо 

естетическа и с екологично качество среда. То е носител на паметта на този важен 

исторически устройствен и социален опит  в  процеса на провеждане на политиките и за 
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утвърждаване на стандартите на културата на устойчивото развитие на жизнената среда 

през Третото хилядолетие. 

Население и 

човешко здраве 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че новият ОУП на Община Червен 

бряг не предвижда промени, които могат да доведат до негативни ефекти за здравето на 

населението в общината. С ОУП 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 Червен бряг 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. 

Материални 

активи 

По-нататъшното нарастване на материалните активи на системите на техническата 

инфраструктура се очаква да окаже положително въздействие върху околната среда, тъй 

като ще осигури нормално питейно водоснабдяване на цялата територия, ще редуцира 

заустването в повърхностни водни обекти на непречистени отпадъчни води и ще ограничи 

вредните емисии в атмосферния въздух. 

8.2. Взаимовръзки между аспектите с прилагане на плана 

 Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се 

представя характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с 

нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана. 

Заложените в общата концепция на Плана принципи и съобразените стимулатори и 

особено ограничителите за устройствено и строително усвояване на територията го оформя 

като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. 

Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия върху 

околната среда, както от досегашната урбанизация на територията, така и от по-нататъшното 

социално-икономически аргументирано протичане на урбанизационния процес. 

Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши 

устройствените проблеми на общината са незначителни. С предложенията на Плана се цели 

формиране на пълноценни градоустройствени структури, както и създаване на устройствени 

условия за локализиране извън жилищните зони на стопански и обслужващи дейности. 

Посочените промени касаят предимно изоставени или необработваеми земи. 3аедно с това, 

планът предвижда нови извънселищни паркове и озеленени площи със специфично 

предназначение, което дава основание да се приеме, че промените в общата структура на 

общинската територия са с минимално неблагоприятно въздействие върху околната среда. 

По земеползването и устройството на извънселищните територии подходът на плана е 

насочен към постигане на екологосъобразни устройствени решения и в този смисъл не 

поражда опасност за околната среда. 

По отношение опазване на водните течения, водните площи и съхраняване на 

характеристиките на средата на непосредствените им крайбрежия планът предвижда 

запазването им като елемент на физическата структура на територията. 

По отношение на нарушените земи, планът предвижда провеждането на техническа и 

биологическа рекултивация за всички, установени на територията на общината. 

По отношение на териториите, защитени по ЗЗТ са създадени необходимите 

устройствени условия за тяхното физическо опазване и ограничен достъп, съобразно 

режимите, определени в плановете за управлението им, респ. в заповедите за обявяването им, 

като въвежда разновидности на устройствени зони със съответно адаптирани устройствени 

правила и занижени нормативи за застрояване. 
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По отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано за селищните 

и извънселищните територии. 

По отношение на селищното развитие, проектните предвиждания са насочени към 

стабилизиране на селищната мрежа във вътрешността на територията. 

Предвижданията на Плана за развитието и устройството на самите населени места 

следва да бъдат оценени положително. Има се предвид ограничаването на жилищните зони на 

населените места в досегашните им граници, параметрите и начинът на застрояване, който ще 

съхрани типичния добруджански ландшафт във вътрешността на общинската територия, 

доизграждането на социалната инфраструктура, повишаването на нивото на благоустроеност. 

По отношение на необходимостта от допълнителни територии за селищни обществено-

обслужващи, производствено-складови зони- планът предвижда да се използват ограничените 

теренни резерви на съществуващите селскостопански дворове към населените места. 

По отношение на комуникационно-транспортната и техническата инфраструктура 

предвижданията на плана включват: 

Републиканска пътна мрежа 

 Към настоящия момент е избран изпълнител за основен ремонт на обект: Път III-306, 

Луковит-Червен бряг-Кнежа от км 9+715 до км 19+207. В ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ СЕ 

ПРЕДВИЖДА И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ МОСТ НАД Р.ИСКЪР 

НА КМ 17+724 (ПРИ С. ЧОМАКОВЦИ). 

Проектът се предвижда за включване за изпълнение на СМР в Оперативна програма 

региони в растеж 2014 - 2020”. 

Проблем на Община Червен бряг представлява преминаването на републикански път 

III-306 през гр.Червен бряг и по-специално през жилищни територии, като силно натовареното 

движение по него (включително тежкотоварни автомобили, чието присъствие на пътя е 

засилено) е предпоставка както за ПТП включително застрашаващи пешеходците и като цяло 

жителите на града, така и води до нарушаване на пътната настилка в градската част и 

повишаване нивата на шум, прах и вредни газове. Този проблем е идентифициран от 

Общината от дълги години и съответно се търси решение. Такова е намерено в преместване 

на трасето на републикански път III-306 от ул.“Петко Славейков“ по ул.“Васил Левски“, 

бул.“Европа“  и общински път  PVN 2194 / III-306, Луковит – Червен бряг/.   

Предложение на общината и решение за избягване на натовареното транспортно 

движение през силно населената градска част е включването на общински път PVN 2193 към 

трасето на републикански път III-3006. Този проектен вариант е залегнал в дългосрочната 

стратегия на Община Червен бряг за подобряване условията на живот в града и намаляване на 

ПТП. 

Двете решения, приложени комплексни ще изведе транзитния пътно-транспортен 

поток от жилищните градски части по периферията на урбанизираната територия.  Това 

напълно отговаря на насочеността на Националната стратегия „Интегрирана транспортна 

стратегия в периода до 2030 г.“., която отчита, че изграждането на обходни пътища ще доведе 

до намаляване на външните ефекти от транспортната дейност. 
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 Общинска пътна мрежа 

Във връзка с улесняването на връзката от с. Девинци за гр. Плевен и изнасяне на 

тежкото движение от центъра на с. Телиш, с ОУПО се планира вариант на за южен обход на 

с. Телиш, посредством ново трасе на общински път. 

Във връзка с подобряване състоянието на общинската пътна мрежа, в проекта се 

предвижда рехабилитация на общински пътища VRC3146 (/III-134, Габаре-Горна Бешовица / 

Камено поле-граница общ. (Роман-Червен бряг)-Бресте) и PVN 2193 (/ III-306, Червен бряг-

Чомаковци/ - м. Маркова могила-Червен бряг) и PVN 3189 (/ III-3006 / Рулци-жп гара Рулци). 

Не трябва да бъде пренебрегвана постоянната поддръжка на транспортната 

инфраструктура във връзка с отстраняването на храстовидна растителност в сервитутите на 

пътищата, които водят до затруднена видимост и ограничаване на пътното платно, 

респективно е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. 

Следва да бъдат обособени озеленени пояси по протежението на общинските пътища 

извън урбанизираните територии (на местата, където липсва такива), което е от съществено 

значение както за опазване на земеделските земи от замърсявания, така и за предпазване на 

самите пътища от навявания през зимните месеци. 

 Улична мрежа 

 Улиците в гр. Червен бряг като цяло са рехабилитирани. Относно организацията на 

движението – необходимо е да се актуализира и допълни с нови пътни знаци. Съществуващите 

пътни знаци, които са в лошо състояние трябва да се подменят. Необходимо е да се опресни 

хоризонталната маркировка и да се положи нова там, където липсва. Необходимо е да бъдат 

рехабилитирани и съществуващите паркинги в града.  

В гр. Червен бряг се предвиждат три нови пътни трасета на улици IV-ти клас, както 

следва: 

− от бул. „Европа“ на североизток до ул. „Търговска“ /частично изградено/  

− продължение на бул. „Европа“ на северозапад и север, което се явява ново трасе 

на ул. „Васил Левски“, до съществуващия участък от ул. „Васил Левски“.  

− ново трасе по демонтираната жп линия от републикански път III-306 до 

общински път PVN 2193.  

Така предвидените трасета ще позволят транзитното движение да се изведе от 

централната градска част и като цяло от жилищната площ на гр.Червен бряг. 

Има изготвени проекти за 3 кръгови кръстовища, както следва: 

− бул. „Европа“ с ул. „Антим I“ 

− ул. „Дядо Вълко“ с ул. „Калоян“ и ул. „Йоан Екзарх“ 

− ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Бузлуджа“ 

Предвижда се реконструкция на съществуващо, респективно изграждане на ново 

съоръжение на две нива с цел увеличаване на светлата височина за пресичане на път III-306 с 

жп линията.Съоръжението се намира на км 139+388 спрямо жп линия София - Горна 

оряховица – Варна. Километричното положение спрямо път III-306 – км 11+850. 
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Необходимо е обособяването на нов паркинг при кръстовището пред „паметника” в има 

участъка от пътното платно, служещ за канализиране на движението и играещ ролята на ръкав 

за отделяне на дясно-завиващите превозни средства. Поради големите радиуси и 

ненатовареният трафик то е затворено. Габаритът му позволява да бъде използван за 

разгръщането на нов автомобилен паркинг. Поради малкия трафик, би могла да му се отреди 

ролята на „буферен паркинг” за посетителите на града.  

По уличната мрежа на другите населени места в община Червен бряг не се предвиждат 

нови трасета на улици. 

 Железопътна инфраструктура 

 По данни на ДП НКЖИ със средства по програма ИСПА е изпълнен проект 

"Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от 

железопътната линия Мездра - Горна Оряховица в България". Съгласно проектните 

разработки в област Червен бряг се предвиждат следните промени: 

- При железопътна спирка Хумата в участък от жп километър 150+000 до жп 

километър 154+278 се предвижда отместване на железопътното трасе с цел 

избягване на участъци със слаба земна основа, в които в момента влаковете се 

движат с намалена скорост. 

- В близост до железопътна гара Телиш се предвижда изграждането на два 

надлеза, които ще осигурят пресичането на железопътната линия с 

автомобилните пътища на различни нива. 

 В останалата част от трасето на железопътната линия, проектът не предвижда 

напускане на границите на собственост на ДП НКЖИ. 

Като цяло проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на 

мрежите и съоръженията на системите на техническата инфраструктура са свързани с 

реконструкции и подмяна на трасета от водоснабдителната система, доизграждането и 

изграждане на нови канализационните мрежи, изграждане на нови ПСОВ, развитие на 

системата за газоснабдяване. 

По отношение устройствените мерки за опазване и възстановяване на околната среда 

проектните решения обхващат в максимална степен обичайния набор от устройствени мерки 

за ограничаване на неблагоприятното въздействие върху околната среда. Включени са мерки 

за подобряване на качеството на атмосферния въздух, ограничаване вредното влияние от 

транспортния шум, усъвършенстване управлението на отпадъците, опазване на земите и 

почвите, опазване на биоразнообразието, пространствено развитие на системата от озеленени 

площи за обществено ползване и със специфично предназначение. 

8.3. Нерешени екологични проблеми или произтичащи от предвижданията на ОУПО 

Видно от анализа направен в предходните точки, не са налице нерешени екологични 

проблеми, произтичащи от реализацията на ОУПО или които да не могат да бъдат 

предотвратени на следващите нива на планиране. 

9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. „НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА. 
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9.1. Нулева алтернатива 

Планът като цяло не предлага концептуални алтернативи. Развитието на територията 

на общината без прилагане на Плана не може да се приеме като нулева алтернатива, защото 

това би означавало да се задълбочават диспропорциите и негативните характеристики, 

разкрити от анализа на съществуващото състояние. Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева 

алтернатива е възможността да не се осъществява дейността”, в разглеждания случай - 

предвижданията на общият устройствен план - предварителен проект. 

Съгласно анализът, направен в т.5.1 от настоящата Екологична оценка, нулевата 

алтернатива е свързана със следните неблагоприятни аспекти: 

• Климат - Задълбочаване на неблагоприятните характеристики поради 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 серен диоксид през отоплителния период и на прах през летния 

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 

необходимостта устройствена мотивация. 

• Води - Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на 

водите на реките в района поради заустване на отпадъчни води при липсата на 

селищни ПСОВ и пречиствателни съоръжения в населените места, както и в 

резултат на наличието на нерегламентирани сметища. 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, неизграденост на канализационна 

мрежа и продължаващата й амортизация (основно в малките населени места). 

Съществуващата ниска степен на изграденост на канализационната мрежа в 

населените места ще продължи. 

• Земи, почви и земеползване - 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. 

