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АНОТАЦИЯ
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл.79 от Закона за опазване на
околната среда.
Програмата си поставя няколко основни цели:
•

Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на
икономически потенциал.
• Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на
територията на общината, да установи причините и да предложи решения и
действия за тяхното преодоляване;
• Да открои приоритетите в разглежданата област;
• Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за
решаване на проблемите;
• Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;
• Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги
съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателството и други фактори със стратегическо значение.
Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от
Висшия експертен съвет на МОСВ методични указания. Основният използван апарат в
разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.
Логиката на изготвяне на програмата съответства на методологическия апарат и
предопределя съдържанието, което е:
I. Обща характеристика на община Вълчедръм
II. Анализ на средата
III. SWOT анализ
IV. Визия на община Вълчедръм
V. Цели на програмата
VI. План за действие
VII. Система за мониторинг и контрол
VIII.Възможности за финансиране на екологични проекти
IX. Приложения
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ВЪВЕДЕНИЕ
Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио
де Жанейро още през 1992 г. даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял
свят, предизвиквани от все по-острите екологични проблеми.
“Срещата на върха за Земята” в Рио прокламира няколко фундаментални и
дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови
принципи на екологичната политика:
- Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи
научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда;
- Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по
предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните
за причиняването им;
- Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата,
гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях;
- Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е
въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва
винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други
области, като транспорта, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и др.
Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и
действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно,
национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Програма за опазване и
възстановяване на околната среда на Община Вълчедръм, която се явява естествено
продължение на провежданата от общинската администрация политика в областта на
околната среда. Вярно е, че са необходими огромни усилия за постигане на икономически и
социален просперитет, но също така е вярно, че паралелно са необходими усилия за
предотвратяването на екологични рискове и кризи чрез въвеждане ‘днес и сега’ на
съвременните екологични стандарти, въпреки проблемите, които имаме като страна в
преход.
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
1.Оценка на мястото и ролята на Община Вълчедръм в Област Монтана.
1.1.Оценка на природо–географското и транспортно–комуникационното положение на
общината.
Община Вълчедръм, област Монтана, в първоначалният си вид като
административно-териториална единица с център град Вълчедръм, е създадена с Указ 2295
на ДС на НРБ (обн. ДВ бр.101/м.12.1978 г.) и обхваща населените места: гр.Вълчедръм, с.
Черни връх, с. Септемврийци, с. Бъзовец и с. Мокреш.
В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн. ДВ
бр.78/м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените
в състава й населени места към Община Вълчедръм, в т.ч.: с. Златия, с.Игнатово, с. Разград,
с. Ботево, с. Долни Цибър и с. Горни Цибър.
След последните административни промени 1 кметства в общината са с. Горни
Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, с. Игнатово, с. Мокреш, с. Разград, с. Септемврийци и с.
Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества са с. Ботево и с.
Бъзовец.
Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, Северозападен
район за планиране и заема североизточната част на област Монтана. Разстоянието от
центъра на Общината до областния град Монтана е 50 км.
Общината граничи: на Север – с река Дунав, на Изток – с общините Козлодуй и
Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад - с общините Бойчиновци и Якимово, област
Монтана, на Северозапад - с община Лом, област Монтана. Съществуват транспортни
връзки с всички общини, с които граничи община Вълчедръм.
Шосейни връзки свързват общината с гр. Лом (25 км), където се намира най-близкото
действащо пристанище на река Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните
комплекси на гр. Видин (80 км) и гр. Оряхово (50 км.), както и с железопътната линия
Видин – София при гр. Лом и с. Долно Церовене (22 км). Общината е разположена на
транспортната връзка Видин – Плевен. Общината има излаз на река Дунав в района на с.
Долни Цибър и с. Горни Цибър.
Карта на Област Монтана

Карта на Община Вълчедръм

1

Във връзка с разпоредбите на чл.16 т.1 от Закона за административно териториалното устройство на
Република България (изм.с ДВ бр.63/2007г. за наличие на население над 150 души общо в населените места и
§13 от Заклютителана разпоредба от същия закон.
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Територията на община Вълчедръм е 429 км² , което е 11,8% от територията на област
Монтана (3635,5 км²). По територия общината се нарежда на трето място в областта след
общините Монтана (652,7 км²) и Берковица (465 км²). Територията община Вълчедръм е
почти като на средната българска община (422 км²)2.
Разпределението на общата площ от 429 км²:
• фонд на населените места заема 17,5 км²;
• обработваемите площи (ниви, пасища, мери, ливади, зеленчукови градини, лозя,
овощни градини) са 370 км²;
• горите са 9,8 кв.км, в т.ч. гори в земеделски земи – 2,5 км²;
• необработваеми земи – 58,72 км².
1.2.Оценка на мястото и възможностите на Община Вълчедръм в развитието на
Област Монтана
Изводи и оценка на потенциали
 Благоприятното географско положение (близост до областния център, до столицата,
до две граници, до международен път) и добрата транспортна обезпеченост (речен,
железопътен и автомобилен транспорт) са добри конкурентни предимства за
развитие на селското стопанство в община Вълчедръм, както и за привличане на
външни инвеститори.
2.Оценка на ресурсите и потенциалите на Община Вълчедръм за целите на
бъдещото развитие.
Територията на Община Вълчедръм, анализирана и оценявана като реална даденост,
има непосредствено отношение към социално – икономическото и инфраструктурното й
развитие. Поземлените ресурси на общината с присъщите им количествени оценки и
качествени характеристики следва да бъдат отчитани при разработване както на
стратегическите насоки, така и на по–непосредствените и по–конкретни планови
намерения и разчети за развитие на общината.
2.1.Потенциали на територията.
Размерът и структурата на поземлените фондове, включени в териториалния обхват
на община Вълчедръм, дават представа за характера на територията й. Някои от тях са
едни от най-важните ресурси за развитието на такива отрасли и дейности като селското
стопанство. Развитието на селищната мрежа също отчита характеристиките на
поземлените ресурси.
Местната икономика, както и при други малки общини е с подчертан моно
структурен характер. В нея водещи функции има селското стопанство. Неговото развитие
до голяма степен се предопределя и от количеството и качеството на поземлените
ресурси. Развитието на селското стопанство няма друга алтернатива за общината.Тази
дейност се очертава като основна и приоритетна за развитието на община Вълчедръм,
както в дългосрочен така и в краткосрочен и средно срочен план. Развитието на
промишлени производства до голяма степен ще допълва и ще е пряко свързано с
развитието на приоритетни отрасли и дейности от т.нар.първичен сектор /селско
стопанство/.
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Така посочените и редица други допълващи ги аргументи за икономическото,
селищното и инфраструктурното развитие на община Вълчедръм през следващия 3
годишен период доказват значимостта на териториалните дадености.
Земеделските територии заемат 370 кв.км. от площта на община Вълчедръм.
Създадената икономическа обстановка на сериозна криза в промишленото производство
дава шансове за по-активно и целесъобразно използване на поземлените ресурси на
общината – годни за развитие на съответните земеделски производства. Стимулиращ
фактор за превръщането на аграрния сектор в един от общинските приоритети може да се
окаже степента на реализация на аграрната реформа.
Характерът и структурата на земеделските земи на територията на община
Вълчедръм също следва да бъдат отчитани при обосноваване на насоките и параметрите
на общинския план за развитие и на общинската програма в частта им за развитието на
аграрния сектор.
ІІ. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
1. Анализ на природния потенциал
1.1. Природни ресурси
1.1.1. Климатична характеристика.
Областта на Западната Дунавска равнина има умерено–континентален климат.
Районът е с надморска височина 80 м и с преобладаващи умерено-континентални
климатични условия. Характерна е добре изразена валежна сянка и средногодишните
валежи. Режимът на валежите е с подчертан късно пролетен (юнски) максимум и зимен
(февруарски) минимум и изразената тенденция за балансиране на сезонните валежни суми.
Средногодишната сума на валежите е под 500 мм, като средните валежи по сезони са:
пролет – 150-200 мм, лято - 175 мм, есен – 125-150 мм, зима – 100-125 мм. Сравнително
високата сума на валежите е положителен фактор за самоочистване на атмосферата от
замърсители.
Снежната покривка се задържа 50 - 80 дни през годината, а средната й височина е 10
– 20 см. Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода април –
октомври е 4,5 – 5,0. Сумарната слънчева радиация е 20 – 20,5 и под 3,0 през декември, като
годишната й стойност е под 133. Сравнително висока е средно януарската температура (-1,6
до – 3,2оС), а средно юлската - около 23оС. Средната годишна температура в района е 9 10оС. Ортографските способности на района силно повлияват на скоростта и посоката на
вятъра. Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2 м/сек. В
42,7% от случаите - времето през годината е тихо – през есента това са 51,0%, а през лятото
- 37,2%. Преобладаващи са западни и северозападни ветрове.
1.1.2. Геоложка характеристика, в т.ч.релеф.
При направените хидрогеоложки проучвания е установено, че геологолитоложкия
профил е изграден от еднообразни квартернерни глини, представляващи част от
деградирани и овлажнени льосовидни глини, загубили характерните за льоса пропадъчни
свойства.
По дълбочина на профила са разкрити следните пластове, характеризиращи
геоложката основа в района:
• черноземна глина богата на хумусни вещества и богата коренова растител ност.
Мощността й е постоянна – 1,30 - 1,50 м;
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•

глина льосовидна, светложълта, слабо песъчлива, влажна, с характерни варовити
повлекла и включвания. Под 3,5 - 4,0 м от терена е силно песъчлива и водонаситена.
Релефът на община Вълчедръм е предимно равнинен до хълмист. Равнинният
характер на релефа предлага прекрасни условия за развитие на растениевъдството и за
механизирана обработка на земята.
1.1.3. Водни ресурси.
Река Цибрица, която преминава през територията на община Вълчедръм е ІІ
категория. От бюлетините на МОСВ се вижда, че водите на реката са чисти. Посоката на
движение на подземните води е към р. Цибрица, което показва, че реката действува като
дренаж на подземните води в района.
На територията на община Вълчедръм има два функциониращи язовира – в
землищата на с. Септемврийци и на с. Бъзовец с основна дейност – “Отглеждане на риба”:
• язовир с. Септемврийци имот №000270– площ 381,029 дка;
• язовир с. Бъзовец имот №046001– площ 55,394 дка.
1.1.4. Почви.
Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от четири групи
почви:
• около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на карбонатните черноземи;
• стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм и източно от реката е зает от
подтипа – излужени черноземи – 6,3%;
• заливната тераса на р. Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%;
• стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно ерозирали почви и
оврази – 5,8%.
1.1.5. Гори.
Общата площ на горите е 9810 дка в т.ч.:
гори
7293 дка;
гори в земеделски земи
2517 дка.
По вид собственост горите са разпределени както следва: 3703 дка - частна
собственост, 1793 дка - общинска собственост, 4314 дка - държавна собственост.
Лесистостта е ниска – 5% спрямо цялата площ и е типично полски тип. Основните
преобладаващи дървесни видове са: дъб, акация, топола, бряст, ясен и др. широколистни.
1.1.6. Биоразнообразие и защитени територии.
По отношение на животинския свят районът се характеризира с богато видово
разнообразие на птици. Установени са над сто вида птици, по-голямата част от които са
постоянни, другата част – преминаващи. Освен богата орнитофауна, в района се срещат и
много бозайници, най-често зайци, диво прасе, сърни и др.
На територията на общината има четири защитени територии:
1. Защитена зона “Златията” - в землища от общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и
Вълчедръм - с площ 434 987,345 дка;
2. Защитена зона “Остров до Горни Цибър” - в землището на с. Горни Цибър - с
площ 2 184,270 дка
3. Защитена зона “Цибърско блато” - в землището на с. Долни Цибър - с площ
3
459,584 дка
4. Защитена зона “Остров Ибиша” - в землищата на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър
- с обща площ 3 993,232 дка.
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1.1.7. Лечебни растения – ресурси и възможност
Основните местообитания за различните видове лечебни растения се разделят в
следните групи:
- водоеми – тук влизат коритата на р. Цибрица, р. Душилница, микроязовирите в
с. Септемврийци, с. Разград и с. Бъзовец, брега на р.Дунав;
- сухи (ксеротермални) ливади – много широко разпространени по хълмовете и
край селищата, като крайселски мери и пасища;
- обработваеми площи – най-широко разпространени на територията на
общината с местообитание за различни видове лечебни растения от групата на
“плевелите” – това са ниви, лозя, зеленчукови и овощни градини;
- селища – също много богат хабитат на различни видове лечебни растения от
групата на “рудералите”.
Обяснение:
- плевел – вид, разпространен с голяма численост в обработваеми площи;
- рудерал – вид малочислен и по-рядко навлизащ в обработваеми площи, среща се
предимно край огради, пътища в селищата;
- спорадично разпространение – на отделни петна, отдалечени едно от друго.
2.Анализ на икономическото развитие на община Вълчедръм
2.1. Общо икономическо развитие.
Икономическото развитие и качествените характеристики на общинската икономика
се характеризират с:
• Добре развито земеделие, основен източник на доходи за населението в общината.
• Липса на икономическа диверсификация и почти пълно отсъствие на обработвателен
и индустриален сектор.
• Бавно разрастващ се частен сектор на услугите
• Отсъствие на частни инициативи, които биха могли да подобрят икономическата
ситуация.
Има потенциал за развитието на хранително-вкусовата промишленост и селското
стопанство. Тъй като общината е разположена изцяло в селски район, има възможност за
развитие на земеделското производство. Наличието на подходящите климатични условия,
достатъчно суровини, работна ръка и отсъствието на индустриални замърсители позволяват
развитието на екологосъобразно селско стопанство.
Основната базисна инфраструктура на територията на общината е изградена или в
процес на доизграждане, което е благоприятна предпоставка за развитие на бизнес.
Няма обособени индустриални или бизнес зони, но общината разполага със свободни
територии, които биха могли да се ползват при необходимост. На територията на община
Вълчедръм няма регистрирани НПО, работещи в областта на подпомагане на бизнеса.
Подобни услуги се получават от НПО на областно и регионално нива.
В гр. Вълчедръм функционират Общинска служба по земеделие, филиал на Дирекция
“Социално подпомагане” – гр. Лом, филиал на Бюро по труда – гр. Лом, Участък
“Полиция”.
За последните три години само едно средно предприятие оперира на територията на
община Вълчедръм (Графика 1). Преобладават микропредприятията, като тенденцията
показва сериозно увеличение през последната година на анализа. В общината няма големи
предприятия.
От 2006г. на територията на община Вълчедръм работи 1 средно
предприятие. За 2008г. спрямо 2007г. се забелязва много голямо увеличение на общия брой
фирми (с близо 39%), което се дължи на увеличението на броя на микро – предприятията.
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Графика1: Класификация на предприятията в община Вълчедръм по брой заети
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2008*

Забележка: *Данните за 2008 година са предварителни
Източник: ТСБ Монтана

Графика 2: Нетни приходи от продажби по отрасли в община Вълчедръм
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Хотели и ресторанти
Хуманно здравеопазване и социални дейности

Източник: ТСБ Монтана

От Графика 2 е видно, че трите отрасъла с относително най-висок дял нетни
приходи от продажби през 5-те години са: търговия, ремонт и техническо обслужване,
селско стопанство и транспорт, складиране и съобщения. През 2008г. основният дял на
нетните приходи от продажби в общината се дължи на селското стопанство – повече от
50%. В подкрепа на общите изводи за водещи и перспективни отрасли през 2008г., като
трети отрасъл по относителния дял на приходите от продажби в общите за общината се
появява отрасъла преработваща промишленост.
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Таблица 1: Заетост по отрасли
Наети по трудово и служебно правоотношение в община Вълчедръм по отрасли
(среден списъчен брой)
Отрасли
Общо

2004
1388

2005 2006 2007 2008*
902 974 1111 1132

Селско, ловно и горско стопанство

59

115

150

125

136

Преработваща промишленост
Производство и разределение на електроенергия, газ и вода

22
..

16
..

8
..

6
..

24
..

Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и
мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството

0

0

..

0

0

131

86

102

130

128

Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения

6
39

2
57

2
48

6
21

6
18

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и
бизнес услуги

0

..

0

0

..

Държавно управление и отбрана

66

72

138

126

153

Образование
Хуманно здравеопазване и социални дейности

194
86

190
88

188
87

185
93

181
55

..

..

..

409

393

Други дейности, обслужващи обществото и личността

Забележка: *Данните за 2008 година са предварителни; обозначението "..." - информацията е конфиденциална.
Източник: ТСБ Монтана

Най-голям брой заети в отраслите от бюджетната сфера се наблюдават отново в
отраслите търговия, селско стопанство и транспорт. Данните за заетите лица кореспондират
с динамиката на нетните приходи от продажби. През 2008г. най-голям брой заети се
наблюдават в отрасъл селско стопанство. При съпоставката на двата показателя - нетни
приходи от продажби и заети лица по отрасли, следва да се има предвид, че не винаги
отрасъла с най-висок дял на продажби осигурява най-висок дял заетост. В конкретният
случай основните отглеждани култури са зърнените, които изискват голяма степен на
механизация на труда, а по-малко човешки ресурси.
Графика 3: Дълготрайни материални активи в хил.лв

25000
20000
15000
10000
5000
0
2004

2005

2006

2007

2008*

ДМА - хил.лв.

Източник: ТСБ Монтана
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Данните от Графика 3 показват трайна тенденция на нарастваща инвестиционна
активност, изразяваща се в непрекъснато увеличение на ДМА в хил.лева. Същата
тенденция се наблюдава и по отношение на рентабилността, с изключение на 2004г.
Графика 4: Рентабилност на продажбите
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Източник: ТСБ Монтана

Изводи:
 Добре развито земеделие, основен източник на доходи за населението в общината.
 Липса на икономическа диверсификация и почти пълно отсъствие на обработвателен
и индустриален сектор.
 Изградена базисна инфраструктура в общината.
 В общината не се забелязва някакъв значителен инвестиционен интерес.
 Налице е потенциал за развитие на селско стопанство и преработваща
промишленост.
 Липсва стратегия за местно икономическо развитие.
2.2. Промишленост.
В Община Вълчедръм не функционират никакви предприятия от основните отрасли
на икономиката ни, но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранителновкусовата промишленост. На територията на общината има 3 фурни, 1 мелница, шивашко
предприятие и фирма за строителни услуги.
Частният сектор се разраства бавно и все още не е важен генератор на работни места
и благосъстояние.
Действащите малки и средни предприятия са в сферата на зърно производството,
търговията, транспорта и хранителната промишленост. Липсата на инвестиции и
преференции за частния бизнес свива мащабите на малките фирми.
Изводи:
 Промишлеността в община Вълчедръм е слабо развита.
 Като отрасъл с перспектива се определя хранително-вкусовата промишленост,
въпреки че към настоящия момент той е почти неразвит.
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2.3. Търговия и услуги.
Търговската мрежа в общината е добре развита. Има достатъчно на брой и различни
по големина търговски обекти, които задоволяват нуждите на населението със стоки от
първа необходимост. В много от селата търговските обекти са “смесени”, т.е. предлагат
всичко.
Със заведения за обществено хранене разполагат всички населени места.
Водоснабдяването в общината се осъществява от поделението на В и К - Монтана,
което е в град Вълчедръм. То стопанисва и поддържа съществуващата водопроводна мрежа,
част от която е остаряла и се нуждае от подмяна. Водоснабдяването в общината с
осъществява от различни водоизточници, като водата се подава с помпи, което оскъпява
нейната цена. Водоснабдени са 10 населени места, като единствено с. Долни Цибър не е
водоснабдено, но водопреносната му мрежа е в процес на изграждане.
Канализационна мрежа в общината съществува само в малка част от територията на
гр. Вълчедръм.
Сметопочистването се извършва от Общинското предприятие по график. Във всички
населени места има кофи за смет и контейнери, които се събират с техниката на фирмата и
се транспортират до Регионално депо - гр. Монтана, където общината е разпределена да
транспортира отпадъците, защото вече са закрити всички общински сметища. Все още в
общината не е организирано разделно събиране на отпадъците.
Телефонни постове съществуват във всички населени места на общината. На
територията на общината има добро покритие от всички мобилни оператори.
Във всички населени места има достъп до интернет услуги. Те се осъществяват,
освен от “БТК” АД, и от интернет-доставчик – “Нет сърф” за всички населени места в
община Вълчедръм, а за територията на гр. Вълчедръм – и от доставчик на кабелен
интернет – “Оптилинк”.
Финансовите услуги се извършват от клонове на две банки “ДСК” и “Централна
кооперативна банка”, които имат офиси в гр. Вълчедръм, и от поделенията на “Български
пощи” - с представителства във всички населени места.
Застрахователните услуги са добре развити и се извършват от частни лица, които са
представители на почти всички големи застрахователни компании.
Съществуват две частни фирми, предлагащи консултиране и подпомагане
извършването на сделките с недвижими имоти, както и доста частни лица, които се
занимават с покупко-продажбата на земя.
На територията на общината функционират една газостанция и четири
бензиностанции, едната от които е собственост на “Петрол”, а другите са на частни фирми.
Три от тях са в гр. Вълчедръм и една - в с. Септемврийци.
Има два сервиза за ремонт на автомобили.
Ремонтът на различни електроуреди, шивашките и фризьорски услуги се извършват
от частни лица.
Лекарските услуги се осъществяват от частно-практикуващи лекари, като
територията на цялата община е обхваната. В селата, където няма местни лекари,
медицинското обслужване се извършва от пътуващи. В някои населени места това става
само в определени дни от седмицата. В повечето села липсват стоматолози или
обслужването е по график в определени дни. В общинският център функционира ФСМП,
който покрива територията на единадесетте населени места в общината и на с.Якимово и с.
Дългоделци от община Якимово, чрез телефон 112. В две населени места има аптеки.
В гр. Вълчедръм е изграден “Дом за възрастни хора със сетивни увреждания”, който
е специализиран за този вид дейност.
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В общинският център от много години работи и “Домашен социален патронаж”,
който обслужва всички населени места и предлага топла храна на желаещите да се
възползват от услугите му. Общината е спечелила проект “Обществена трапезария” по
който се доставя безплатна храна в къщи на 50 самотни възрастни хора с ниски доходи.
Изводи:
 Търговската мрежа на територията на общината е добре развита и задоволява
нуждите на населението със стоки от първа необходимост.
 Населението на общината има достъп до всички основни услуги, необходими за
нормален живот.
 В община Вълчедръм не е въведено разделно събиране на отпадъците.
 Във всички населени места жителите имат достъп до снабдяване с питейна вода с
изключение на с. Долни Цибър, където водопреносната мрежа е в процес на
изграждане.
 Достъп до отвеждане на отпадните води имат малка част от жителите в
гр.Вълчедръм, а до пречистване не е осигурен такъв.
2.4. Селско стопанство
Земеделието е и ще бъде основен източник за осигуряване на доходи на населението
в община Вълчедръм. След възстановяването на земята на собствениците й се стигна до
раздробяване на големите масиви и така възможностите за прилагане на съвременни
земеделски технологии отпаднаха. Унищожена бе и базата за развитие на модерно
животновъдство.
В последните години се забелязва тенденция към възстановяване на земеделието
след критично ниските нива на производство в периода след 1989г. Земеделските стопани
започнаха да извършват по между си “замени” на имоти, с цел оформяне на окрупнени
масиви за обработка и прилагане на съвременни земеделски технологии. Арендаторите
масово сключват договори за наем/аренда със собствениците на земеделски земи с цел
доказване на правното основание за ползваните имоти и “замяната” им с друг земеделски
стопанин. Облекчение в тази посока дойде и от изменението в Закона за арендата в
земеделието (ДВ бр.13/2007г.), с което се даде възможност на арендаторът да сключва
договор само с един от наследниците на починал собственик на земеделска земя.
След 2005г. пазарът на земята на територията на общината се раздвижи. Крупни
арендатори изкупуват и арендоват земеделска земя и постепенно се оформят подходящи за
съвременни земеделски технологии площи.
От 2004г. до днес се наблюдава непрекъснато развитие на земеделието, дължащо се
отчасти на субсидиите, които ползвателите на земеделска земя получават от Разплащателна
агенция под формата на национални доплащания и схеми за единно плащане на площ.
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Таблица 2: Кампании за подпомагане на земеделските стопани по схемите и мерките за единно плащане на
площ на територията на община Вълчедръм
Брой ползватели
Физичес Юридиче
Кампания,
ки лица ски лица
година
(ФЛ),
(ЮЛ),
брой
брой
2007г.
2008г.
2009г.