• Ландшафт - Нарастване на делът на ландшафти с относителна устойчивост и 

намалаване 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. 

• Шум - Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия ще 

продължи да се развива без прилагане на пространствени вариантни решения. В 

този смисъл, развитието на пътната мрежа и по-специално сгъстяването на 

общинската мрежа, предвидено в общия устройствен план, е принос към 
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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 преекспонирането, урбанистичното 

натоварване на едни локации за сметка на други. 

• Устройствени параметри - Липса на териториално-устройствен инструмент, 

поради което може 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. 

При разработването на демографската прогноза на Община Червен бряг са направени 

следните основни допускания: 

− да няма фундаментални политически, икономически или социални промени; 

− да няма военни конфликти или вътрешно държавни размирици; 

− да няма мащабни епидемии, некотролируеми природни бедствия или други раз-

рушителни събития в географския регион на общината. 

9.2. Алтернативи за реализиране на плана 

 Анализът на икономическото развитие и социално-икономическите прогнози са 

изготвени чрез анализ на влиянието и въздействието на определящите фактори за растеж или 

неговата липса, при съответните анализирани показатели. Прогнозите са изготвени на база 

систематичен анализ на исторически данни, събрани от НСИ, екстраполирани в тенденция 

чрез експоненциална, линейна или логаритмична функция. С оглед адекватността на 

прогнозите, резултатните величини са коригирани с коефициент за тенденция, екстраполиран 

от историческите данни при допускане за цикличност на тенденциалните данни. В зависимост 

от динамиката на първичните данни, тяхната линия на движение и дисперсия, е използван 

различен метод на прогноза, като водещи са връзките и зависимостите при факторите на 

първичните данни и тенденциите, които те очертават. 

 Представени са два варианта на прогнози – реалистично-оптимистичен вариант, който 

следва най-естествения път на проявление на зависимите фактори или който изисква 

целенасочено въздействие върху факторите за насочване на икономическото развитие в 

положителна посока. Песимистичната прогноза дава представа за развитието, което би 

следвало при запазване на съществуваща негативна тенденция на факторите на въздействие 

или влошаване на определящи за показателя фактори в бъдеще. Прогнозата е изготвена за 

период от 20 години, съгласно Заданието за изготвяне на ОУП и обхваща периода до 2035г. 

 Прогнозата на населението е изготвена от НСИ и е приета за реалистично-

оптимистичен вариант на развитие, а при песимистичната прогноза е използван метода на 

средностатистическа средна с коригиращ фактор, съобразно перспективите за развитие на 

територията. 

Подсистема „Демографско развитие“ 

 От предоставените статистически данни за населението на Община Червен бряг може 

да се обобщи следната текуща характеристика на демографията на общината: 

 Диагноза – текущи тенденции на демографското развитие 
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 Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. 

Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина. Град 

Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Община 

Червен бряг се състои от четиринадесет населени места, от които два града, Червен бряг и 

Койнаре, и дванадесет села. Повечето населени места в общината са с население над 1000 

души, пет са с население под 1000 души.  Няма населени места с положителен прираст в 

периода 2007-2016г. Във всички населени места прираста е отрицателен, като общият брой на 

намалялото население за периода е 5839 души. По населени места, броят на населението е 

разпределено неравномерно. От цялото население на общината към 2016г. в гр. Червен бряг, 

който е и общински център, е разположено най-голям брой население – 11618 души (45,66%). 

На второ място се нарежда гр. Койнаре – 13,20%. На трето място е с. Радомирци с 1517 души 

(5,96%). Най-малкото обитаемо населено място е с. Лепица – 387 души (1,52%). Средната 

гъстота на населението за община Червен бряг е 54,3 души на кв. км. 

 Населението на Община Червен бряг намалява средно с 649 лица за периода 2007-2016г 

като средногодишния темп на намаление е -2,25%. Темпът на намаляване е най-силен в средата 

на периода – през 2011г, а през последните години темпът на намаление се забавя, което се 

дължи на механичния прираст. 

 Най-голямо влияние върху динамиката на населението оказват естествения и 

механичния прираст като преобладаващо на него се дължи цялото движение на населението в 

общината. От представените данни е видно, че тенденциите на естествения и механичния 

прираст на населението са отрицателни като общия нетен ефект за периода също е отрицателна 

величина. Тенденцията се запазва сравнително непроменена през наблюдавания период.  

 Динамиката на броя на населението трябва да се разглежда в контекста на възрастовата 

структура и възрастовите групи в Община Червен бряг. Възрастовата група между 0 и 19 

години може да ни даде индикации за потенциала за развитие на населението в дългосрочен 

план, възрастовата група между 20 и 60 години и възрастовата група над 60 години ни дават 

информация за тенденциите в демографското развитие в средносрочен и краткосрочен план. 

Като цяло застаряването на населението в региона е фактор с по-силно негативно влияние от 

абсолютното намаление на броя на населението, тъй като намаляват възможностите за 

положително влияние върху тази тенденция. 

 Разпределението на населението на Община Червен бряг по възрастови групи е 

неблагоприятно и следва общата тенденция в областта и северозападния район. Тенденциите 

са за намаление на броя на лицата във всички възрастови групи като най-бързо намалява 

населението в първата възрастова група. Трайна е тенденцията на напускане на общината от 

хора в работоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина и по-големите градове на 

страната. В резултат на тези процеси се наблюдава трайна тенденция на намаляване броя на 

хората със средно специално и висше образование. Безработицата и непълната заетост 

отбелязват огромен скок през последните години. 

 В Община Червен бряг населението в над-трудоспособна възраст е почти два пъти 

повече от това в под трудоспособна възраст. Предвид тенденцията за трайно намаление на 

населението в под трудоспособна възраст, се очаква да се влоши възрастовата структура в 

прогнозния период. Поради това общината трябва да положи усилия за задържане на младото 

население на територията на общината и за премахване на възрастовите и половите 

диспропорции, с оглед увеличаване на раждаемостта и привлекателността на региона за 

икономическо активно население. Най-висок е делът на населението в групата в 

трудоспособна възраст 15017 лица, от която се формира основно трудовият потенциал в 

Общината.  
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 Предпоставки за изготвяне на демографска прогноза 

 При изготвяне на прогнозата за броя на населението на община Червен бряг, освен 

влиянието на механичния и естествения прираст, ще бъде отчетена и общата тенденция за 

динамика на населението в Област Плевен чрез прогнозите на НСИ за развитие на броя на 

населението по области в три варианта – реалистичен, оптимистичен и песимистичен, както и 

останалите фактори – емиграция, възрастова, полова и етническа структура на населението. 

Съгласно тази прогноза, населението на Област Плевен ще намалява средногодишно с 6,91% 

при реалистичната прогноза, с 5,78% при оптимистичната прогноза и 7,51% при 

песимистичната прогноза, като и при трите варианта тенденцията е еднопосочна – по-бавен 

темп на намаление в началото на периода и ускорение в края на 50 годишната прогноза. 

Разликата между реалистичния и песимистичния вариант на прогноза е -8,71%. 

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО 

РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична демографска прогноза 

 При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за демографско развитие са 

отчетени положителните фактори за развитие на региона – привлекателност за населението от 

положителни икономически тенденции в региона, реализиране на потенциала за 

икономическо развитие, преодоляване на негативния ефект от емиграция на населението. 

Общината ще приложи мерки за преодоляване на негативната тенденция за застаряване на 

населението и намаляване на броя му от механично движение и ще се опита да привлече 

повече лица в трудоспособна възраст. При изготвяне на прогнозата е отчетена хипотеза за 

положителните демографски данни – по-бавно намаление на населението в трудоспособна 

възраст, както и потенциални усилия на общината за ограничаване на намалението на 

населението в под трудоспособна възраст. 

 Реалистично-оптимистична демографска прогноза 

 Реалистично-оптимистичната прогноза за демографско развитие на населението на 

община Червен бряг предвижда естественият и механичният прираст да останат отрицателни, 

като в края на прогнозния период се очаква нетния ефект да е също отрицателен. Нетният 

ефект за периода на прогнозата ще бъде намаление с -3920 лица от естествен прираст в 

резултат на негативната тенденеция при раждаемостта и намелението на броя на младите хора. 

При реалистично-оптимистичната прогноза механичния прираст запазва негативната си 

тенденция, въпреки че ефекта му е по=слаб от този на естествения прираст. Механичният 

прираст има нетен ефект за периода на прогнозата от -1658 лица, а нетният ефект от 

движението на населението – естествен и механичен прираст за Община Червен бряг е 

негативен с намаление от 5683 лица. 

 Съгласно изготвената реалистично-оптимистична прогноза за динамиката на 

възрастовата структура в периода до 2035г, делът на населението в третата възрастова група 

ще нараства умерено като относителен дял, но ще намалява като абсолютна стойност.  През 

2014г делът на населението в над-трудоспособна възрастова група е 27,64%, като тенденцията 

е то да намалява като абсолютна стойност, но да нараства като относителен дял в общия брой 

на населението, и през 2035г той е 32,07%. 

 Данните показват, че населението в под-трудоспособна възрастова група наброява 4070 

лица през 2014г като се очаква тенденцията за намаление на абсолютния брой лица в тази 

група да се запази и броят на лицата да намалее съществено. Най-висок е делът на населението 
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за 2014 г. в групата в трудоспособна възраст - 15017 лица, от която се формира основно 

трудовият потенциал в общината. Тази група показва тенденция за намаление на относителния 

си размер и като абсолютна стойност до 11943 лица през 2035г. Относителното съотношение 

между групите се очаква да се запази като има увеличение при групата с надтрудоспособно 

население за сметка на първата група, която намалява относителния си дял. Относителният 

дял на групата в трудоспособна възраст се запазва. 

 Реалистично-оптимистичният вариант на демографската прогноза е изготвен от 

НСИ за всяко населено място, като са отчетени влиянието и въздействието на комплекс от 

фактори при благоприятни социално-икономически процеси в страната и региона и прилагане 

на мерки за въздействие върху неблагоприятните демографски процеси и обезлюдяването на 

селата. В края на 2035г населението на общината ще наброява 21098 лица, като относително 

спрямо 2016г. населението намалява за периода във всички населени места. Средното 

намаление на населението за прогнозния период до 2035г е -0,98%, което е по-ниско от 

средното за периода 2007-2016г за всички населените места в община Червен бряг, когато 

прираста е -2,25%. В населените места най-голямо намаление се очаква при населението на с. 

Телиш. Населението на гр. Червен бряг намалява умерено с -0,83% до 9916 жители, което е 

по-малко от средното намаление за общината. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА 

ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична демографска прогноза 

 При изготвяне на песимистична прогноза за демографско развитие са отчетени 

отрицателните фактори за развитие на региона – влошаване на икономическите тенденции в 

региона, нереализиране на потенциала за икономическо развитие, запазване на тенденцията за 

преобладаващ негативен ефект на отрицателния естествен и механичен прираст на 

населението и увеличаване на броя на безработни лица. Общината се въздържа от мерки за 

преодоляване на негативната тенденция за застаряване на населението и за стимулиране на 

работоспособното население да остане в общината или приложените мерки остават без 

търсения ефект, в резултат на което населението в трудоспособна възраст продължава 

ускорено да намалява в абсолютен размер. При изготвяне на песимистичната прогноза е 

отчетена съществуващата тенденция за разгледания период като тенденцията на данните за 

миналия период е отнесена към прогнозния период. 

 Песимистична демографска прогноза 

 Изготвената песимистична прогноза за естествения прираст залага на ускоряване на 

отрицателния естествен прираст на населението, а при механичния прираст е запазена 

текущата тенденция на историческите данни за увеличаване на положителния прираст. Тази 

прогноза допуска запазване на текущите тенденции на движение на населението като 

продължава обезлюдяването на общината поради липса на мерки за задържане на населението 

или влошаване на икономическата ситуация в страната и региона. 

 Нетният ефект за периода на прогнозата ще бъде намаление с 4025 лица от естествен 

прираст. Механичния прираст има нетен отрицателен ефект за периода на прогнозата от 1858 

лица, а нетният ефект от движението на населението – естествен и механичен прираст за 

Община Червен бряг е влошаване на нетния прираст с 5778 лица. 