294
327
335

28
31
34

Общо (дка)

Ползвани площи (дка)
Трайни
Пасища,
Обработваеми
насаждения мери, ливади
земи (дка)
(дка)
(дка)

ФЛ
ЮЛ
ФЛ
ЮЛ
139480 184413 137219 179252
137840 187831 136403 187749
128440 193403 127276 193396

ФЛ
493
517
384

ЮЛ
0
0
0

ФЛ ЮЛ
1242
84
1134
83
769
7

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм

Разработени са площи, които след 1990г. стояха с години необработвани. През
стопанската 2008-2009г. от обработваемите земи пустеещи, необработвани две и повече
години, са били:
- гр. Вълчедръм – 4 830 дка;
- с. Ботево – 139 дка;
- с. Бъзовец
630 дка;
- с. Горни Цибър
2 509 дка;
- с. Долни Цибър
5 143 дка;
- с. Златия
2 289 дка
- с. Игнатово
2 089 дка;
- с. Мокреш
2 862 дка;
- с. Разград
4 246 дка;
- с. Септемврийци 2 295 дка;
- с. Черни връх
2 499 дка;
или общо за територията на Община Вълчедръм – 29 531 дка при обща площ на нивите –
334 525 дка. Тенденцията е към разработване на пустеещите земи.
Община Вълчедръм има 11 землища с обща площ 429 025 дка, като обработваемите
земи представляват 86% от нея . Преобладаващата категория на земята е ІІІ и ІV.
Графика 5: Баланс на земеделските земи по начин на трайно ползване (НТП)

0% 7%

1% 0%

14%

78%

Необработваеми земи (дка)
зеленч.култура (дка)
лозе (дка)

нива (дка)
пасища, мери, ливади (дка)
овощна градина (дка)

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм
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През годините от момента на възстановяване на земята на собствениците й не е
имало съществени промени в начина на трайно ползване (НТП) на имотите. В последната
2009г. се извършва промяна в НТП от “лозе” и “пасище, мера” на “нива” в землището на с.
Септемврийци. Въпросните имоти от години се ползват като ниви, но собствениците по
различни причини не са извършили документално промяната.
В годините след 1989г. изградената напоителна мрежа бе разрушена в голямата си
част.
Необходимостта от сериозна инвестиция за възстановяване и доизграждане на
напоителната мрежа, както и високите цени на Напоителни системи, са предпоставки за
липсата на инвестиционен интерес у производителите. В зависимост от отглежданите
култури, някои земеделски производители осгуряват собствено напояване (овощна градина
в с. Черни връх, с капково напояване, площи с тютюн, зеленчукови култури ).
В периода 2004-2009 год. си наблюдава увеличение на броя на регистрираните
земеделски производители на площи и животни по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в Общинската служба
по земеделие, което е показател за развитието на растениевъдството и животновъдството на
територията на общината. Действаща земеделска кооперация има единствено в с. Горни
Цибър, но тя не извършва реална обработка на арендованите площи, а ги отдава под
формата на прераренда на трети лица. Незначителен е броя на земеделските производители,
обработващи единствено собствени (наследствени) имоти. Растениевъдството е
съсредоточено в крупните арендатори, разполагащи и със съвременна техника за обработка
на земята, и със складова база за съхранение на готовата продукция.
Графика 6: Регистрирани по Наредба № 3/1999г. земеделски производители, в т.ч. физически и юридически
лица

326

350
300

298

283
246

252

235

250
200
150
100
50

12

13

2004г.

2005г.

30

20

29

39

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

0

Брой регистрирани земеделски производители, физически лица
Брой регистрирани земеделски производители, юридическифизически лица

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм
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Графика7: Регистрирани площи от земеделски производители
140000
120000
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20000
0
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2005г.
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Регистрирани площи от физически лица, дка
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2009г.

Регистрирани площи от юридически лица, дка

Регистрирани площи от кооперации, дка

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм

2.4.1. Растениевъдство
Климатичните условия, географското положение и релефът създават благоприятни
условия за развитие на зърнопроизводство. Основните култури, които се отглеждат са
пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. В последните две години се увеличават
площите с рапица. Тютюн отглеждат само двама стопани. На територията на общината
не са създавани нови площи с лозя, а съществуващите такива са маломерни, разпокъсани
и в по-голямата си част бракувани.

Таблица 3: Отглеждани култури и добиви по години
Пшеница

Ечемик

Стопанска
засети прозвод засети прозвод
година
площи ство площи ство
(дка) (тона) (дка) (тона)
2004/2005г.
73040
24103 28940
8103
2005/2006г.
71620
23046 22930
5855
2006/2007г.
85200
21726 23300
5126
2007/2008г.
89351
42888 27593
11589
2008/2009г.
94744
35245 27122
8326

Рапица

Маслодаен
слънчоглед
засети прозвод
площи ство
(дка) (тона)
49380
9876
52600
5786
58900
7068
70030 16037
36629
8058

Царевица за зърно

засети прозвод засети прозвод
площи ство площи ство
(дка) (тона) (дка) (тона)
0
0 27300
10920
0
0 29100
11640
920
124 32700
11118
12686
1872 35430
15837
21086
4406 35107
19309

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм

2.4.2. Животновъдство.
Животновъдството се извършва предимно в малки семейни ферми като основно се
отглеждат говеда и овце. Ниските изкупни цени на продукцията и високите производствени
разходи осигуряват слаби и несигурни доходи на стопаните, което ги принуждава да
ограничават развитието си. От регистрираните в Общинска служба по земеделие –
Вълчедръм земеделски производители: 56 животновъди са с до 10 говеда, 12 животновъди –
с над 30 говеда, 14 животновъди – с над 50 овце.
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Таблица 4: Отглеждани животни и птици по години

Година
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.

Говеда
(брой)

в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
Произведе
овце
Кози
кози
Птици кокошки
но мляко
майки
(брой)
майки
(брой) носачки
(хил.л.)
(брой)
(брой)
(брой)
970
7405
6353
2134
1861
3764
52330
28690
1251
7677
6016
2249
1674
6085
35200
23410
1523
7094
6077
2238
1886
7172
77226
50800
1604
7116
6208
2715
2136
5910
69470
59370
1747
6464
5399
2418
2081
6740
97031
75522
Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм

в т.ч.
крави
(брой)

1406
1716
1979
1836
2501

Овце
(брой)

2.4.3. Рибовъдство.
На територията на общината има два действащи язовира – в с. Септемврийци и
с.Бъзовец, в които се отглеждат годишно около 35 000 риби. Язовирите са общинска
собственост, но са отдадени под наем на физически лица.
2.4.4. Използвана земеделска техника
Изключително старата и почти амортизирана селскостопанска техника в последните
години се подновява с нова, модерна, отговаряща на изискванията на Европейския съюз.
Таблица 5: Използвана земеделска техника по години
Година
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.

Колесни трактори
(брой)
128
158
177
260
299
331

Зърнокомбайни
(брой)
11
15
24
29
32
39

Прикачен
инвентар (брой)
493
533
554
577
608
651

Източник: Общинска служба по земеделие – Вълчедръм

2.4.5. Участие в Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.
Съгласно решение на Общински съвет – Вълчедръм за кандидатстване по мярка 223
“Първоначално залесяване на неземеделски земи” на Програмата за развитие на селски
райони за периода 2007-2013 г., по проект “Първоначално залесяване на имот №094001 в
землище с. Долни Цибър” ще бъдат залесени 112,763 дка.
• По данни от сайта на Държавен фонд “Земеделие” от месец май до края на 2009г. са
одобрени тринадесет земеделски стопани от община Вълчедръм, изготвили проекти
по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” по Програма за развитие
на селски райони за периода 2007-2013 г.
• През 2009 г. около десет земеделски стопани са с одобрени проекти и закупили нова
техника – трактори, комбайни, прикачен инвентар, по мярка 121 “Модернизиране на
земеделските стопанства” по Програма за развитие на селски райони за периода
2007-2013 г.
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Изводи:
 Климатичните условия, географското положение и релефът създават благоприятни
условия за развитие на зърнопроизводство, предимно пшеница, ечемик, царевица и
слънчоглед.
 Необходимо е продължаване на процеса по уедряване на ползването и масивите.
 Наблюдава се ясна тенденция на увеличаване на броя на отглежданите говеда и
птици, задържане броя на козите и леко намаление броя на овцете.
 Има възможности за напояване на по-голямата част от обработваемите земеделски
земи, но поради редица причини за момента липсва инвестиционен интерес.
 Има изразена тенденция за увеличаване броя на регистираните земеделски
производители юридически лица и на запазване броя на физическите лица.
 Има благоприятни условия за развитие на еко и био земеделие и животновъдство, но
за момента липсват инвестиционни намерения.
 През последните 5 години е изразена тенденция на увеличаване броя на използваната
земеделска техника.
2.5 Общински бюджет
2.5.1. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и
извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства,
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансови институции и местната
общност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети, Наредба № 10
на Общински съвет Вълчедръм за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет и други законови и подзаконови нормативни документи.
Наредба № 10 регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните
средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност,
ефикасност и публичност.
С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се
финансират местни и делегирани от държавата дейности.
Проектът на бюджета включва:
1. текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;
2. текущ бюджет на местните дейности;
3. капиталов бюджет.
Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично
обсъждане от местната общност.
Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до
знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по
друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се
прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета
на общината за разглеждане от Общинския съвет.
Проектът на общинския бюджет се внася от Кмета на общината с доклад и проект на
решение и се разпределя от председателя на Общинския съвет за становище от всички
постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.
Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в
съответствие с Единната бюджетна класификация.
Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви
декември.
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Изпълнението на общинския бюджет се организира от Кмета на общината чрез
кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни
разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.
Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи и
до размера на бюджетните кредити за отчетния период
При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година,
Общинският съвет актуализира бюджета.
Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е
бил приет.
Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в
сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на
общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на
отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите,
финансирани пряко от общината.
Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в
Общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за
извънбюджетните сметки и фондове

Таблица 6: Структура на приходите в бюджета на община Вълчедръм
ОБЩО ПРИХОДИ

2004

2005

2006

1.Взаимоотношения с ЦБ получени трансфери
2.Трансфери
3.Финансиране на дефицита
І.Имуществени данъци и неданъчни приходи
1.Имуществени данъци
2.Неданъчни приходи
3.Операции с фин. активи и пасиви, депозити и средства по сметки
4.Временни безлихвени заеми
ІІ.Взаимоотношения с ЦБ получени трансфери
ІІІ.Трансфери
ІV.Финансиране на дефицита, депозити и средства по сметки

1989845
1302083
-84482

1971454
559660
-145055

3811094
475023
0

79923
364940
0
0
278020
56520
0

95450
196381
0
0
479888
188050
134619

123293
562193
-685461
0
0
0
0

ВСИЧКО ПРИХОДИ

3986849

3480447

4286142

2007

2008

3057746 4166202
1176429 1753949
0
0
130806
409415
586271
67500
0
0
0

313048
413143
-746583
-34268
0
0
0

5428167 5865491

Източник: По официални данни на Общинска администрация Вълчедръм
Таблица 7:Структура на разходите по бюджета на община Вълчедръм
ОБЩО РАЗХОДИ
І.Общи държавни служби
ІІ.Отбрана и сигурност
А.Отбрана
Б.Полиция
В.Гражданска защита
ІІІ. Образование

2004

2005

2006

2007

2008

552043

619041

696852

860552

906770

38061
3215
0
1347737

42338
8459
0
1410801

31767
12029
412244
1632645

24071
11974
424310
1683215

1506
11633
77832
2311289
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ІV.Здравеопазване
V.Социално осигуряване и грижи
VІ.Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда
А.Жилищно строителство и БКС
Б.Опазване на околната среда
VІІ.Дейности по почивното,културното и религиозното дело
А.Физкултура и спорт
Б.Култура
VІІІ.Икономически дейности и услуги
А.Селско стопанство
Б.Транспорт и съобщения
В.Други дейности на икономиката
ІХ.Разходи за лихви по заеми

36413
1523970

40374
760901

45329
742358

50611
1239312

77224
1551742

72364
330386

79994
401669

71631
271952

83867
697680

340241
161920

5676
47739

7133
58188

9146
76759

7937
85656

11009
120713

5171
0
24074
0

3735
0
47814
0

3547
84992
194891
0

1856
59471
195458
2197

4227
173296
109243
6846

ВСИЧКО РАЗХОДИ

3986849

3480447

4286142

5428167

5865491

Източник: По официални данни на Общинска администрация Вълчедръм

Както е видно от Таблица 6 за периода 2004-2008 год. общината разполага с бюджет в
размер между 4 и 6 млн. лева (с изключение на 2005 год.)
Основните приходи са от републиканския бюджет, като за последните три години те
са около 80% от общите приходи.
Забелязва се ясна и непрекъсната тенденция за увеличение на приходите от
имуществени данъци – от 79 923 в 2004г. до 313 048 лева. Приходите от неимуществени
данъци бележат своя ръст през 2006г. – 562 193 лева, след което се забелязва леко
намаление – до 413 143 лева.
Както е видно от данните в Таблица 7 основните разходи на общината са за
образование – като бележат непрекъснат ръст през целия анализиран период и за социално
осигуряване и грижи.

3. Анализ на социалната сфера в община Вълчедръм
3.1. Демографски характеристики.
По данни на Националния статистически институт и ГД ГРАО населението на
община Вълчедръм по постоянен адрес наброява 10 541 души към 31.07.2009 г., а само в
гр.Вълчедръм живеят 3 997 души, от които 1 918 мъже и 2 079 жени. В селата на
територията на общината населението е както следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

с.Ботево
с.Бъзовец
с. Горни Цибър
с. Долни Цибър
с. Златия
с. Игнатово
с. Мокреш
с. Разград
с. Септемврийци
с. Черни връх

- 66 души;
- 157 души;
- 202 души;
- 1594 души;
- 870 души
- 285 души;
- 863 души;
- 819 души;
- 1165 души;
- 823 души.
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Графика 8 : Население на община Вълчедръм по години (Приложение № 7)
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Източник: Национален статистически институт

Наблюдават се няколко ярко изразени тенденции:
•

Като цяло населението на общината намалява през целия анализиран период, като
през 2004 г. то е било 11 924 души, а през 2009 г. – 10 541 души или абсолютно
намаление от - 11,60%.
• През целият анализиран период жените, както общо на национално ниво, така и в
гр.Вълчедръм и в селата, превишават мъжете.
• Най-голямо процентно намаление за анализирания период се наблюдава при
селското население, а най-малко при населението на гр. Вълчедръм.
• Естественият прираст за периода 2004 - 2009г. е отрицателен във всички райони за
планиране, като на 1 000 души от населението през 2008 г., най-високи отрицателни
стойности се поддържат в Северозападния район ( -9,8%, в т.ч. -3,5% в градовете и 19,8% за селата), които са над два пъти по-високи от средните за страната (- 4,3%).
В следствие на отрицателния прираст за изследвания период, населението в
общината е намаляло с 1 383 души. Поддържането на тези отрицателни стойности е
резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните му нагласи, като
последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. Смъртността надвишава
раждаемостта с над 4 пъти за изследвания период. Механичния прираст на общината също е
отрицателен. Броят на изселените жители на общината е по-голям от броя на заселените,
съответно за 2004 година той е -168 души, за 2005 г. е -71 души, за 2006 г. е -83 души, за
2007г. е -156 души, а за 2008 г. е -143 души.
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Таблица 8: Естествено движение на населението на община Вълчедръм по години
година
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.

Живородени
всичко момчета момичета
115
58
57
100
38
62
102
58
44
75
38
37
79
48
31

всичко
319
308
299
298
281

Умрели
мъже
172
162
170
163
153

Естествен прираст
жени всичко мъже
жени
147
-204
-114
-90
146
-208
-124
-84
129
-197
-112
-85
135
-223
-125
-98
128
-202
-105
-97

Източник: Национален статистически институт

Неблагоприятна демографска характеристика на населението е силно изразената в
последно време тенденция на миграция на хора в активна трудоспособна възраст към други
икономически по-силно развити региони, най-често свързана с намиране на работа.
Причините за това са в понижения жизнен статус на населението през последните 15
години.

Таблица 9: Механично движение на населението на община Вълчедръм по години и пол за периода
2004 - 2008г.
година
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г.

всичко
259
287
233
189
164

Заселени
Изселени
мъже
жени
всичко
мъже
122
137
427
191
134
153
358
162
109
124
316
151
89
100
345
170
63
101
307
134

Механичен прираст
жени всичко мъже
жени
236
-168
-69
-99
196
-71
-28
-43
165
-83
-42
-41
175
-156
-81
-75
173
-143
-71
-72

Източник: Национален статистически институт

Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените над мъжете.
На всеки 100 мъже се падат 107 жени (в ЕС – 105) и това ниво се запазва в продължение на
няколко десетилетия. От общия брой на населението на община Вълчедръм 48% са мъже и
52% са жени.
Таблица № 10: Таблица на населението на община Вълчедръм по възраст и пол за 2009 г.
Населено
място
Вълчедръм
Ботево
Бъзовец
Септемврийци
Горни Цибър
Долни Цибър
Златия
Игнатово
Мокреш
Разград
Черни връх
Общо

Общо
3997
66
157
1165
202
1594
870
285
863
819
823
10541

мъже
1918
25
71
565
98
807
420
134
401
393
252
5084

жени
2079
41
86
600
101
787
450
151
462
426
271
5457

под 7
208
1
1
79
1
176
22
20
51
39
42
640

от 7 до 13
237
1
2
97
3
212
41
16
61
51
45
766

от 14 до от 18 до от 18 до
17
59 жени 62 мъже
151
944
1102
1
11
7
2
13
24
54
226
293
2
26
56
119
442
484
22
133
216
17
61
74
29
183
220
24
157
211
29
120
137
450
2316
2824

над 60
жени
835
28
71
258
76
98
266
64
197
211
98
2202

над 63
мъже
520
17
44
158
38
63
170
33
122
126
52
1343

Източник: Национален статистически институт
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Възрастовата структура на населението е от регресивен тип. Нараства броя и делът
на населението над трудоспособна възраст са за сметка на населението под трудоспособна и
активна възраст (към 2009 год. над трудоспособна възраст са 33,63%; под трудоспособна
възраст – 17,61%; активна възраст – 48,76%).
Таблица 11: Население на община Вълчедръм за 2009 г. по пол, под трудоспособна възраст, в трудоспособна и
над трудоспособна възраст