 При песимистичната прогноза за възрастовата структура, населението запазва 

негативната тенденция от 2014г, като населението застарява с по-бързи темповете в сравнение 
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с оптимистичната прогноза. Наблюдава се тенденция за ускорено намаление на населението 

от първата и втората възрастова група и запазване на броя на населението от третата 

възрастова група, което влошава възрастовата структура на населението. През 2035г 

населението от групата с население под трудоспособна възраст намалява до 2272 лица, 

населението от третата група съшо намалява до 6940 лица, а втората възрастова група се 

намалява до 11545 лица. Относителното съотношение между групите се променя в полза на 

населението с над трудоспособна възраст за сметка на втората група от населението. 

 Песимистичният вариант на прогнозата за населението на Община Червен бряг е 

изготвена при отчитане на съвместното въздействие на всички фактори и запазване на 

текущата тенденция в Общината. Отчетена е разликата в средния темп на изменение при 

изготвяне на реалистичната и песимистичната прогноза за развитие на населението в област 

Разград, изготвена от НСИ – 8,71%, което е пренесено върху прогнозата на всички населени 

места. Средното намаление на населението е  - 1,07%. През 2035г се очаква населението на 

общината да бъде 20757 лица, като населението намалява като относителна и абсолютна 

стойност във всички населени места. 

Подсистема „Икономическо развитие“ 

 Прогноза за икономическо развитие на населението 

 Диагноза – текущи тенденции на икономическото развитие на населението 

 Икономическата характеристика на населението се определя от броя на заетите и 

безработните лица в Общината и от нивото на доходите на населението. През 2014 г. 

населението в под трудоспособна възраст е 15,43% от населението на община Червен бряг. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 7291 души или 27,64% от населението. Около 

56,93% е делът на населението в трудоспособна възраст на 19 и повече години. Общото 

намаление на броя на хората и неблагоприятната възрастова структура предопределят 

намаляването и на работната сила. Това от своя страна води до увеличение в доходите на 

намаляващото работоспособно население и постепен спад на безработицата. 

 Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за осигуряване 

на нормален стандарт на живот. В община Червен бряг основни проблеми за икономическото 

развитие на населението са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието 

между професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането 

на икономиката. Негативен фактор е малкият брой работещи предприятия, ограниченият брой 

работни места, липсата на образовани специалисти с необходимата квалификация. 

Безработните лица в общината не са конкурентноспособни поради ниското си образователно 

равнище.  

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична икономическа прогноза на населението 

 При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за икономическо демографско 

развитие са отчетени положителните фактори за развитие на пазара на труд в региона – 

повишаване на доходите на населението поради повишена икономическа активност, увеличен 

брой работни места и намаляваща безработица в резултат на развитие на нови отрасли, чужди 

инвестиции и усвояване на потенциала за икономическо и културно развитие на региона. За 

осъществяване на реалистично-оптимистичната прогноза за развитие на заетите и 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 446 от 474 

безработните лица и доходите на населението в общината, е необходимо предприемане на 

мерки за стимулиране на основните икономически отрасли –промишленост, търговия и селско 

стопанство, както и обучение и квалификация на безработните за разкриване на 

възможностите за развитие на малък и среден бизнес. Приложими са и мерки за развитие на 

човешките ресурси и социално сближаване – образование и обучение, здравеопазване, пазар 

на труда, социални услуги. 

 Реалистично-оптимистичната прогноза за икономическо развитие на населението 

на община Червен бряг допуска, че са предприети мерки за дългосрочно и ефективно решаване 

на проблемите с безработицата и доходите на населението. Предприети са мерки от една 

страна за стимулиране на малкия и средния бизнес в региона, за развитие на заетостта в 

сферата на промишлеността, търговията и селското стопанство, както и са осигурени условия 

за реализиране на трудовия потенциал на общината в големите населени места.  

 Развитието на икономическите отрасли чрез модернизация на производствата създава 

условия за привличане на работна ръка и увеличаване на броя на заетите и доходите на 

населението, особено лица включени в програми за квалификация и преквалификация. 

Социалните програми са временна мярка към създаване на продължително заети лица и 

създаване на работна култура. В същото време застаряващото население, неравномерното 

разпределение на населението и етническата маргинализация води до ръст на безработицата, 

но с по-умерени темпове. Броят на наетите лица запазва тенденция за намаление със забавен 

темп, а доходите нарастват ускорено. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична икономическа прогноза на населението 

 При изготвяне на песимистична прогноза за икономическо демографско развитие са 

отчетени негативните фактори за развитие на пазара на труд в региона – слабо повишаване на 

доходите на населението поради ниска икономическа активност, увеличен брой безработни 

лица в резултат на липса нови работни места и запазване на тенденцията за намаляване на броя 

наети лица. За осъществяване на песимистичната прогноза за развитие на заетите и 

безработните лица и доходите на населението в общината, се запазва текущото ниво на 

развитие без мерки за реформиране на проблемните сектори и при влошаване на социално-

икономическата ситуация в страната и региона. Запазва се тенденцията основен източник на 

доходи на населението да бъдат различни социални програми с краткосрочен ефект. 

 Песимистична икономическа прогноза на населението 

 При песимистичната прогноза броят на наетите се намалява, средната годишна 

работна заплата нараства с непостоянен темп като през 2035г достига 8266 лв. Запазва се 

тревожната структурата на безработните лица въпреки положителната тенденция за плавно 

намаляване на техния брой. Оформя се устойчив дял от дълготрайно безработни лица, като 

основната част от тях са лица с ниска степен на образование и без конкретна квалификация, 

които имат минимални шансове за реализация на пазара на труда. Към безработните лица се 

включват все повече млади хора като основен проблем се очертават липсата на мерки и 

стимули за развитие на малък и среден бизнес.  

Отраслова икономическа прогноза 

 Диагноза – текущи тенденции на отрасловото икономическото развитие 
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 Данните за броя и размера на предприятията по заетите в тях през изследвания период 

показват, че преобладават икономическите единици с брой на заетите до 9души (микро-

фирми). Те съставляват близо 90% от всички предприятия. Тази структура е характерна, както 

за областта, така и за община Червен бряг. През 2012г и 2013г. следва да се отбележи слабо 

увеличение на техния относителен дял – с 1% за общината. От представените данни на 

основните икономически показатели в Община Червен бряг се вижда, че броят на 

предприятията за разглеждания период нарастват, особено след преодоляване на послеците от 

икономическта криза. Основни отрасли на икономиката на общината са: селско стопанство, 

търговия и добивна промишленост. На територията на общината са регистрирани 726 

икономически субекта през 2014г, като с най-голям дял са субектите в сферата на 

строителството. 

 Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика като  

сектора е с относително висок дял на произведената продукция, приходите и печалбата. 

Територията на общината заема площ от 485 791.7 дка. Земеделска територия заема 348 403.6 

дка (71.72% от цялата площ на общината), от които 261244.40 дка обработваема, 18 068 дка 

трайни насаждения и необработваема земя  69091.2 дка. 

 На територията на община Червен бряг с преработваща промишлеността се занимават 

9% от предпритятията, които генерират 51% от приходите. Като цяло общината има потенциал 

за инвестиции и успешно развитие на добивната промишленост. 

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 

ОТРАСЛОВО РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична икономическа прогноза за отраслово 

развитие 

 При изготвяне на реалистично-оптимистична прогноза за икономическо отраслово 

развитие са отчетени положителните фактори за развитие на икономическите отрасли в 

региона като се поставя акцент на развитие на отрасли с ресурсен потенциал. Основни фактори 

за положителното икономическо развитие на предприятията в общината, които могат да 

спомагат за положителното развитие на региона в разглеждания прогнозен период са: 

 Предприемане на мерки за подкрепа, насочени към развитие на потенциала на малките 

предприятия на територията на общината, които да спомогнат за конкурентно и ефективно 

производство и бизнес, за увеличаване на икономическия ефект и постигане на дългосрочна 

конкурентоспособност.  

 Разработване и развитие на модерно земеделие чрез увеличаване дела на 

обработваемата земя след стимулиране на процеси по окрупняване на дребните земеделски 

стопанства. Има условия за развитие на интензивно селско стопанство и производство на 

екологични чисти продукти, разширяване на земеделските дейности за по-пълно използване 

на обработваемите земи; 

 Реалистично-оптимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

 Реалистично-оптимистичната прогноза за отраслово развитие на общината 

предвижда умерен постоянен ръст на произведената продукция и нетните приходи от 

продажби на предприятията. За реализиране на този растеж се очаква да се увеличат броя на 

малките и средни предприятия, функциониращи в основните сектори на икономиката – селско 

стопанство и търговия, както и приходите, реализирани от тях. Разходите за ДМА на 
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предприятията нарастват до 133 хил. лв. през 2035г. Местните фирми и предприятия се 

стремят да обновят остарялата си техника, да модернизират производството си и да създават 

конкуренти продукти.  

 Модерното земеделие и животновъдство е отрасъл, който би спомогнал за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика. Наличните ресурси за развитие на 

земеделието и наличието на неизползван потенциал в тези сфери е достатъчно за осигуряване 

на доходи и допълнителна заетост на жителите на община Червен бряг.  

 Селското стопанство остава с определящо значение за икономиката на общината като 

е постигната по-голяма диверсификация на производството. Увеличават се броя на 

предприятията в сектора, както и реализираните приходи от продажби. Делът на фирмите в 

сектор търговия намалява своето относително тегло в местната икономика за сметка на 

структуро-определящите отрасли. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА ОТРАСЛОВО 

РАЗВИТИЕ В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

 При изготвяне на песимистична прогноза за икономическо отраслово развитие са 

отчетени негативните фактори за икономическо развитие в региона. Основно е допускането, 

че са запазват негативните икономически тенденции от финансово-икономическата криза, 

дала отражение за стагниращото развитие на общината в последните години. Общината не 

успява да реализира потенциала за развитие на селското стопанство и търговията и 

превръщането им във водещи за региона, не се реализират мерките за стимулиране на 

местните стопанства в развитие на традиционно и екологично земеделие. Липсата на 

инвестиции и нови възможности за растеж не създава условия за усвояване на потенциала за 

развитие на преработващата индустрия. Броят на предприятията в двата водещи отрасъла 

плавно намаляват през прогнозния период, сходни са темповете при приходите от продажби и 

произведена продукция, особено в сектор търговия. Не се реализират инвестиции в обновяване 

на производствените ресурси на предприятията. 

 Песимистична икономическа прогноза за отраслово развитие 

 Песимистичната прогноза за икономическо развитие, основана на историческите 

данни за разгледания период 2007-2014г, допуска отново ръст в икономиката на община 

Червен бряг, но с по-бавни и непостоянни темпове. Песимистичната прогноза за развитие 

предполага екстензивно развитие на местната икономика при запазване на основните фактори 

на въздействие без съществена промяна – запазване на нисък дял на земеделските стопанства 

в икономиката на общината и неактивно и несистемно обновяване на материално техническата 

база и бавно внедряване на иновативни технологии в преработващите предприятия. Този 

вариант на развитие предвижда плавно непостоянно увеличение на приходите от продажби и 

произведената продукция на предприятията и непостоянни инвестиции. Не се реализират 

допълнителни инвестиции в туристическа материално-техническа база.  

 Прогноза за развитие на социалната база 

 Тенденцията за намаляване на безработицата в Община Червен бряг е трайна – очертана 

и при двата варианта на прогнозата, поради намаляването на работната сила и 

трудоспособното население. Застаряването на населението и процесите на намаление на броя 

на населението оказва отрицателно въздействие върху броя на поддържаните бази за 
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образование – училища и детски градини, тъй като намалява броят на учениците и децата, 

посещаващи детски градини.  

 Застаряването на населението има негативни  последици и върху пазара на труда, тъй 

като се затвърдява тенденцията за намаление на лицата в трудоспособна възраст. В същото 

време негативните демографски процеси могат да дадат възможности за младото поколение в 

под трудоспособна възраст за по-добра реализация, ако се инвестират средства в 

образователни програми и обновяване на материалните бази на училищата. 

 Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в условията на 

европейския пазар на труда. Подобряването на достъпа до качествено образование и добра 

здравна инфраструктура са едни от основните акценти и нужди, които поставя населението в 

общината. 