населено
място
Вълчедръм
Ботево
Бъзовец
Септемврийци
Горни Цибър
Долни Цибър
Златия
Игнатово
Мокреш
Разград
Черни връх
Общо

Общо
3997
66
157
1165
202
1594
870
285
863
819
523
10541

мъже
1918
25
71
565
98
807
420
134
401
393
252
5084

жени
2079
41
86
600
101
787
450
151
462
426
271
5457

под
трудоспо
собна
възраст
596
3
5
230
6
507
85
53
141
114
116
1856

%
14,91
4,55
3,18
19,74
2,97
31,18
9,77
18,6
16,34
13,92
22,18
17,61

Активна
възраст
2046
18
37
519
82
926
349
135
403
368
257
5140

%
51,19
27,27
23,57
44,55
40,59
58,09
40,11
47,37
46,7
44,93
49,14
48,76

над
трудоспо
собна
възраст
1355
45
115
416
114
161
436
97
319
337
150
3545

%
33,9
68,18
73,25
35,71
56,44
10,1
50,12
34,03
36,96
41,15
28,68
33,63

Източник: Национален статистически институт

По последни данни България е на пето място в Европейския съюз по застаряване на
населението, а с най-неблагоприятна възрастова структура е Северозападния район за
планиране, където са най-високи относителните дялове на населението над 65 г., а наймалки тези под 15 г. Останалите райони имат параметри на възрастовата структура близка
до средната за страната. Относителния дял на населението над 65 г. нараства във всички
райони на общината, а този под 15 г. намалява.
По отношение на гъстотата на населението най-слабо населен е Северозападният
район за планиране (49,8 човека/км2). В общинския център е концентрирано 37,9% от
населението на общината.
Демографското развитие в общината е тревожно нестабилно – значително намалява
броят на населението.
На територията на община Вълчедръм значително нараства относителния дял на
населението от ромски произход, като към 2001 г. от ромски произход са 34% от общото
население на общината , а през 2008 г. – 37%.
4. Анализ на техническата инфраструктура.
4.1. Пътна инфраструктура.
Община Вълчедръм изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което
състоянието на пътищата е от особено и основно значение за нормалният живот и
функционирането и развитието на икономиката. През територията на общината не
преминават автомагистрали.
Републиканска пътна мрежа:
Основната транспортна връзка на общината с другите населени места се осъществява
чрез:
• второкласен път –ІІ-11-Лом-Козлодуй с дължина 1,8 км;
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•
•

третокласен път –ІІІ-818-Монтана-Долни Цибър с дължина 23 км;
третокласен път - ІІІ-133-Бяла Слатина-Лом с дължина 28 км.
Изградената републиканска пътна мрежа е с асфалтова настилка, но състоянието на
същата е лошо в 80% от общата пътна мрежа.
Второкласните и третокласни пътища се поддържат от Областно пътно управление
гр.Монтана..
Общинска пътна мрежа:
Дължината на Общинската пътна мрежа е 25,2 км и обхваща:
MON1071 – / ІІІ-818,Вълчедръм,Долни Цибър/ - Разград-Златия- /ІІІ818/ - дължина 6,6 км;
MON1070 /ІІІ-133, Мокреш-Ботево/-/ІІІ-818/ - дължина 7,3 км;
MON 3075 /ІІІ-818, Михайлово-Вълчедръм/ - Септемврийци-Бъзовец - дължина 8,2 км;
MON2072 /ІІІ-818,п.к. Златия-Долни Цибър/ - Игнатово-/ІІІ-818- дължина 1,7 км;
МОN 3074 /ІІІ-818, п.к. Разград-Долни Цибър/ - Разград / MОN1071/ - дължина 1,4 км.
Изградената общинска пътна мрежа е с асфалтова настилка. Състоянието на
пътната настилка е сравнително добро. По пътните трасета на общинската пътна мрежа има
изградени мостове, водостоци, подпорни стени, които са в недобро състояние.
От основен ремонт се нуждае мостово съоръжение на р. Цибрица на път MON3074.
Улична мрежа
Общата дължина на уличната мрежа в община Вълчедръм е 277 км, от които в гр.
Вълчедръм - 78 км, а в кметствата - 199 км. Относителният дял на благоустроената с трайна
настилка улична мрежа е 17 % за цялата община, която от своя страна в по-голямата си част
е с нарушено асфалтово покритие, нуждаещо се от ремонт.
Бюджетните ресурси на община Вълчедръм, както и на повечето малки общини в
България, са ограничени и не позволяват самостоятелно финансиране на значими
инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и ремонт на общинската улична
мрежа.
Общинската пътна инфраструктура се поддържа единствено с целевите средства за
поддържане и ремонт на общинските пътища, отпускани със Закона за държавния бюджет
на Република България.
Община Вълчедръм има спечелени проекти по Програма за развитие на селските
райони за периода 2007–2013г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за
благоустрояване на улици (изграждане на асфалтова настилка) в гр. Вълчедръм с обща
дължина 1806 м.л. и благоустрояване на площад в с. Долни Цибър на обща стойност
2 021 304 лв.
Изводи:
 Изключително малък е делът на улиците с трайна асфалтова настилка.
 Изградената трайна настилка е в лошо състояние.
Насоки за развитие в сферата на пътната инфраструктура:
• Рехабилитация на уличната мрежа със съществуващата асфалтова настилка;
• Разширяване на уличната мрежа с трайна настилка.
Транспортни услуги:
Транспортните услуги в община Вълчедръм са представени единствено от
автобусните превози.
Транспортното обслужване се осъществява от частни транспортни фирми. Утвърдена
е общинска транспортна схема. За периода 2006 - 2009 г. са проведени две процедури за
избор на фирми-превозвачи за извършване на обществен превоз на пътници с автобуси. В
следствие на малкия пътникопоток транспортните фирми прекратяват договорите за
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извършване на автобусни превози. От утвърдените 12 бр. маршрутни разписания, само за 6
бр. има сключени и действащи договори с фирми превозвачи. В общината са въведени
редица социални облекчения (пътувания по намалени цени) за някои категории редовно
пътуващи граждани като учители, ученици, инвалиди, медицински работници и др.
Осъществяват се и допълнителни и специализирани превози за ученици с автобуси
собственост на общината.
4.2. Водоснабдителна инфраструктура.
Дейностите по водоснабдяване в Община Вълчедръм се осъществяват от
поделението на ВиК - Монтана, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни
мрежи.
Територията на общината разполага със сравнително добри в количествено
отношение водоизточници, които на места не се използват рационално и възниква недостиг
на вода в някои от населените места.
Водоснабдяването в общината се осигурява от 14 източника, от които 9 сондажни
кладенци и 5 каптажни водохващания. Като цяло, особено през летния сезон, дебита на
изградените водоизточници не е достатъчен и се налага въвеждането на режим на
водоподаване. Енергоемкостта на водопроизводството в района е сравнително високо.
Цялото водно количество в района се подава помпажно. Това се обяснява с равнинния
характер на релефа, който на места налага припомпване на водата и увеличава нейната
себестойност. Водопроводната мрежа се състои от 130160 л.м. вътрешни и 44220 л.м.
външни водопроводи.
Водоснабдяването в общината е обхванало около 70% от населението. В процес на
изграждане е водоснабдяване в с. Долни Цибър. Реализирани са проекти за водоснабдяване
на с. Б ъзовец - 100% и с. Септемврийци - 90% .
Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и
реконструкция. С оглед големите загуби на вода по мрежата и честите аварии в следствие на
остарялата мрежа, общинската администрация е насочила своите усилия преди всичко към
рехабилитация на съществуващата мрежа и подмяна на азбестово-циментови тръбопроводи
с полиетиленови такива.

Таблица 12: Изградена водопроводна мрежа (2005-2009 г. )
Година
Изразходвани средства /лв./

2005г.
129386,00

2006г.
297472,00

2007г.
172200,72

2008г.
147646,18

2009г.
1957312,61

Новоизградена/ремонтирана
7630,00
595,00
735,00
900,00
14496,00
водопроводна врежа /м.л./
Забележка: Средствата за 2006 година са и за изграждане на сондажен кладенец и помпена станция в с.
Долни Цибър
Източник: Данни от Община Вълчедръм

Качеството на питейните води не е задоволително. Съществуват не малко населени
места, където в състава на питейните води количеството на нитратите е значително над
нормите. Хлорирането на водите също не е на необходимото ниво и се прави епизодично.
Изводи:
 Не е изградена водоснабдителна мрежа в с. Долни Цибър.
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 Съществуващата водоснабдителна мрежа е стара, морално и физически остаряла,
предимно изградена от азбестово-циментови тръби (над 80%).
 Загубите на питейна вода са 67%.
 Качеството на питейната вода е задоволително.
Насоките за развитие в сферата на водоснабдяването са следните:
• подмяна и реконструкция на съществуващите водоснабдителни мрежи и
съоръжения;
• разширяване на съществуващата водопроводна мрежа;
• повишаване екологичната култура на населението, стопанските субекти и местните
власти за икономично използване на водата и предпазване от замърсяване на
водоизточниците.
4.3. Канализационна инфраструктура
На територията на община Вълчедръм канализационна мрежа съществува
единствено в общинския център. Нейната дължина е 11 км. В населените места отпадъчните
води се събират в септични ями и попивни кладенци или свободно се заустват, което води
до замърсяване на подземните води. Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните
води. Битовите и промишлени отпадъчни води съдържат големи количества вещества от
органичен и неорганичен характер и са основни фактори за замърсяването на водните
течения.
Необходимо е проблемът с изграждането на канализационна мрежа и отвеждането на
отпадъчните води да бъде решен, тъй като по този начин ще се подобри качеството на
живот на населението, ще се подобри инфраструктурата, необходима за развитието на
общината, и ще се работи ефективно в посока опазване на околната среда.
Стартирал е голям инфраструктурен проект “Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, който се финансира по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в рамките на процедура за подбор
BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.
Изводи:
 От населените места в община Вълчедръм само общинския център е с частично
изградена канализационна мрежа, а в останалите населени места липсва такава.
 Липсва съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадните води.
 Липсват изградени ПСОВ.
Насоките за развитие в сферата на отвеждането и пречистването на отпадни води
са следните:
• изграждане на канализационна мрежа в населените места;
• изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води.
4.4. Електроснабдителна инфраструктура и възобновяеми енергийни източници.
Енергийната система на община Вълчедръм се характеризира с добре изградена
мрежа и инженерно-технически съоръжения. Тя не създава сериозни конфликти по
отношение на захранването с електроенергия на битовите потребители и производствените
консуматори.
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Всички населени места на територията на община Вълчедръм са електрифицирани.
Електроразпределителна мрежа на община Вълчедръм се състои от следните
елементи: въздушни линии, подстанция и трафопостове, които се обслужват от ЧЕЗ
“Разпределение България” АД - клон Монтана
Състоянието на горните елементи, е както следва:
• въздушните линии са с дължина 277 км;
• подстанция 1 бр., от които 1 бр. - чужда собственост;
• трафопостовете са 47 бр., от които 45 бр. - собственост на ЧЕЗ “Разпределение
България” АД - клон Монтана.
Възможностите за експлоатация на възобновяеми енергийни източници са свързани
предимно с изграждането на ветроенергийни паркове и фотоволтаични паркове. В процес на
разработка са проекти за изграждане на един ветроенергиен парк със 150 бр. вятърни
турбини (поетапното им изграждане ще започне през 2011г. с 25 бр.) и 4 броя
фотоволтаични парка на територията на общината.
Социално-икономическият ефект от изпълнението на проекти за въвеждането на
възобновяеми енергийни източници е свързан с разкриването на нови работни места и
подобряване на пътната инфраструктура
Оптимизирането на енергопотреблението за обществени нужди е свързано с
изпълнението на проекти за подмяна на осветителните тела в уличната осветителна мрежа с
енергоспестяващи. До момента от наличните в общината 1630 осветителни тела, повече от
2/3 са енергоспестяващи.