Подсистема „Образование“ 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на образованието 

 Образователната структура на населението има определящо значение за качествената 

характеристика на човешките ресурси и формирането на техните професионални умения за 

участие в трудовия процес. Образователната структура е в зависимост от други структурни 

характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др.  

 Повишаването на качеството на образованието на територията на Общината е 

необходимо условие за подготовка на човешкия ресурс за работа и реализация в условията на 

европейския пазар на труда. Демографските процеси и намалената раждаемост в последните 

10-15 г. оказват влияние върху броя на образователните институции и тяхното териториално 

разположение. 

 Организацията на образованието при намаляващия брой деца е съществен проблем за 

общината. Проблемът допълнително се усложнява от малката гъстота на селищата. На 

територията на община Червен бряг съществуват 7 основни училища, 2 СОУ и 4 

професионални гимназии. Средни общообразователни училища са 5.  

 В общината има: 4 професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов”, ПГМЕТ „ 9май”, 

ПГХТ „Юрий Гагарин”, ПГЗС „Александър Стамболийски”; 2 средни общообразователни 

училища – в гр. Червен бряг и гр. Койнаре; 7 основни училища – 2 СОУ в гр. Червен бряг и 5 

в селищата на общината. 

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на образованието 

 Реалистично-оптимистичната прогноза би могла успешно да се реализира, ако се 

положат усилия за по-продължително задържане на населението, което посещава детски 

градини и училище, намаляване на броя на неграмотните и неквалифицирани лица, както и 

стремеж към повишаване на образователното и квалификационното ниво на лицата с основно 

и средно образование. Необходимо е да се създадат по-благоприятни предпоставки за 

осигуряване на задължително училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст чрез: 

разработване на проекти за съвместни дейности с родители на децата, непосещаващи 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

 

Страница 450 от 474 

училище; привличане на спонсори за предоставяне на облекло, учебни пособия и храна за деца 

от социално слаби семейства. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на образованието 

 Основни насоки за развитие на образованието е стремежът на общината за по-

продължително задържане на учащите и стимули за получаване на по-висока образователна 

степен чрез мерки за подобряване условията за провеждане на качествен образователен 

процес, ефективна възпитателна работа сред подрастващите и достигане на по-добро равнище 

в ефективността на организацията и управлението на учебните заведения. Подобряването на 

образователната инфраструктура и прилагането на по-гъвкави форми на образование ще 

помогне за увеличаване на обхвата на населението, което получава образование, както и ще 

спомогне за по-дългото оставане на децата в училище. 

 Съгласно изготвената реалистично-оптимистична прогноза, броят на децата 

посещаващи ЦДГ запазва тенденцията за плавно нарастване като броят на детските градини в 

Община Червен бряг, се очаква да се запази като се подобри заетостта им. Броят на децата, 

посещаващи училище ще продължи плавно да намалява, но със забавен темп спрямо текущата 

тенденция като броят на училищата в Община Червен бряг, изчислен през броя на лицата, 

посещаващи учебни заведения се очаква да се запази на текущото ниво.  

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В 

ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на образованието 

 Песимистичната прогноза за развитие на образованието предполага запазване на 

текущия темп на образователно, демографско и възрастово развитие на населението, без 

допълнителни усилия за задържане до получаване на образователна степен на населението, 

което посещава училище, запазване на броя на неграмотните и неквалифицирани лица, което 

неминуемо ще доведе до закриване на по-голям брой учебни заведения поради липсата на 

деца, които да ги посещават. 

 Песимистична прогноза за развитие на образованието 

 Изготвената песимистична прогноза предвижда броят на децата посещаващи ЦДГ да се 

запази с текущата тенденция. Това ще доведе до запазване на броя детски заведения и тяхната 

заетост. Изготвената песимистична прогноза предвижда ускорено намаляване на броя на 

лицата, които посещават училище, съобразно текущата тенденция, подсилена от намаляващия 

брой деца и отпадащите деца от училище в по-ранна възраст. Това ще доведе до потенциално 

закриване на едно или 2 училища. 

Подсистема „Здравеопазване“ 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на здравеопазването 

 В община Червен бряг здравната мрежа е представена предимно от извънболнична 

помощ. Болничната помощ на територията на община Червен бряг е представена от „МБАЛ-

Червен бряг“ ЕООД и болниците в Плевен. Към 2015г. специализираната извънболнична 

медицинска помощ в областта се осъществява от 190 лекари на индивидуални практики и 16 

в групови практики. 
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 В общинския център работят 11 общопрактикуващи лекари с помощен медицински 

персонал, в сградата на бившата поликлиника-гр.Червен бряг. Ползвания от тях сграден фонд 

е в добро материално и техническо състояние. 

 През 2014г. в здравната служба на с. Телиш е разкрита групова практика по дентална 

медицина. Индивидуални практики за първична дентална помощ в община Червен бряг са 

общи 10 бр. 

 Лечебните заведения в района покриват в оптимална степен търсенето на медицински 

услуги. За това спомага благоприятното географско разположение на общината с добре 

изградената си инфраструктура и компактния сграден фонд на МБАЛ и ДКЦ. Сградите на 

здравните служби по населените места в общината са добре поддържани и лекарски практики 

на ОПЛ има във всички селища. 

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ПЕРИОДА 2017-2036г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на 

здравеопазването 

 Прогнозата за развитие на здравеопазването в общината е зависима от развитието на 

демографските тенденции, миграционните процеси, възрастовата структура на населението, 

както и държавната политика в тази област. Основно усилията трябва да са насочени към 

осигуряване на достатъчно практики и средства за лечение в до-болничната помощ, които да 

осигуряват нужното лечение на населението и поддържане на адекватни ресурси в близките 

практики и болничното заведение. Болничната помощ се осъществява в наличните болнични 

заведения. Всички лекарски и стоматологични практики са заети. Пациентите не са 

разпределени равномерно. Специализираната доболнична помощ се осъществява от 

практиките и филиала на Спешна помощ. Анализът показва, че задоволеността на населението 

от нивото на здравеопазване в общината е добро. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

 При реализиране на реалистично-оптимистичната прогноза се прави допускането, 

че усилията на общината в областта на здравеопазването ще допринесе за подобряване на 

качеството и количеството на предлаганите услуги и дейности чрез реализация на нови 

проекти и дейности. Усилията в областта на здравеопазването ще бъдат насочени към 

обхващане на всички случай на заболяване в ранен етап и в доболничната помощ с програми 

за профилактика и осигуряване на достатъчно на брой практики – общо практикуващи и 

специализирани, като целта е да има висока степен на доверие в лекарите, практикуващи в 

общината.  Същевременно трябва да се положат усилия за повишаване на броя здравно 

осигурени лица чрез повишаване на информираността за ползите и разясняване на социалните 

възможности за населението. Ще се търсят възможности за финансиране по различните 

програми свързани с ремонт и обновяване на лечебните заведения за извънболнична помощ и 

медицински кабинети, тъй като през последните 10 години не са извършвани ремонтни 

дейности.  

 Възможност за реализиране на политиката на общината в тази сфера е да бъде 

оптимизиран наличните в общината общиски здравни ресусрси като се подобри материалната 

база и осигуреността от практики и специалисти. Усилията трябва да се концентрират в 

изграждане на една база с подходящи условия за медицинско обслужване, която с проектно  и 

общинско финансиране може да се постигне по-добро ниво на здравно обслужване на всички 
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нива – обща доболнична помощ, специализирана помощ с посещения по график, дентална 

помощ, аптека и координация на лекарските кабинети в училищата. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В 

ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

 Хипотезата при песимистичната прогноза е за запазване на текущото ниво на здравна 

осигуреност и ниво на здравеопазване, като общината трябва изцяло да разчита на наличния 

медицински персонал. Подобряването на достъпа до качествено здравеопазване и добра 

здравна инфраструктура остават основни проблеми на населението в общината. За 

повишаване на здравния статус на населението и повишаване на качеството на здравното 

обслужване на населението, е важно да се повишава здравната култура на населението, а 

именно извършване на профилактични годишни прегледи и култивиране на отговорно 

отношение към собственото здраве и здравето на децата. 

 Песимистична прогноза за развитие на здравеопазването 

 При песимистичната прогноза остава допускането че няма да настъпят съществени 

промени и подобрения, свързани със здравеопазването на местно ниво и се допуска, че 

единствените промени и подобрения биха могли да бъдат в резултат на национални реформи 

в сектора. 

Подсистема „Култура и спортна инфраструктура“ 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на култура и спортна инфраструктура 

 Културата и спорта са важни сфери за населението на общината, които могат да 

стимулират и да разгърнат потенциала на общината за положителна миграция на населението. 

Те са и фактор при развитието на по-добра обща култура и комуникационни възможности. 

Община Червен бряг има културен календар, в който са залегнали всички приоритети във 

връзка с функционирането на културните институции, както и за осъществяването на културни 

прояви на различни нива. Културния календар на общината е наситен с много фолклорни 

събития, разкриващи традиционния бит и култура на района. Основни културни средища в 

общината са 15-те читалища. В дейността им се включва библиотечно дело, любителско 

творчество, културна и кръжочна дейност, организиране на обществени прояви. Всички 

читалищата в общината разполагат с библиотеки. Те са единствените обществени сгради в 

селата, в които се извършват културни мероприятия и са запазили културно-просветната си 

значимост. Всички читалища на територията на общината функционират, но се нуждаят от 

ремонтни дейности. От местната администрация отчитат като сериозен проблем 

недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата.  

 Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е важна задача за ръководство на Община Червен бряг. Общината разполага с 

една спортна зала в гр. Червен бряг, има регистрирани 11 спортни клуба. Голяма част от тези 

спортни клубове са регистрирани на адреса на Спортната зала на Червен бряг и тренират там. 

Във всички населени места в общината има стадиони. 

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТА В ПЕРИОДА ДО 2035г 
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 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на културата и 

спортната инфраструктура 

 Общината има възможност, чрез реализация на проекти, да подобри състоянието на 

съществуващите сградни фондове на читалища и библиотеки, както и да увеличи броя на 

спортни терени и площадки в селата от общината. Подобряването на материално-техническата 

база на читалищата ще даде възможност за осъществяване на културни инициативи, които 

могат да се превърнат в основно занимание на възрастното население в общината. 

Подобряване на спортните бази е стимул за ангажиране и задържане на младото население на 

територията на общината. 

 Необходимо целенасочената политика на общината за привличане на младите хора в 

спортни дейности да продължи. Тя трябва да стане основа за по-широка обществена 

ангажираност срещу повишената заплаха и риск от дрога, трафик на жени и деца, престъпност 

и изолиране на цели групи от обществото. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на културата и спортната 

инфраструктура 

 При реалистично-оптимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на 

общината в сферата на културата и спорта чрез реализирани нови проекти и инициативи ще 

бъдат успешно осъществени и това ще доведе до подобряване на качеството и количеството 

на предлаганите услуги и дейности. Ще се подобри значително състоянието на материално-

техническата база на съществуващите културни институции и спортни бази. Общината ще 

търси проектни възможности за реализиране на нови съвременни бази за култура и спорт, 

както и местни културни и спортни прояви. Увеличават се инициативите за повишаване на 

мотивацията сред децата и младежта за участие в спортни дейности. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА В 

ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на културата и спортната 

инфраструктура 

 Общината няма възможност значително да подобри състоянието на съществуващите 

сградни фондове на читалища, библиотеки, спортни терени и площадки в селата поради 

липсата на финансови средства и възможности. Състоянието на материално-техническата база 

на съществуващите културни институции и спортни бази остава на текущото ниво без 

значителни подобрения и инвестиции. Не се полагат значителни усилия за разработване на 

нови културни и спортни обекти и не се използват пълноценно възможностите на 

съществуващите обекти. 

 Песимистична прогноза за развитие на културата и спортната инфраструктура 

 При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на културата и спорта не могат да бъдат напълно реализирани поради липсата на 

финансов ресурс. Запазва се текущото ниво на развитие на културните дейности и спортна 

инфраструктура, която запазва спортното ниво на високо ниво за следващия 10 годишен 

период. Липсата на нови проекти обаче пречи за бъдещото развитие на нова спортно-

техническа инфраструктура 

Подсистема „Социални дейности“ 
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 Диагноза – текущи тенденции на развитие на социалните дейности 

 В община Червен бряг има добре развити социални дейности. Социалната политика на 

общината е насочена към подобряване качеството на живот и намаляване на социалната 

изолация на гражданите в риск В цялостната политика на общината е заложено приоритетно 

място за развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи. В община Червен 

бряг се предлагат някои социални услуги, като основните предизвикателства в областта на 

социалните услуги са свързани с развитието на инфраструктурата, създаването на публично-

частни партньорства, както и подкрепата за предоставяне на услуги от неправителствения 

сектор. В общината трябва да се развият и утвърдят социалните услуги, които вече са факт в 

останалите общини на областта. В Община Червен бряг се предоставят социални услуги, както 

от държавно делегирана дейност, така и въз основа на общински дейности, финансирани от 

републиканския или общинския бюджет. Към държавно делигираните дейности 

функционират „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център за обществена подкрепа“. 

Към социалните дейности, осъществявани по инициатива на общинските власти са: „Домашен 

социален патронаж“, Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, финансирана 

от МТСП.  

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на социалните 

дейности 

 При положителната прогноза за развитие, Общината има възможност, чрез реализация 

на проекти, да подобри състоянието на предлаганите социални услуги на своя територия, както 

и да подобри обслужването и дейностите. Създават се условия да се покрият нуждите за 

социални услуги на община Червен бряг на различните социално уязвими групи. Съгласно 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен 2011-2015г. 

специализираните институции в областта са със запълнен капацитет, което оправдава тяхното 

съществуване. Материалната база и човешките ресурси, биха могли да се използват за 

разкриване и развиване на алтернативни форми на социални услуги. Предлаганите социални 

услуги в общността са разнообразни по вид, но все още не покриват нуждите на всички 

рискови групи. Услугите, свързани с оказване подкрепа на родители и деца (училище за 

родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и отговорности, 

услуги за свободното време на деца) са ограничени. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

 Общината насочва своите усилия в дейности и социални услуги, които се извършват на 

място при уязвимите групи, за да се намалят нуждите от пътуване и за да се помогне на 

деинституализацията. Намерено е решение за включване на социално-слабите и безработните 

в групата на активното население и социалните услуги са насочени към нуждаещите се 

уязвими групи.  

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

 Общината няма възможност значително да подобри състоянието на съществуващите 

социални услуги поради липсата на финансови средства и възможности, поради което се 
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запазва текущото състояние на инфраструктура и услуги, съгласно бюджетните възможности 

на общината. Запазва се текущото ниво на развитие на социалните услуги като те са 

съобразени с най-неотложните нужди на населението.  

 Песимистична прогноза за развитие на социалните дейности 

 При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на социалните дейности не могат да бъдат напълно реализирани поради липсата на 

финансов ресурс. Състоянието на материално-техническата база на съществуващите социални 

институции остава на текущото ниво без значителни подобрения и инвестиции. Не се 

разширява кръгът от предлагани услуги. 

Подсистема „Техническа инфраструктура“ 

 Диагноза – текущи тенденции на развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

 Електроснабдяването в община Червен бряг се осъществява посредством 

електропреносната и електроразпределителната мрежа в общината и съоръженията към нея. 

Електропреносната мрежа се състои от линейни обекти – въздушни електропроводи високо 

напрежение (110, 220 и 400 kV) и точкови обекти – електрически подстанции. Тя е собственост 

на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД и се стопанисва от МЕР Плевен.  

Електроразпределителната мрежа се състои от линейни обекти – кабелни и въздушни 

електропроводи средно напрежение – 20 kV и мрежа HH; точкови обекти – електрически 

трафопостове и възлови станции. Тя е собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД. 

Всички населени места са електрифицирани. Всички квартали на град Червен бряг са 

електрифицирани – основно се използват въздушни електропроводи 20kV. 

Електроразпределителната система е реконструирана и поддържана в добро техническо 

състояние – с повишени механични и електрически параметри.  

 Водоснабдяването на община Червен бряг се осигурява предимно чрез водовземания от 

кладенци на р. Искър и извора на р. Златна Панега, но има изградени и водохващания от 

местни източници. Експлоатацията на водопроводната мрежа и предоставянето на услуги на 

територията на общината се извърша от „ВиК“ - гр. Плевен. Изградената водопроводна мрежа, 

както и всички съоръжения се стопанисват, ремонтират и поддържат от „ВиК“-Плевен с 

районно поделение гр.Червен бряг. Общата дължина на водопроводната мрежа в гр.Червен 

бряг е 74 км, от които 47,945 км - вътрешна и 25,726 км - външна водопроводна мрежа, като 

процента на изграденост на водопроводната мрежа е около 95%. На територията на общината 

е реализиран проект за рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Червен бряг, а в 

участъците, в които е извършено рехабилитиране или изграждане или рехабилитация на 

водопреносната мержа е рехабилитирана и канализационната мрежа. 

 Съществуваща канализационна мрежа на гр. Червен бряг - смесена с дължина 42000 м, 

като процента на изградеността й е около 90%. На територията на Община Червен бряг до 

2015г. е нямало изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, което е наложило 

необходимостта от изграждане на такова съоръжение с помощта на реализирания проект. 

 Община Червен бряг е с лиценз за газифициране, част от Газоразпределителен район 

„Мизия“. На територията на община Червен бряг само в общинския център има изградена 

частична газоразпределителна мрежа. 
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Мобилните комуникации на територията на община Червен бряг са осигурени от трите 

големи мобилни оператора за страната – „Мобилтел“, „Виваком” и „Теленор“ (Глобул).  

 РЕАЛИСТИЧНО-ОПТИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за реалистично-оптимистична прогноза за развитие на техническата и 

комунална инфраструктура 

 При разработване на реалистично-оптимистичен вариант на прогнозите за 

развитие на територията на общината по отношение на техническа и комунална 

инфраструктура се допуска, че при благоприятно социално-икономическо развитие на 

страната, Община Червен бряг ще реализира всички планирани проекти като осигури нужния 

институционален, финансов и човешки ресурс за тях. Целта е да се постигне цялостно 

обхващане на населението от всички комунални услуги, които да бъдат предоставяни с 

нужното качество и условия за безопасност за осигуряване на качествена жизнена среда – 

изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната 

среда. Мерки в тази посока са: 

 Доизграждането и рехабилитацията на ВиК мрежите и съоръжения ще доведе до 

опазване на околната среда, съхранение на водните ресурси и подобри услугите за 

населението; 

 Необходима е подмяна на стълбовете за улично осветление, осветителните тела и 

окабеляването чрез изграждане на подземна кабелна канална мрежа и сваляне на захранващите 

кабели за улично осветление под земята; 

 Приоритетно за общината е насърчаване на енергоспестяващо потребление в 

домакинствата, обществения сектор и производството и инвестиране в изграждане на ВЕИ;  

 Необходимо е проектиране и изграждане на подземна кабелна канална мрежа за 

изтегляне на всички слаботокови мрежи под земята; 

 Необходимо е изготвяне на цифров модел на подземния кадастър в цялата община; 

 Необходимо е поетапно доизграждане на газоснабдяването в гр. Червен бряг и гр. 

Койнаре; 

 Необходимо е всички хидромелиоративни съоръжения да са в изправност с цел 

предотвратяване и защита на населението от бедствия и аварии. 

 Реалистично-оптимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

 При реализиране на реалистично-оптимистичната прогноза за развитие Общината ще 

успее, чрез активно подготвяне и реализиране на проекти в сферата на комуналната и 

техническата инфраструктура. Планирани са реконструкции във В и К мрежата и 

водопитейните съоръжения, както и ремонти на пътната и улична инфраструктура. Целта е да 

се осигури високо ниво на водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води, 

облекчен достъп до общината и подобряване на жизнена  среда на населението. Чрез участие 

в нови програми и проекти, ще се съвременни инвестиции в реконструкция и модернизация на 
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транспортната инфраструктурата, с цел привличане на инвестиции. Необходими са мерки в 

сферата на енергийната ефективност. 

 Реализирането на всички проектни идеи ще спомогне Община Червен бряг да се 

превърне в привлекателно място за живот, ще даде възможност за развитие на икономиката и 

бизнеса в региона и ще повиши качеството на живот на населението. 

 ПЕСИМИСТИЧНА ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПЕРИОДА ДО 2035г 

 Хипотеза за песимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

 При песимистичния вариант на прогнозата се залага на запазване на текущото ниво 

на развитие на техническата и комуналната инфраструктура при допускането, че общината не 

успява да осигури нужното финансиране и техническо обезпечаване за реализиране на 

планираните проекти. 

 Песимистична прогноза за развитие на техническата и комунална 

инфраструктура 

 При песимистичната прогноза се прави допускането, че усилията на общината в 

сферата на комуналната и техническата инфраструктура не могат да бъдат напълно 

реализирани поради липсата на финансов ресурс. Все пак ще бъдат реализирани проекти за 

поддръжка на вече съществуващата инфраструктура и подобряване на тяхната безопасност, 

но населението и бизнеса няма съществено да усетят ползите от подобряване на  

инфраструктурата и направените инвестиции. 

10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА 

МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ 

ПРИ СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Общият устройствен план на Община Червен бряг е разгледан при описаните по-горе 

алтернативи. При разработването на настоящата екологична оценка са използвани 

методически принципи, подходи и конкретни методики, както следва: 

Методически принципи: 

− принцип на териториалност, съгласно който територията е интегрираща 

категория, степента на усвояване на която определя характера на 

съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии; 

− принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от 

единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 

− принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са 

предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, строителство 

и експлоатация, 

− принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната 

среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 

урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за 

живот на населението, 
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− принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите. 

− принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий. 

Методически подходи: 

− при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда се прилагат основно аналитичните подходи; 

− системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на 

околната среда; 

− прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за 

развитие, групирани по съответен начин; 

− SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 

възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 

След разработване и представяне на два варианта на проекта за Общ устройствен план 

на Община Червен бряг – песимистичен и оптимистично-реалистичен, Възложителят избра 

оптимистично-реалистичният вариант на ОУПО да бъде моделът за развитие на територията 

на общината. 

11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ПЛАНА 

 В настоящия раздел са посочени необходимите мерки за предотвратяване, намаляване 

и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятни последици от реализирането на плана. 

В следващата таблица са описани мерки, които следва да се отразят в етап „Окончателен 

проект“ на ОУП. Мерките произтичат от извършения анализ, оценка, заключения, както и 

проведените консултации по Чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО. 

 Мерките за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятни последици от реализирането на плана, които са бил отнесени към 

окончателния проект на ОУПО-Червен бряг са приети и отразени. Поради това на настоящия 

етап те не фигурират в следващата таблична форма. 

Мярка Очаквани резултати Етап на изпълнение 

При разполагане на нови предприятия с висок или нисък 

рисков потенциал в устройствени зони „Пч“ и „Пп“ да се 

проведе процедура по промяна на ОУП във връзка с 

осигуряването на зони за безопасни отстояния по смисъла 

на чл. 104, ал. 2, т. 3 от ЗООС 

Елиминиране на 

възможността за 

възникване на 

производствени аварии 

с негативни последици 

за населението 

Прилагане на ОУП 

При ПУП и процедури по Глава шеста на ЗООС за 

конкретни инвестиционни предложения, които 

предвиждат наличие на точкови източници на емисии в 

атмосферния въздух, в рамките на устройствени зони „Пч“ 

и  „Пп“ попадащи от наветрената страна на жилищни 

райони, обекти с обществено предназначение по смисъла 

на т. 29в от §1 от ДР на ЗООС и транспортни пътища по 

смисъла на т. 29е от §1 от ДР на ЗООС, да се извършва 

математическо моделиране за дисперсията на 

замърсителите в приземния слой на атмосферния въздух. 

Опазване чистотата на 

атмосферния въздух и 

здравето на 

населението 

При прилагане на 

ОУП 
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Реализирането им да не се допуска при доказване на 

наднормени нива на замърсителите. 

При ПУП и процедури по Глава шеста на ЗООС за 

конкретни инвестиционни предложения, които 

предвиждат наличие на наднормени шумови емисии, в 

рамките на устройствени зони „Пс-о“ и  „Сср-о“ попадащи 

в близост до жилищни райони, обекти с обществено 

предназначение по смисъла на т. 29в от §1 от ДР на ЗООС 

да се предвидят мерки за шумоизолация и капсулиране на 

източниците на шум. Реализирането им да не се допуска 

при доказване на наднормени нива на шум. 