Таблица 13: Енергоспестяващи мероприятия в учреждения общинска собственост
ремонт
подмяна отоплителн
Учреждение
Саниране
на дограма
а
инсталация
ЦДГ"Патиланци"-Вълчедръм
да
да
да
ОДЗ"Слънчице"-Вълчедръм
не
да
да
ЦДГ"Щастливо детство"-Долни Цибър
не
да
не
І-ОУ"Васил Левски"-Вълчедръм
да
да
да
ОУ""Христо Ботев"-Долни Цибър
да
да
не
ІІ ОУ"Иван Вазов"-Вълчедръм
не
да
да
Гимназия "Д. Маринов"-Вълчедръм
частично
да
да
не
да
да
Дом за възрастни със сетивни увреждания
Източник: Данни от Община Вълчедръм

изразходвани
средства
236 478,00
119 911,87
394303,31
543 608,86
247 779,00
216 950,42
118 084,55
184 475,13

Повишаването на енергийната ефективност в публичния сектор е свързана и с
топлоизолация на обществените сгради и ремонт на отоплителните системи като по този
начин се реализират икономии в общинския бюджет.

5. Анализ на околната среда
Анализът се базира на годишните доклади за състоянието на околната среда изготвяни
от РИОСВ Монтана. Първото, което прави впечатление от направения анализ е, че община
Вълчедръм заема незначително място в отчетните годишни доклади на РИОСВ. От
написаното в тях на свой ред е видно, че не съществуват сериозни проблеми с общинско и
още по-малко с регионално значение, произтичащи от екологичната обстановка в общината.
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5.1. Анализ по компоненти на околната среда.
Анализът на сферата "Околна среда" показва, че Община – Вълчедръм е община с
чиста природна среда. Най-близкото населено място, в което се извършва системен контрол
е гр. Козлодуй, отстоящ на 27 км по въздушна линия. Извършва се измерване на
радиационния фон в община Вълчедръм, посредством монтиран уред в сградата на
общината. Не е доказано екологично замърсяване на населените места от общината от АЕЦ
– Козлодуй.
5.1.1. Атмосферен въздух.
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.
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.
Климатичните и метеорологичните условия в общината са основна предпоставка за
доброто състояние на атмосферния въздух. Сравнително високата сума на валежите е
положителен фактор за самоочистване на атмосферата от замърсители.
Сумарната слънчева радиация е 20 – 20,5 и под 3,0 през декември, като годишната й
стойност е под 133. Сравнително висока е средно януарската температура (-1,6 до – 3,2оС), а
средно юлската около 23оС. Средната годишна температура в района е 9 - 10оС .
Ортографските способности на района силно повлияват на скоростта и посоката на вятъра.
Средната скорост на вятъра в 85% от случаите на наблюденията е под 2м/сек. В 42,7% от
случаите времето през годината е тихо – през есента това са 51,0%, а през лятото - 37,2%.
Преобладаващи са западните и северозападните ветрове.
Метеорологичните характеристики са в тясна връзка с разпространението на
замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както
от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на
разсейването на отмосферата. За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва
понятието “потенциал на замърсяване на въздуха”. Той се явява функция от
метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването на
замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра, се различават четири степени на
потенциал на замърсяване:
І
нисък потенциал
0-25% от случаите с вятър при скорост до 1
м/с
ІІ
нисък потенциал
26-50%
ІІІ
висок потенциал
51-75%
ІV
висок потенциал
76-100%
По този показател общината се характеризира с нисък потенциал на замърсяване, тъй
като и в случаите на най-тихо време, средната скорост не е под критерия.
В заключение може да се обобщи, че климатичните условия в общината не
благоприятстват задържане и консумация на атмосферни замърсители в приземния
въздушен слой.
В населените места от общината няма пунктове за контрол на качеството на въздуха,
такъв пункт има в гр. Монтана. Резултатите от целогодишния контрол показват ниски

29

стойности на изследваните замърсители прах, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород и
оловни аерозоли.
Като цяло информацията за качеството на атмосферния въздух в общината е непълна.
Основни източници на замърсяване
Промишленост:
Промишлеността в община Вълчедръм е слабо развита. На територията на общината
цех за преработка на слънчогледово семе, силози за зърносушилна база и шивашко
предприятие. Тези предприятия не отделят вредни емисии, които да представляват реален
замърсител на въздуха.
Транспорт:
Макар и не в опасни размери, има замърсяването на въздуха, което се дължи на
остарелите и неефективни МПС, както и не дотам доброто състояние на пътната
инфраструктура. В бъдеще следва да се обърне внимание на замърсяването на въздуха от
транспорта, поради увеличаващия се брой МПС.
Строителство:
Замърсяването от строителството е от прах и твърди частици в много малки размери,
което на практика не оказва никакво негативно влияние върху състоянието на атмосферния
въздух.
Комунално-битови дейности:
Други източници на замърсяване са отоплителните инсталации на обществени сгради
и битови отоплителни инсталации, които имат сезонен характер. В много домакинства в
общината има локални парни инсталации, но не е правена инвентаризация на същите и не се
знае точния им брой.В последните години масово се преминава към твърдо гориво на
въглища и дърва, главно от икономически съображения. Това обаче благопрятства и за
околната среда, тъй като въздухът се замърсява в по-малка степен. При все това се създава
дискомфорт поради факта, че нивата на комините на определени сгради не превишават
нивото на обитаваните съседни.
Нито една отоплителна инсталация не работи на газ. Използваните въглища са ниско
калорични, което води до отделяне на по-големи количества частици (сажди), азотни окоси,
въглероден окис, серни окиси и др. Вредни вещества във въздуха.
През периода 2007-2010 год. консумацията на енергия, получена от дърва и въглища
непрекъснато се увеличава. Една от причините за това е недоброто състояние на
отоплителните инсталации и сградния фонд, което довежда до замърсяване на въздуха.
Животновъдство:
Другият относително голям замърсител във всички населени места в общината се
явяват отпадъците от животните и оказваното от тях влияние върху атмосферния въздух.
Липсата на канализационна мрежа и пречиствателна станция през летния сезон
създава изключителен дискомфорт, поради активно протичащите процеси на гниене на
органиката в битово-фекалните води от канализационната мрежа.
Изводи:
 Като цяло, независимо от направените бележки за някои замърсители състоянието
на атмосферния въздух е добро.
 Въпреки доброто състояние, за в бъдеще е добре да се потърсят възможности за
използване на ВЕИ за отопление на сгради публична собственост, както и
стимулиране на населението за ползване на ВЕИ за комунално-битови нужди.
 Необходимо е изграждане на постоянна система за контрол на състоянието на
атмосферния въздух.
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5.1.2. Води.
 Законодателство
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) дефинира опазването и използването
на водите и водните обекти като дългосрочна държавна политика, основана на
рационалното управление на водите на национално и басейново равнище с цел: постигане
на добро състояние на всички води за осигуряването на необходимата по количество и
качество вода за питейно-битовите нужди на сегашните и бъдещите поколения, за
благоприятното състояние и развитие на екосистемите и влажните зони и за стопанските и
социалните дейности.
Закона за водите (ЗВ) определя условията за опазването и използването на водите и
водните обекти. Целта на ЗВ е осигуряване на единно и балансирано управление на водите в
интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото развитие на
страната. Във връзка с това в ЗВ са разгледани по-широко въпросите на собствеността върху
водите, водните обекти и водостопанските системи и съоръжения; режимите на ползване на
водите и водните обекти; опазването на водите и водните обекти; структурата и органите за
управление на водите; формите за участие на частния сектор във водостопанската дейност;
финансовата организация и икономическото регулиране и т.н. ЗВ изигра съществена роля за
регулиране на обществените отношения в областта на водния сектор по един съвременен
начин, адекватен на настъпилите през последното десетилетие промени в общественото
устройство. Въпреки че действащият ЗВ е сравнително нов (в сила от 20.01.2009 г.), той
претърпява 10 поправки, изменения и допълнения, което създава впечатление за известна
неустойчивост на някои правни норми.
В текстовете на ЗООС и ЗВ са посочени основни принципи на ефективната
екологична политика като “замърсителят плаща”, “обществеността има право да знае”,
“споделена отговорност”, “превантивен контрол”, “интегрирано управление” и т.н.
Въведени са както хоризонтални мерки (разрешителни режими за ползване на води и водни
обекти, емисионни ограничения за съдържание на определени вредни вещества, схеми за
интегрирано управление на околната среда и екологично одитиране), така и икономически
регулатори на поведението на лицата-водоползватели (санкции, екологични продуктови
такси, потребителски такси, данъчни диференциации, такси за използване на природни
ресурси; пазарни механизми).
Остава открит въпроса за създаването на единен орган за управление на
неделимите водни ресурси на страната (т.нар. воден регулатор), както и формирането на
съответните икономически регулатори за образуване на цените за услуги в сектора
(добиване, доставка, отвеждане, пречистване) и т.н. Това регулиране е повече от
необходимо, доколкото все още твърде много държавни агенции и общините имат
отговорности, задължения или отношение към управлението на количеството и качеството
на водите и състоянието на водните обекти.
В текстовете на ЗООС и ЗВ са посочени основни принципи на ефективната
екологична политика като “замърсителят плаща”, “обществеността има право да знае”,
“споделена отговорност”, “превантивен контрол”, “интегрирано управление” и т.н.
Въведени са както хоризонтални мерки (разрешителни режими за ползване на води и водни
обекти, емисионни ограничения за съдържание на определени вредни вещества, схеми за
интегрирано управление на околната среда и екологично одитиране), така и икономически
регулатори на поведението на лицата-водоползватели (санкции, екологични продуктови
такси, потребителски такси, данъчни диференциации, такси за използване на природни
ресурси; пазарни механизми).
Остава открит въпроса за създаването на единен орган за управление на
неделимите водни ресурси на страната (т.нар. воден регулатор), както и формирането на
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съответните икономически регулатори за образуване на цените за услуги в сектора
(добиване, доставка, отвеждане, пречистване) и т.н. Това регулиране е повече от
необходимо, доколкото все още твърде много държавни агенции и общините имат
отговорности, задължения или отношение към управлението на количеството и качеството
на водите и състоянието на водните обекти.
 Повърхностни и подпочвени води
През територията на община Вълчедръм в северна посока преминава р. Цибрица и се
влива в р. Дунав при с. Долни Цибър. Посоката на движение на подземните води е към
р. Цибрица, което показва, че реката действува като дренаж на подземните води в
района.
Река Цибрица минаваща през района е ІІ категория. От бюлетините на МОСВ се
вижда, че водите на реката са чисти, като само в отделни случаи неразтворените
вещества са над 200 мг/л, обикновено по време на дъжд. В река Цибрица се заустват
битовите отпадъчни води на гр. Вълчедръм и отпадъчните води от частично
канализираните по-малки населени места, разположени в непосредствена близост до
реката.
Водният отток на реката не е голям и през лятото част от водите на реката се
използват за напояване.Състоянието на речното корито на р. Цибрица не е много добро
– има участъци, които не са добре почистени и са обрасли с растителност. В района на
с. Долни Цибър има високи подпочвени води.
На територията на общината няма пречиствателни станции и канализационни мрежи.
Хидромелиорационни съоържения е имало изградени за напояване на 74 000 дка
земеделска земя. Състоянието на системата е незадоволителна – разрушени канали и
извадени хидранти. Това е основно направление в земеделието и възстановяването ще
спомогне за повишаване на добивите и получаване на икономически ефект за Общината.
Отводняването на Долноцибърската низина като част от ХМС спомага да не се
заблатяват 12 723 дка площи. Изградени са отводнителна система за високите
подпочвени води в с.Долни Цибър.
Правят се проучвания за финансиране на проект и изграждане на отводнителна
система за високите подпочвени води в с.Долни Цибър.
Предпазване от заливане на района от р.Дунав се осъществява от предпазна дига.
Бреговата ерозия е голяма и за нейното намаляване е изготвен проект за укрепителни
мероприятия. Изградени са буни със средства от Националния екофонд към МОСВ.