Опазване от вредни 

физични фактори 

При прилагане на 

ОУП 

За устройствена зона „Пч“ и „Пп“ се допускат само 

производства без хигиеннозащитна зона.  

Опазване здравето на 

населението 

При прилагане на 

ОУП 

За устройствена зона „Пп1“ не се допускат производства с 

емисии на вредни вещества в околната среда и значително 

отрицателно въздействие върху околната среда. 

Опазване компонентите 

на околната среда и 

здравето на 

населението 

При прилагане на 

ОУП 

За определените устройствени зони на земеделските 

територии да се прилагат задължително Правила за добра 

земеделска практика  

Опазване от 

замърсяване на почви, 

повърхностни, 

подземни води.  

При прилагане на 

ОУП 

гр. Койнаре 

УЗ Допустима Жилищни устройствени зони (Доп Жм) - 

Препоръчва се да се намали площта до около 45 дка, 

което е част от имот 129.1 и да се ограничи само до 

северния участък на имота в близост до стопанския 

двор, където степента на синантропизация е най-

висока. 

УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща 

предимно-производствена устройствена зона (Доп Соп) 

- препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имот 129.1. 

с. Сухаче 

УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща 

предимно-производствена устройствена зона (Доп Соп) 

- препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 

70281.33.19, 70281.33.38, 70281.33.35, 23, 22 и 20, предвид 

полуестествения характерна на територията и 

наличните значими фито и зооценози. 

гр. Червен бряг 

УЗ Допустима Смесена обществено-обслужваща 

предимно-производствена устройствена зона (Доп Соп) 

- препоръчва се тази територия да се изключи от 

предвижданията на ОУП за ДопСоп в имоти 

80501.207.3, 80501.208.1, 80501.214.2, 80501.215.1, 

80501.216.1, 80501.217.1 и 80501.217.2, предвид 

полуестествения характерна на територията и 

наличните значими фито и зооценози. 

Опазване на значими 

елементи на 

биологичното 

разнообразие, 

включени в 

Приложение № 3 на 

Закона за биологичното 

разнообразие 

Преди приемане на 

окончателния ОУП 

Да се изпълнят превантивните и смекчаващи мерките 

заложени в ДОСВ на предварителни ОУПО Червен 

бряг 

Запазване ПС на 

видовете предмет на 

опазване в ЗЗ и целите 

на опазване, както и 

режимите на дейности в 

тези обявени със 

Преди приемане на 

окончателния ОУП 
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Заповед на Министъра 

на ОСВ 

В следващата таблица са посочени общи мерки по отделните компоненти на околната 

среда. 

Компоненти и 

фактори 

Мярка Очаквани резултати Етап на 

изпълнение 

Климат, 

атмосферен 

въздух 

С подходяща гъстота и 

разположение на новото 

застрояване да се осигуряват 

достатъчни свободни 

пространства за 

проветряване, разсейване на 

вредни потоци замърсен 

атмосферен въздух от 

автомобилния трафик, 

производства, строителни 

дейности и др. 

Гарантиране по-високи 

качества на средата за 

обитаване и отдих 

При прилагане 

на ОУПО 

Газифициране на 

производствените зони в  

населените места и селищните 

образувания 

Намаляване на вредните 

емисии в атмосферния 

въздух; постигане на 

допустимите норми за 

КАВ 

При прилагане 

на ОУПО 

Стимулиране ползването на 

алтернативни екосъобразни 

енергийни източници - „зелена 

енергия” 

Намаляване на вредните 

емисии в атмосферния 

въздух 

 

При прилагане 

на ОУПО 

Води Подмяна на водопроводната 

мрежа с по-качествена вкл. 

геоложки по-устойчива и 

намаляване загубите на вода 

Подобряване качеството 

на питейните води, 

състоянието на водоснабдителната 

мрежа, водоснабдяването на 

населението, гарантиране на 

количества за по-далечна 

перспектива 

При прилагане 

на ОУПО 

Рехабилитация на помпените 

станции; 

Подобряване качеството 

на питейните води, 

състоянието на водоснабдителната 

мрежа, водоснабдяването на 

населението, гарантиране на 

количества за по-далечна 

перспектива 

При прилагане 

на ОУПО 

Подобряване качеството на 

питейните води, чрез намаляване 

на дифузните замърсявания и 

филтрацията на вода от септични 

ями, локални канализации 

заустващи в дерета, 

необезопасени и 

нерегламентирани сметища, 

спазване режимите на санитарно-

охранителните зони около 

питейните водоизточници и по-

строг системен контрол върху 

други възможни замърсители. 

Подобряване качеството 

на питейните води, 

състоянието на водоснабдителната 

мрежа, водоснабдяването на 

населението, гарантиране на 

количества за по-далечна 

перспектива 

При прилагане 

на ОУПО 

Доизграждане на 

канализационната мрежа в 

населени места без или с частично 

изградена канализация; 

рехабилитация и подмяна на 

съществуваща канализация; 

Опазване качествата на 

подземните води 

При прилагане 

на ОУПО 
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изграждане на групов 

канализационен колектор за 

малки населени места 

Намаляване и предотвратяване на 

нитратното замърсяване от 

неточкови земеделски източници, 

чрез прилагането на добри 

земеделски практики, контрол 

върху употребата на торове и 

препарати, обезопасяване на 

торохранилищата и др. 

Изпълнение на изискванията на 

„Програма от мерки за 

ограничаване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в 

уязвимите зони“ 

При прилагане 

на ОУПО 

Въвеждане на забрана за пряко 

отвеждане на отпадъчни води в 

земните недра и крайбрежните 

води. 

Опазване на земните недра, 

подземните и крайбрежни води от 

замърсяване 

При прилагане 

на ОУПО 

Прилагане на задължителните за 

земеделските стопани по 

нитратната директива общи, и 

допълнителни мерки и мерки при 

съхранение на азотосъдържащи 

торове, (органични и минерални 

неорганични) 

Изпълнение на изискванията на 

„Програма от мерки за 

ограничаване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници в 

уязвимите зони“ 

При прилагане 

на ОУПО 

Саниране на съществуващите 

водоснабдителни и 

канализационни системи, 

включително подмяна на 

амортизираните тръбопроводи 

Намаляване до минимум загубата 

на питейни води и превенция срещу 

разлив на отпадъчни води 

При прилагане 

на ОУПО 

Проектирането и строителството 

да се съобразява с 

регламентираните в чл. 118а на 

Закона за водите забрани за 

прякото отвеждане на 

замърсители в подземните 

води, обезвреждането, 

включително депонирането на 

приоритетни вещества, които 

могат да доведат до непряко 

отвеждане на замърсители в 

подземните води, други дейности 

върху повърхността и в 

подземния воден обект, които 

могат да доведат до непряко 

отвеждане на приоритетни 

вещества в подземните води, 

използването на материали, 

съдържащи приоритетни 

вещества, при изграждане на 

конструкции, инженерно-

строителни съоръжения и други, 

при които се осъществява или е 

възможен контакт с подземни 

води 

Респектиране на Закона за водите, 

ограничаване замърсяването на 

подземните води 

При прилагане 

на ОУПО 

Да се узакони водовземането от 

всички съоръжения за добив на 

подземни води, чрез 

осъществяване на процедури за 

водовземане и учредяване на 

санитарно-охранителни зони 

около водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване и 

на минерални води в съответствие 

Спазване на законовите и 

нормативни изисквания по 

опазване на околната среда, в 

частност на подземните води 

При прилагане 

на ОУПО 
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с изискванията в Закона за водите 

и наредбите към него 

Да се опазват водоизточниците и 

съоръженията в пояс I на 

учредените и предстоящи за 

учредяване санитарно-

охранителните зони около 

водоизточниците за питейно 

битово водоснабдяване от 

подземни води и на минерални 

води 

Опазване качествата на 

водите за питейно-битово 

водоснабдяване 

При прилагане 

на ОУПО 

Да се спазват забраните (З), 

ограниченията (О) и 

ограниченията при доказана 

необходимост (ОДН) в пояси II и 

III на санитарно-охранителните 

зони (СОЗ) около 

водоизточниците за питейно-

битово водоснабдяване и на 

минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди, 

посочени в Приложение № 2 към 

чл. 10, ал. 1 на Наредба № 

3/16.10.2000 г за условията и 

реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и 

хигиенни нужди 

Спазване на законови и 

нормативни изисквани, 

опазване качествата на 

питейните води 

При прилагане 

на ОУПО 

Цялостно и окончателно 

изграждане на канализационната 

и колекторната мрежа, 

включително разширението на 

съществуващите колектори към 

ПСОВ 

Опазване на подземните 

води и геоложката основа 

При прилагане 

на ОУПО 

В последващи подробни 

устройствени планове да бъдат 

включени съответни регулации на 

речните корита и отреждания 

за изпълнение на необходимите 

защитни съоръжения за защита на 

урбанизираните територии 

Осигуряване на 

приемственост между 

предвижданията на ОУП и 

планове на по-ниски нива 

При прилагане 

на ОУПО 

Осигуряване на безпрепятствен 

достъп до речните корита за 

контрол и почистване 

Осигуряване на нормална 

водопроводимост 

При прилагане 

на ОУПО 

Недопускане на застрояване на 

жилищни и вилни сгради и 

стопански постройки в зали- 

ваемите тераси на реките и в 

сервитута на хидротехническите 

съоръжения, както в 

урбанизираните територии, така и 

при промяна на предназначението 

на поземлени имоти извън тях 

Осигуряване на нормална 

водопроводимост. Ограничаване на 

рискови ситуации 

При прилагане 

на ОУПО 

Изпълнение на предвидените в 

ПУРБ мерки за постигане целите 

Добро екологично състояние на 

водите 

При прилагане 

на ОУПО 
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за добро екологично състояние на 

водните тела в района - в 

компетентността на общината 

Осъществяване на строг контрол 

върху регламентираното 

водовземане от подземни и 

повърхностни води в района 

подобряване на количественото 

състояние на водите 

При прилагане 

на ОУПО 

Осъществяване на строг контрол 

на нерегламентираното 

водовземане от повърхностни и 

подземни води и незаконните 

зауствания на отпадъчни битови и 

промишлени води в границите на 

населените места и извън 

регулация 

Подобряване на екологичното 

състояние на повърхностните и 

подземните води 

При прилагане 

на ОУПО 

Прилагане на мерки за 

безопасната експлоатация и 

техническо състояние на 

язовирите в общината 

предотвратяване на щети върху 

човешкото здраве, 

инфраструктурата, околната среда 

и културното наследство в района 

При прилагане 

на ОУПО 

Осъществяване на строг контрол 

върху безопасната експлоатация и 

техническо състояние на 

язовирите в общината 

предотвратяване на щети върху 

човешкото здраве, 

инфраструктурата, околната среда 

и културното наследство в района 

При прилагане 

на ОУПО 

Земи и почви Въвеждане на забрана за промяна 

предназначението на 

висококатегорийни земеделските 

земи върху преобладаващата част 

от териториятана общината 

Опазване на ценни 

земеделски земи от 

застрояване 

При прилагане 

на ОУПО 

Земни недра, 

геоложка основа 

Допустимостта, степента и 

характерът на строителното 

усвояване на терените 

(урегулираните поземлени 

имоти), попадащи в зоните от 

инженерно-геоложки район “А”, 

се определят след извършване на 

цялостни инженерно-геоложки 

проучвания, доказващи 

устойчивостта на терена, в който 

попадат имотите, предмет на 

подробните планове. Резултатите 

от тях задължително се приемат 

от специализиран експертен съвет 

Спазване на законови и 

нормативни изисквания 

При прилагане 

на ОУПО 

Устройството и застрояването на 

терените, попадащи в инженерно-

геоложки район “А” 

с рискови геоложки условия за 

строителство, се извършва при 

реализиране на специални 

мерки за изграждане на 

отводнителни и укрепителни 

съоръжения, допълнително 

заздравяване на земната основа 

и/или допълнително 

конструктивно осигуряване на 

сградите и съоръженията 

Спазване на законови и нормативни 

изисквания 

При прилагане 

на ОУПО 

В зоните, обхванати от  

свлачищни процеси, в които бъде 

допуснато застрояване, не може 

да се изграждат попивни 

кладенци за отвеждане на 

битовите отпадъчни води. 

Външните водоснабдителни и 

Опазване на геоложката основа и 

недопускане на физикогеоложки 

процеси и явления 

При прилагане 

на ОУПО 
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канализационни мрежи се 

изграждат според изискванията за 

строителство в свлачищни 

терени 

В териториите, попадащи в 

инженерно-геоложки район “Ва” 

с плитки подпочвени води и 

опасност от заблатяване, 

строителство се разрешава след 

подробни инженерно-геоложки 

проучвания при специални 

условия на фундиране - 

осушаване, дрениране и 

отвеждане на плитките подземни 

води, изграждане на пясъчни 

възглавници, пилотно фундиране 

и др. 

Опазване на геоложката 

основа и недопускане на 

физикогеоложки процеси 

и явления 

При прилагане 

на ОУПО 

В териториите, попадащи в 

инженерно-геоложки район “Б”, 

изграден от льосоподобни 

отложения, строителството се 

извършва при съобразяване на 

изискванията за фундиране за 

такива район 

Спазване на законови и 

нормативни изисквания 

При прилагане 

на ОУПО 

Поддръжка, контрол и ремонт на 

изградените противосвлачищни 

укрепителни и отводнителни 

съоръжения 

Ограничаване проявата на 

физико-геоложки процеси 

и явления 

При прилагане 

на ОУПО 

Биоразнообразие 1) Да не се допуска 

урбанизация на местата с 

концентрация на биологично 

разнообразие 

2) При проектирането на 

нови обекти да се спазва 

принципа на запазване на 

съществуващата растителност, 

чрез непрекъснат контрол върху 

изсичането на растителността при 

разчистване на терените; 

3) При етапите на 

подробното проектиране, по 

възможност да се планира 

изграждане на буферни зони и 

изолационни ивици, както към 

съществуващите, така и към 

новопредвидените разширения на 

гробищните паркове 

4) Да се допълва и 

поддържа кадастъра на зелените 

площи и паспортизацията на 

елементите на зелената система 

5) При подробното 

проектиране на териториите и 

техните зелени площи и при 

спазване на превантивните 

режими на деретата, да се 

използват оптимално техните 

площи и други такива в близост 

до тях за създаване на зелени 

клинове. Също така подобни 

дерета и други изоставени площи 

около тях, биха могли да се 

Ограничаване въздействието върху 

биоразнообразието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При прилагане 

на ОУПО 
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превърнат в места за отмора, 

пешеходно и велосипедно 

движение, с изграждане на 

необходимите за целта вело- и 

пешеходни алеи; 

6) За естетизиране на 

средата, при подробното 

планиране на териториите, 

приоритетно да се съблюдават: 

• Изграждане на 

изолационни пояси около 

промишлените зони, с цел 

редуциране на шумово и прахово 

замърсяване; 

• Да се отдава нужното 

внимание на уличното и 

вертикалното озеленяване на 

сградите в регулация; 

• Да се уплътнят 

растителните групи в 

междусградните пространства и 

край пътищата; 

• Да се изградят защитни 

растителни пояси по периферията 

на селищата. 

7) При изготвянето на 

подробни планове и определяне 

на места за разполагане на сгради 

и съоръжения, да се избягва 

фрагментирането на естествени и 

полуестествени ландшафти – 

горски, паркови, земеделски, 

открити и заети от дървесна 

растителност площи с естествен 

характер в територията на града и 

общината 

8) Да не се допуска по 

какъвто и да е повод застрояване 

на паркове и междусградни 

пространства 

9) При реализация на 

проектните решения, касаещи 

зелената система и съответните 

подробни планове, да се предвиди 

участието на експерти по 

фауната, с цел препоръчване на 

подходящ подбор на 

растителността по вид, хабитус, 

гъстота на короните и височина, 

съответстваща на изискванията на 

фаунистичните комплекси. 

11) При устройване на 

територии в границите на 

защитените зони, в които се 

предвижда озеленяване, да се 

използват растителни видове, 

които не са инвазивни за Европа. 

Препоръчва при озеленяване на 

територията да не се включват 

инвазивните чужди видове за 

Европа (Delivering Alien Invasive 

Species Inventories for Europe - 
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DAISIE), ALARM и NOBANIS, 

във връзка с Глобална стратегия 

за опазване на растенията и 

Национална Стратегия за 

Опазване на Биологичното 

Разнообразие. 

12) Дейностите в земеделски 

и горски територии да се 

предвиждат извън 

размножителния период на 

животинските видове (м.април – 

м.юни) и да бъдат ограничени в 

периода на присъствие на 

зимуващи водолюбиви видове 

птици (м.ноември – м.февруари) 

Възстановяване на значението и 

площите на ландшафтните 

комплекси с консервационно 

значение 

13) 1. Да се променят 

строителните параметри в зона Ос 

в землището на с. Реселец – имот 

375.30 (защитени зони 

BG0001014 “Карлуково” и 

BG0000332 „Карлуковски карст“) 

и с. Телиш – имоти – 72206.90.1, 

72206.110.6, 72206.110.7, 

72206.110.8, 72206.110.9, 

72206.110.10, 72206.110.11 

(защитени зони BG0000611 

„Язовир Горни Дъбник“ и 

BG0002095 „Горни Дъбник-

Телиш“), като строителството се 

ограничи до типа строителство 

само до поставяне на 

преместваеми обекти без 

въвеждане високо монолитно 

строителство и трайно закрепване 

за терена. 

14) Да не се допуска увеличаване 

площта на УЗ в границите на 

четирите защитени зони в 

окончателния проект на ОУПО 

Червен бряг, за да не се засегнат 

допълнителни територии и площи 

на местообитания и видове 

предмет на опазване. 

15) В правилата за прилагане на 

плана към окончателния проект 

на ОУП да бъде предвиден 

индивидуален режим, с който да 

се запази съществуващата 

дървесна и където е възможно 

запазване на храстова 

растителност (от местни видове) в 

УЗ Ос (землище с. Реселец и с. 

Телиш) в границите на 

защитените зони. 

16) ППП/ИП произтичащи от 

предвижданията на ОУПО, за 

които се изисква провеждане на 

процедура по реда на глава шеста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се избегне трайно урбанизиране 

на териториите и безпокойство на 

видовете в четирите защитени зони, 

както и ограничаване загубата на 

трофични и потенциални 

местообитания на Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), Малък 

ястреб ( Accipiter nisus), Сокол 

орко ( Falco subbuteo) (BG0002095 

„Горни Дъбник-Телиш“), Пъстър 

смок (Elaphe sauromates), Бръмбър 

рогач (Lucanus cervus) и Остроух 

нощник (Myotis blythii) 

(BG0000611 „Язовир Горни 

Дъбник“) и Земеродно рибарче 

(Alcedo atthis) (BG0000332 

„Карлуковски карст“). 

 

 

Избягване на допълнителни преки 

въздействия върху природните 

местообитания и местообитанията 

на видовете в границата на 

защитените зони, за да не се 

допусне увеличаване на 

въздействието от незначително до 

по-високи степени и кумулация. 

Намаляване на степента на 

въздействие върху потенциално 

гнездови и трофични 

местообитания за птици и прилепи. 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване или 

минимализиране на отрицателните 

въздействия, произтичащи от 

реализацията на посочените 
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от ЗООС (ОВОС или ЕО) и/или по 

реда на ЗБР, да се одобряват по 

реда на съответния специален 

закон, само след произнасяне с 

акт за съгласуване от 

компетентния орган по околна 

среда. 

17) По време на строителните 

дейности на отделните обекти в 

съответната устройствена 

територия или зона на ОУПО да 

не бъдат засягани пряко по 

какъвто и да било начин терените, 

оставащи извън определените им 

граници, като се съблюдава в тях 

да не навлиза безразборно и 

строителна техника. 

18) УЗ Ос в имот 90.1, следва да 

отпадне от ОУП до изясняване на 

обстоятелствата и причините за 

настъпилите промени и 

нарушения на режима въведен със 

заповедта за обявяване на 

защитената зона. 

19) Да се спазват режимите и 

дейностите, определени със 

Заповедите за обявяване на 

защитените зони в границите 

на общината. 

20) Предотвратяване 

унищожаване на целеви видове - 

преди започване на строителни 

работи да се извършва обход и 

при наличие на видове от 

фауната, същите да се преместват 

на подходящи места, вкл. 

преместване на защитени видове 

растения. 

21) За устройствена зона Ос, 

съществуващата Ов, Допустим 

Жм, ДопСоп и Жм в границите на 

защитените зони, да се осигури 

приоритетно изграждане на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа и 

съоръжения за пречистване на 

отпадните води. Непречистени 

води да не се заустват 

непречистени във води обекти. 

 

устройствени зони, предвидени в 

ОУП на община Червен бряг. 

 

 

 

 

 

Предотвратяване на ненужни преки 

въздействия върху подходящи 

местообитания на целеви видове от 

фауната в и извън ЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване на ненужни 

въздействия върху местообитания 

на целеви видове птици, тъй като 

липсва реална възможност за 

оценка на степенста и вида на 

въздействие, предвид променения 

начин на ползване. 

Отпадъци и 

опасни вещества 
Депониране на строителните 

отпадъци в котлованите на 

кариери или участъци от кариери 

за добив на инертни материали с 

приключила експлоатация, до 

постигане на готовност за 

изпълнение на рекултивационни 

работи. 

Подобряване на организацията за 

събиране и депониране и 

последващо рекултивиране на 

съответния терен 

При прилагане 

на ОУПО 

Вредни физични 

фактори 

Запазване на съществуващите 

крайпътни озеленени площи с 

изолационни и защитни 

Опазване на 

съществуващо озеленяване 
При прилагане 

на ОУПО 
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(в т.ч. ветро- и снегозащитни) 

функции 

Изграждане за залесени 

крайпътни изолационни площи 

по съществуващи и нови трасета в 

близост до населени места и 

селищни образувания, вкл. 

обходни в необходимия обхват и 

ширина 

Защита от наднормен 

транспортен шум 
При прилагане 

на ОУПО 

При необходимост изграждането 

в населените места на изкуствени 

шумозащитни екрани, както и 

задължително реализиране на 

защитно озеленяване в границите 

на самите прилежащи на 

пътя/улицата урегулирани 

поземлени имоти 

Защита от наднормен 

транспортен шум 
При прилагане 

на ОУПО 

Други За ограничаване 

неблагоприятното въздействие 

върху околната среда и здравето 

на хората от експлоатацията на 

земните недра и извозването на 

добитите материали се изисква 

извозването на добитите 

материали да става по обходи на 

населените места, основно по 

съществуващи пътища. За 

част от населените места Плана 

предвижда изграждане на 

обходни пътища. При липса 

на друга възможност, за целта се 

използват полски пътища, като 

необходимото благоустрояване 

следва да се извършва от 

концесионера за негова сметка, 

като част от концесионното 

задължени 

Опазване на здравето на 

хората и околната среда; 

опазване на населението 

от наднормени шумови 

нива 

При прилагане 

на ОУПО 

Всички разработки, отнасящи се 

до инвестиционни предложения 

за строителство, дейности и 

технологии на следващ етап на 

подробност подлежат на 

процедура по ОВОС и ЕО по реда 

на глава IV от ЗООС. 

Спазване на екологичното 

законодателство 
При прилагане 

на ОУПО 

12. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО 

ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

Методическият подход, приложен при анализът и оценката на компонентите и 

факторите на околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да 

бъдат приложени по време на прилагането на плана. 

В следващата таблица са показани мерки за наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана: 

Мерки Измерими индикатори Период, отговорност 

Контрол на водопотреблението Консумирана вода 

m3 

Ежемесечно, Басейнова 

дирекция, 

Мониторинг на повърхностните и 

подземните води  

По критериите на НАСЕМ 

Стандарти за качество а води 

Ежемесечно,  

община 
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mg/dm3 /или др. приложими 

мерни единици/ 

Мониторинг на питейните 

водоизточници 

Консумирана вода 

m3 

По показателите на ВиК и 

НАСЕМ 

mg/dm3 /или др. приложими 

мерни единици/ 

Периодично, В и К, РЗИ,  

ИАОС,  община 

Мониторинг на точковите източници на 

замърсяване 

Концентрации на 

замърсители; 

Спазване на ИЕО 

mg/dm3 /или др. приложими 

мерни единици/ 

Постоянно, оператори, РИОСВ, 

община 

Контрол по спазване на изискванията на 

ЗБР и ЗЗТ 

Контролни проверки 

Бр. 