 Язовири
На територията на община Вълчедръм има два функциониращи язовира – в
землищата на с. Септемврийци и с. Бъзовец с основна дейност – “Отглеждане на риба”.
Язовир с. Септемврийци, представляващ имот № 000270 с площ 381,029 дка –
годишно се отглеждат около 30 000 броя риби.
Язовир с. Бъзовец, представляващ имот № 046001 с площ 55,394 дка – годишно се
отглеждат около 5 000 броя риби
5.1.3. Водоснабдяване
Дейностите по водоснабдяване в Община Вълчедръм се осъществяват от
поделението на ВиК - Монтана, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни
мрежи.
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Територията на общината разполага със сравнително добри в количествено
отношение водоизточници, които на места не се използват рационално и възниква недостиг
на вода в някои от населените места.
Водоснабдяването в общината се осигурява от 14 източника, от които 9 сондажни
кладенци и 5 каптажни водохващания. Като цяло, особено през летният сезон, дебита на
изградените водоизточници не е достатъчен и се налага въвеждането на режим на
водоподаване. Енергоемкостта на водопроизводството в района е сравнително високо.
Цялото водно количество в района се подава помпажно. Това се обяснява с равнинния
характер на релефа, който на места налага припомпване на водата и увеличава нейната
себестойност. Водопроводната мрежа се състои от 130160 л.м. вътрешни и 44220 л.м.
външни водопроводи.
Снабдяването с питейна вода става от шахтови и сондажни кладенци – във всички
населени места от общината, с изключение на с.Долни Цибър, в което липсва
водоснабдяване. Изготвен и одобрен е Проект за водоснабдяване на с.Долни Цибър. До
момента е изграден сондажен кладенец и водата отговаря на нормативните изисквания.
Водоснабдяването в общината е обхванало около 70% от населението. В процес на
изграждане е водоснабдяване в с. Долни Цибър. Реализирани са проекти за водоснабдяване
на с. Бъзовец - 100% и с. Септемврийци - 90% .
Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и
реконструкция. С оглед големите загуби на вода по мрежата и честите аварии в следствие на
остарялата мрежа, общинската администрация е насочила своите усилия преди всичко към
рехабилитация на съществуващата мрежа и подмяна на азбестово-циментови тръбопроводи
с полиетиленови такива.
Таблица 14: Изградена водопроводна мрежа (2005-2009 г. )
Година
Изразходвани средства /лв./

2005г.
129386,00

2006г.
297472,00

2007г.
172200,72

2008г.
147646,18

2009г.
1957312,61

Новоизградена/ремонтирана
водопроводна врежа /м.л./

7630,00

595,00

735,00

900,00

14496,00

Забележка: Средствата за 2006 година са и за изграждане на сондажен кладенец и помпена станция в с.
Долни Цибър
Източник: Данни от Община Вълчедръм

Основни източници на замърсяване:
• Промишлеността, транспорта и строителството са незначителни източници на
замърсяване на водите в община Вълчедръм.
• Поради липса на канализационна мрежа и ПСОВ основен замърсител на водите,
както надземни, така и подземни, остават комунално-битовите дейности.
• Животновъдството също е замърсител на водите във всички населени места.
Контрол на състоянието на водите:
Наблюдение и контрол върху водоизточниците се извършва от РИОКОЗ Монтана –
периодично. Съставят се констативни протоколи, а при установяване на замърсяване, се
правят предписания за изпълнение от страна на общината. Няма общинска програма за
опазване на водите.
Качеството на питейните води не е задоволително. Съществуват не малко населени
места, където в състава на питейните води количеството на нитратите е значително над
нормите. Хлорирането на водите също не е на необходимото ниво и се прави епизодично.
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Изводи:
 Не е изградена водоснабдителна мрежа в с. Долни Цибър.
 Съществуващата водоснабдителна мрежа е стара, морално и физически остаряла,
предимно изградена от азбестово-циментови тръби (над 80%).
 Загубите на питейна вода са 67%.
 Качеството на питейната вода е задоволително.
Насоките за развитие в сферата на водоснабдяването са следните:
• подмяна и реконструкция на съществуващите водоснабдителни мрежи и
съоръжения;
• разширяване на съществуващата водопроводна мрежа;
• повишаване екологичната култура на населението, стопанските субекти и местните
власти за икономично използване на водата и предпазване от замърсяване на
водоизточниците.
5.1.4. Почви.
Почвената покривка е относително еднообразна и е представена от четири групи
почви:
1. Около 86% от равнинната територия е заета от подтипа на карбонатните
черноземи.
2. Стабилният равнинен терен южно от гр. Вълчедръм и източно от реката е зает от
подтипа – излужени черноземи – 6,3%.
3. Заливната тераса на река Цибрица е заета от ливадни почви – 2,9%.
4. Стръмният наклон към десния бряг на реката е зает от силно ерозирали почви и
оврази – 5,8%.
Ерозиралите терени са крайречна зона и са общинска собственост. В този случай
ерозията представлява подкопаване на брега, който не е възможен за залесяване. Такова се
извършва на заливната част на левия бряг, най-вече с тополови насаждения.
Реализиран е Проект за укрепване на бреговата ивица на река Дунав до с.Долни
Цибър и с. Горни Цибър – зона ІІ от км 713 до км 722.
Основни източници на замърсяване:
Нерегламентираните сметища в община Вълчедръм, са били 17 броя и са закрити със
заповед на Директора на РИОСВ – Монтана, но все още на някои места се изхвърлят
нерегламентирано отпадъци, особено от животински произход.
На територията на община Вълчедръм няма замърсяване със промишлени отпадъци.
Не се извършва наблюдение относно замърсяване от наторяване, която дейност
извършват земеделските производители. Не е извършван контрол.
Контрол на състоянието на почвите:
Не се извършва контрол за състоянието на почвите. Необходимо е извършване на
такъв, тъй като поради естеството на района, земеделските стопани използват торове и
препарати за подхранване на почвата и за борба с плевелите.
Изводи:
 Общото състояние на почвите в общината е добро. Основната задача е да се съхрани
почвеното плодородие и да се запазят земите от замърсяване с пестициди, торове и
други подобни замърсители.
 По поречията на р.Цибрица и брега на р.Дунав, основният проблем на почвите е
свързан с ерозията.
 Не е доказано замърсяване на почвите.
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 Не се извършва контрол за състоянието на почвите.
5.1.5. Канализация
Изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води за гр.Вълчедръм ще
осигури пълно съответствие с Директива на Съвета на Европа 91/271/ ЕЕС, отнасяща се до
пречистването на градски отпадъчни води..
След пречистването в предлаганата пречиствателна станция за отпадъчни води
въздействието на сегашните отпадъчни води ще бъде намалено. Водоприемник на
пречистените отпадъчни води от ПСОВ ще е р.Цибрица, течаща по посока р.Дунав.
Община Вълчедръм има разработена програма за управление на отпадъците, която е
приета от Общински съвет – Вълчедръм.

От направения анализ могат да се изведат следните изводи:
1. Община няма особени затруднения със снабдяването на населението с вода, с
изключение на с.Долни Цибър.
2. Актуализиране и изготвяне на проекти за водоснабдяване.
3. Голям е процента на населението от общината, живеещо в населени места без изградена
канализационна система.
4. Жителите в общината имат необходимото разбиране за цеността на ресурса и разходват
водата пестеливо.
5. Загубите във водопреносната мрежа на ВиК са високи.
6. Питейната вода в общината като цяло е с добри качества и отговаря на БДС 2823-83
“Вода за пиене”. За водоизточниците с постоянни отклонения по показател “нитрати”
трябва да се изготви проект за санитарно охранителните зони с хидрогеоложки доклад.
На базата на изготвените проекти ще се извърши маркировка на санитарно
охранителните зони и извършване на съответните мероприятия, задължителни за всеки
пояс от зоната.
7. Няма изградена ГПСОВ.
8. Предприятията замърсители не са съществен фактор в замърсяването на водите на
територията на общината. Причината е в намаленото им производство, поради
икономическата стагнация.
9. Качеството на повърхностните води не може да бъде прецизно оценено поради липса на
мониторинг на водите в общината.
10. Прогнозата за периода до 2013 г. не сочи очаквани съществени промени в нивата на
водопотребление и замърсяване на водите на територията на общината.