Периодично, НСЗП, Дирекции 

на ПП, РИОСВ 

Контрол за нерегламентирано 

депониране на отпадъци - м2 заета площ 

Контролни проверки 

Бр. 

Периодично, Община, РИОСВ 

Контрол на нови ПУП попадащи в 

разпоредбите на Глава VI,  раздел 1 на 

ЗООС – спазване на отстояния 

Контролни проверки 

Бр. 

Постоянно, Община, РИОСВ 

Наблюдения от археолози при 

строителство 

на терени, включени в Археологичната 

карта на България 

Теренни наблюдения 

Бр. 

По време на извършване на 

изкопни работи, исторически 

музей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 

На основание Чл. 83, ал. 5 от ЗООС и във връзка с анализа и оценката на 

предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен план на Община Червен 

бряг, се дава основание за формулиране на следните основни констатации: 

• като цяло, планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за 

екологосъобразно развитие на общинската територия; 

• за опазване на атмосферния въздух планът предвижда недопускане на 

непрекъсната  урбанизация, подобряване на пътната инфраструктура, развитие 

на зелени, свободни и компенсаторни площи, създаване на извънселищно 

озеленяване; разширение обхвата на газопреносната мрежа; създаване на 

устройствени условия за изнасяне извън населените места на производствени, 

складови и обслужващи дейности; доизграждане на комуникационната 

инфраструктура, вкл. изнасяне на транзитните потоци извън населените места; 

• за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане 

на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводни и 

канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, учредяване 

на санитарно-охранителни зони около водоизточници, предпазване от 

замърсяване на подземните водни тела; съхраняване на водните площи като 

физическа и природна структура на територията, респектиране обхвата на 

охранните зони по ЗУЧК чрез ограниченията, описани в ЗБР; 

• за опазване на земите и почвите се предлага стабилизиране на селищната мрежа 

във вътрешността на общината; ограничаване развитието на жилищните зони в 

населените места в досегашните им граници; 

• за опазване на биоразнообразието, защитените зони и територии се предвижда 

респектиране на плановете за управление и заповедите за обявяване на 

защитените зони и територии; въвеждане на устройствени правила само по 

отношение на вече урбанизирани територии или участъците от тях с много 

висока концентрация на поземлени имоти с вече променено предназначение; 
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въвеждане на разновидност със занижени показатели на застрояване; 

недопускане в границите на ЗЗ по Натура 2000 на разширяване на територията 

на населени места и курорти; максимално запазване на естествените и 

изкуствени залесявания в обхвата на земеделските земи; 

• за опазване на ландшафта се предвижда нарастване на относителния дял на 

генетично устойчивите ландшафти чрез предвидени рекултивации на всички 

нарушени терени, озеленителни действия; запазване на ценните елементи на 

природния ландшафт, ограничаване разрастването на населените места, 

благоустрояване на селищните територии; 

• по отношение на отпадъчното стопанство предвижданията касаят рекултивация 

на съществуващи сметища, определяне на местоположение за претоварна 

станция в съответствие с Националната програма за управление на отпадъците; 

изискванията на плана са претоварната станция да не засяга територии под 

режим на природозащита, да заема средищно местоположение и да улеснява 

транспортната достъпност до регионалното депо; 

• по отношение на вредните физични фактори се предвижда развитие на 

комуникационно-транспортната инфраструктура чрез обход на населено място 

/с. Телиш/, ситуиране на производствени и складово-обслужващи дейности 

извън населените места; 

• по отношение на туристическата инфраструктура - съхранение на 

неурбанизираните територии между съществуващите рекреационни 

образувания; 

• по отношение на НКН - въведените устройствени режими не носят никакви 

рискове за околната среда. 

Съгласно становище на компетентния орган РЗИ-Плевен с изх. № ОЗ-01-18/10.05.2019 

г. в Доклада за ЕО на ОУПО-Червен бряг направената оценка, прилагането на плана от здравно 

- хигиенна точка цели благоприятно въздействие върху здравето на населението при 

изпълнение на условията и мерките, с които се гарантира създаване и за в бъдеще на 

здравословни условия на живот. Съгласно представената екологична оценка не се очаква 

осъществяването на ОУП да окаже отрицателно въздействие и да доведе до риск за човешкото 

здраве. 

Заключения на експертите от извършената оценка за съвместимост са: 

BG0001014 „Карлуково” 

Като цяло, предвижданията на ОУП на община Червен бряг няма да окаже съществено 

негативно въздействие върху целевите видове природни местообитания и местообитания на 

видове и техните находища ивотни и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0001014 „Карлуково”. Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на 

ОУП на община Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете 

предмет на опазване в BG0001014 „Карлуково” може да се оцени като незначително. 

Благоприятното природозащитно състояние на ценозите и  популациите ще се съхрани изцяло 

в защитената зона:  

1. Засегнато местообитание 6210 – землището на с. Рупци в УЗ – за гробищен парк в 

имот 63361.290.1 с площ от 14,073 дка част (от обща площ 151,455) и НТП-Пасище, като в 

резултат на обследването се устави, че засегнатата площ от природно местообитание 6210 е 

само 8,469 дка в границата на защитената зона или 0.15%.  
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2. Засегнато местообитание на Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  - землището 

на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТПЛивада 

(Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с 

площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети 

с тръстика) попадат потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка 

от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,06%.  

3. Засегнато местообитание на Triturus karelinii - землището на гр. Червен бряг в УЗ 

ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и НТП-Ливада (Временно заливаема зона 

при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-

Нива (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) попадат 

потенциални местообитания на вида. Общо засегната площ е 16,319 дка от потенциални 

местообитания на вида в зоната или 0,015%.  

4. Засегнато местообитание на Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) - 

землището на гр. Червен бряг в УЗ ДопСоп и имоти 80501.143.4  с площ от 15,864 дка и 

НТПЛивада (Временно заливаема зона при високи подпочвени води, заети с тръстика) и 

80501.143.12 с площ от 0,455 дка и НТП-Нива (Временно заливаема зона при високи 

подпочвени води, заети с тръстика) попадат потенциални местообитания на вида. Общо 

засегната площ е 16,319 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,043%. 

BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“  

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на община 

Червен бряг върху природните местообитания и местообитанията на видовете предмет на 

опазване в защитената зона може да се оцени като незначително. Благоприятното 

природозащитно състояние на популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона:  

1. засегнатите местообитания на Бръмбар рогач (L. cervus) - Ще бъдат засегнати 45,171 

дка потенциални местообитания на вида, което е 2,43% от общата площ на потенциалните 

местообитания на вида в зоната в обхвата на УЗ Ос при с. Телиш. УЗ ОС в землището на с. 

Телиш не е потенциални местообитания на вида, т.е. местообитания на вида няма да бъдат 

засегнат, като резултат от теренните проучвания на екипа изготвящ ДОСВ. Не са налични 

дървета във фаза на старост и паднала гниеща дъбова дървесина, типични местообитания на 

вида.  

2. засегнатите местообитания на Пъстър смок (Elaphe sauromates) - Ще бъдат засегнати 

45,171 дка от потенциални местообитания на вида в зоната или 0,49%, от които като цяло тази 

площ може да се определи като много слабопригодна за вида или Уз ОС в землището на с. 

Телиш засяга 45,171 дка или 0,73% от площта на слабопригодните местообитания на вида в 

зоната.  

3. засегнатите местообитания на Пъстър пор (Vormela peregusna) - Съгласно данните от 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в в землището на с. Телиш 

засягат се потенциални местообитания на вида на площ от 46,658 дка или 0,66% в УЗ ДопСоп. 

По експертна оценка и при направения анализ на теренните данни в тях обаче са налични вече 

изградени инфраструктура и съоръжения, като реално подходящи местообитания на вида са 

налични в имот 72206.56.26 (пасище, обрасло с храсти и дървета) на площ от 20,160 дка или 

0,28% (7060 дка).  
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4. засегнатите местообитания на Остроух нощник (Myotis blythii) - Съгласно данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и собствените ни проучвания, в землището на 

с. Телиш в УЗ Ос на площ от 45,171 дка попадат потенциални ловни местообитания на вида. 

Общо засегната площ е 45,171 дка от потенциални ловни местообитания на вида в зоната или 

0,70%, от които като цяло тази площ може да се определи като много слабопригодна за вида. 

BG0002095 „Горни Дъбник - Телиш” 

Негативното въздействие от реализацията на плана на ОУП на община Червен бряг, 

върху биологичното разнообразие и в частност върху птиците в района, се свежда главно до 

безпокойство и до отнемането и увреждането на части от подходящи местообитания за 

гнездене, укритие и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 

„Горни Дъбник - Телиш” по Директивата за опазване на дивите птици. С прилагането на плана 

ще бъдат нарушени местообитания на някои видове в УЗ Ос, предмет на защита в защитената 

зона в непосредствена близост до яз. Горни Дъбник. Това ще доведе и до безпокойство по 

време на строителство, но няма да доведе до унищожаване на крайбрежна растителност и се 

намира на на около 200 м от водното огледало, като съществува буфер от растителност между 

водното огледало и УЗ Ос, което ще играе ролята на екран предотвратяващ безпокойство както 

по време на строителство, така и при експлоатация на УЗ Ос. При ново строителство ще бъдат 

нарушени естествени природни местообитание и местообитания на някои видове, предмет на 

защита в защитената зона. При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено 

отрицателно въздействие в ниска до средна степен (оценка от 1 до ) за 4  вида птици, предмет 

на опазване в 33 „Горни Дъбник - Телиш”. При един вид от Приложение I - Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio) оценката е 4. Реализацията на плана може да предизвика вторични 

отрицателни въздействия от безпокойство и нарушаване на трофични и гнездови 

местообитания. За намаляване и пълно отстраняване на отрицателното въздействие са 

разработени мерки (т. 6 от ДОС), които следва да бъдат приложени. 

BG 0000332 „Карлуковски карст” 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Червен бряг в ЗЗ BG 0000332 

„Карлуковски карст” ще има въздействие върху 1 вид птици, за която е поставена оценка от 1, 

т.е. Незначително въздействие, за което принципно не е необходимо да се прилагат 

смекачаващи мерки, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС, но ще бъдат 

предложени превантивни мерки. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Червен бряг в територии извън 

защитените територии и защитени зони, ще има въздействие върху  

1. таралеж (Erinaceus concolor) 

2. червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

3. зелен гущер (Lacerta viridis) 

4. ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

5. голям стрелец (Coluber caspius) 

6. лалугер (Spermophilus citellus), 

ще бъдат предложени смекчаващи мерки, които да отстранят негативното въздействие, 

а именно ще бъдат, изключени УЗ и територии от предвиждания на ОУП. 

В заключение, авторският колектив, разработил Екологичната оценка предлага на 

Експертен Екологичен Съвет към РИОСВ - Плевен да приеме следното решение: 
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СЪГЛАСУВА 

предварителния проект на ОУП на Община Червен бряг и разрешава преминаване към 

разработването на Окончателния проект, като при съставянето му се вземат в предвид 

и се отразят направените в екологичната оценка анализи за състоянието на околната 

среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми и мерките, предложени за 

преодоляването им. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Приложение № 3 

Приложение № 4 

Приложение № 5.1 

Приложение № 5-2 

Приложение № 5-3 

Приложение № 5.4 

Приложение № 6 

 

Списък на източниците на информация, използваните методи за 

оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с 

посочване на източника, в който са публикувани 

Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в 

който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от 

него раздели на доклада 

Декларации по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО 

Копия от дипломи и удостоверения на експерти 

Обява 

Становища от проведени консултации 

Справка за проведени консултации 

Протокол от проведено обществено обсъждане 

Проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг в мащаб 

1:25000 в с обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 

8 /само на ел. носител/ 

 