5.1.6. Отпадъци и депониране
С развиването на производствената дейност и стандарта на живот на хората се
увеличава и количеството на образуван отпадък. Все повече в ежедневието ни навлизат
продукти за бита и други от употребата, на които се отделят отпадъци. На настоящия етап в
голяма степен обезвреждането на отпадъците се извършва на депа за ТБО, но този метод не
е алтернативен, поради факта, че се усвояват големи площи земеделски земи. Отпадъците не
само повърхностно замърсяват околната среда те създават хигиенни проблеми и дразнят
естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването
им физични, химични и биологични процеси те се превръщат в многофункционален
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замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните
и подземни води, въздуха, почвите, което от своя страна води до създаването на сериозен
здравен риск за населението.
От друга страна световната практика показва, че отпадъците са ценен енергиен и
суровинен източник, като тяхната повторна употреба води до съхранение на природните
ресурси и околната среда.
Ето защо управлението на дейностите с отпадъци е многообхватен процес, изискващ
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на икономическа и
нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.
За осъществяването на правилна политика в областта на отпадъците, във връзка с
внедряването на европейското законодателство и в съответствие на новите нормативни
изисквания, а именно чл. 26 от Закона за опазване на околната среда и чл. 29 от Закона за
управление на отпадъците, Община Вълчедръм разработи “Програма за управление на
отпадъците” за периода 2008-2013 г. Програмата съдържа детайлен анализ и оценка на
съществуващо състояние, на база на който и при спазване на принципите за устойчиво
развитие, са изведени основните приоритети в политиката на местната власт и е разработен
съответния План за действие.
На територията на община Вълчедръм са закрити всички нерегламентираните
сметища, а депото в гр. Вълчедръм е рекултивирано и закрито през есента на 2010 год.
Извършва се организирано сметопочистване и сметосъбиране за всички населените места,
съгласно график изработен и изпълняван от Общинско предприятие, извършващо
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. В населените места от общината са
подсигурени съдове за битови отпадъци – кофи тип “Мева” и контейнери тип “Бобър”.
Дейностите се извършват от Общинско предприятие и битовите отпадъци се транспортират
до Регионално депо – гр. Монтана. Регионално депо за твърди битови отпадъци гр. Монтана
функционира от 2004 г. С протокол №1 от 12.01.2011 год. Община Вълчедръм е приета за
член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Монтана.
Подписан е договор на 31.01.2011 год. между общината и “Регионално депо за отпадъци –
Монтана” ЕООД за депониране на неопасните твърди битови отпадъци на депото.
Основни източници на отпадъци:
Най-голям дял от отпадъците се пада на зелените отпадъци, следват: кухненски
отпадъци, найлонови торбички и опаковъчно фолио, инертни материали и камъни.
Процентното съотношение е както следва: напълно биоразградими – 30%,
полубиоразградими – 45%, неразградими – 25%. (Таблица №15)
Контрол на състоянието от общината:
Общината като цяло има добре действаща система за сметосъбиране, но се справя
трудно с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Въпреки нагласите на общинското
ръководство, все още не е въведено разделно събиране на отпадъци. Правени са опити за
контакти с фирми, занимаващи се с разделно събиране, но все още няма съгласие за това. Не
са достатъчни съдовете за отпадъци. Взето е решение на Общински съвет – Вълчедръм за
закупуване през 2010 г. на 100 бр. контейнери тип “Бобър”, като до момента са закупени 50
броя.
Събирането на БТО се извършва по определен график, за които кмета на Общината
ежегодно до 30 октомври издава заповед. За честотата на сметосъбиране и сметоизвозване
на ТБО в община Вълчедръм се извършва райониране.
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Контролът по изпълнение на дейностите по третиране на ТБО се извършва от кмета
на Общината или от упълномощени от него длъжностни лица,от кметове и кметски
наместници по населени места и от експерти на РИОСВ гр. Монтана.
С Общинската Програма за управление на отпадъците се предвиждат: закриване на
нерагламентирани сметища; закриване и рекултивацията на общинското депо; въвеждане на
разделно събиране на отпадъци, и други мероприятия, които ще доведат до подобряване на
екологичната обстановка.
На настоящия етап разделното събиране на отпадъците не се осъществява.
На територията на гр.Вълчедръм се наблюдава нарастване интереса на частните
фирми към дейностите по управление на отпадъците. Превесът са дейностите с черни и
цветни метали. До момента площадките са в чертите на населените места, но пред вид
очакваната промяна на законодателството, се предвижда изнасянето им извън населените
места.
Освен Общинската програма за управление на отпадъците в общинската
администрация са приети:
- Наредба №1 за опазване на обществения ред, комунално-битовата дейност,
хигиенизиране и опазване на околната среда в община Вълчедръм;
- Наредба №6 за поддържане на чистотата и опазване на околната среда на
територията на Община Вълчедръм;
Финансовите средства за обезпечаване на дейностите по сметосъбиране,
сметоизвозване, поддържане склад ТБО и поддържане чистотата в населените места се
осигуряват от постъпления по такса смет, а при недостиг се покриват от собствени приходи.
Изводи:
 Община Вълчедръм ползва Регионално депо в гр. Монтана, по силата на договор от
2011 г.
 Дейностите по сметопочистването и сметосъбирането са извършват от Общинско
предприятие към Община Вълчедръм.
 Не се извършва разделно събиране на отпадъците, но общината има нагласи за
въвеждане на такова.
 Основен източник на замърсяване и проблем за общината е есенното замърсяване –
от растителни отпадъци и замърсяване с оборски тор.
 Недостатъчни са наличните съдове за събиране на отпадъците.
 Все още антропогенния фактор остава основен източник за замърсяване с битови и
други отпадъци.
 Необходими са разяснителни действия сред населението с акцент на позрастващите с
оглед повишаване на екологичната култура.
Таблица 15. Морфолгичен състав на ТБО
№ по Основни структурни съставки
%
ред
метали
3.7
1
стъкло
6.2
2
керамика
1.6
3
пластмаса
1.5
4
кожа, гума
3.7
5
текстил
2.3
6
хартия
12.2
7
кости
2.1
8
дърво
1.3
9
кухненски отпадъци
50.1
10
недиференцирани
15.4
11
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Данните са на база изследвания на отпадъците за селища от същия функционален
тип или с подобна численост на населението в страната
Графика 9 . Морфолгичен състав на ТБО

1,6

метали

1,5
15,4

3,7

6,2

стъкло
керамика

3,7
2,3

пластмаса
кожа, гума
текстил

12,2
50,1

2,1
1,3

хартия
кости
дърв о
кухненски отпадъци
недиференцирани

5.1.7. Шум
Не е констатирано шумово замърсяване.
5.1.8. Биологично разнообразие и защитени територии

5.1.9. Биоразнообразие
България е една от най-богатите страни в Европа от гледна точка на уникална
флора и фауна (биологично разнообразие), разнообразие от местообитания, обширни гори и
други ресурси с биологично значение.
Богатото природно наследство на България включва гори, които покриват една
трета от територията й, риболовните райони в Черно море и реките, плодородните
селскостопански почви и дивата флора и фауна с икономическо значение, като например
лечебните растения, събирани за местната промишленост и за износ.
Тези ресурси са уязвими под натиска на хората, което е видно от броя на местните
видове, които изчезнаха през последните десетилетия или се превърнаха в уязвими,
застрашени или критично застрашени към настоящия момент. Ако искаме да запазим,
защитим и подобрим тези аспекти на природното ни наследство, то трябва да балансираме
опазването на природата с понякога конкуриращите я потребности на промишлеността,
селското стопанство и туризма.
България вече предприе много важни мерки за опазване на биологичното
разнообразие. Тя е първата страна от Централна и Източна Европа, която осъществява
стратегическо планиране на национално равнище за био-разнообразието чрез Националната
стратегия за опазване на биологичното разнообразие от 1998 г. През 2002 г. бе приет Закон
за биологичното разнообразие,
В края на 2002 г. 4.95% от територията на страната е под някаква форма на
опазване на околната среда, а 2.1% от тази територия е под строго опазване (т.е. напълно
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изключена от икономическа дейност - резерватите и националните паркове). България има
257,000 хектара “стари” гори, което и отрежда трето място по този показател в Европа
(след Швейцария и Финландия).
Опазването на биологичното разнообразие изисква дългосрочно опазване на
местообитанията, където оцеляват редките видове. В България политиката за решаване на
поставената задача включва мерки като:създаване на Мрежа по Натура 2000; увеличаване
на териториите под специална защита и създаването на режими за тяхното управление.
В допълнение към опазването и възстановяването на местообитанията, понякога са
необходими специални усилия за опазване на специфичните видове, които са изключително
застрашени. В България все още липсва всеобхватен преглед върху състоянието на
растителните и животинските видове. Последната Червена книга на България бе
публикувана през 1984 г., т.е. преди повече от двадесет години. Към този момент 574
висши растителни видове са изброени като редки (от общо 3600 висши растителни видове),
а 158 са определени като застрашени.
По отношение на животинския свят района се характеризира с богато видово
разнообразие на птици. Тук са установени над сто вида птици, по-голямата част от които са
постоянни, друга част – преминаващи. Освен богата орнитофауна, в района се срещат и
много бозайници, най-често зайци, диво прасе, сърни и други. На територията на общината
има един поддържан резерват "Ибиша" – остров на река Дунав, с площ 372 ха и исторически
места – 3 дка.
Със заповеди на Министъра на околната среда и водите през 2008 г.са обявени:
1. Защитена зона “Златията” с идентификационен код BG0002009 в землища от
общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и Вълчедръм с площ 434 987,345 дка – заповед
№548/05.09.2008 г. (ДВ. бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за
биологичното разнообразие.
2. Защитена зона “Остров до Горни Цибър” с идентификационен код BG0002008 в
землището на с. Горни Цибър с площ 2 184,270 дка – заповед №552/05.09.2008 г. (ДВ
бр.83/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното
разнообразие.
3. Защитена зона “Цибърско блато” с идентификационен код BG0002104 в
землището на с. Долни Цибър с площ 3 459,584 дка – заповед №558/05.09.2009 г. (ДВ
бр.84/2008 г.). Предмет на опазване са видове птици по Закона за биологичното
разнообразие.
Всички защитени зони попадат в територията на НАТУРА 2000.
Изводи и оценка на потенциала:
 Близостта на река Дунав, както и преминаващата през цялото й протежение река
Цибрица, черноземните плодородни почви и умерения климат – засилват потенциала
за развитие на селското стопанство.
 Природо-климатичните условия и релефа са особено благоприятни за отглеждане на
зърнени култури (царевица, пшеница, ечемик), маслодайни култури (слънчоглед,
рапица), фуражни култури, тютюн.
 Близостта до река Дунав и преминаването на река Цибрица през територията на
общината предоставят възможности за ефективно напояване на земеделските площи.
 Рехабилитацията на съществуващите и изграждането на нови пътища в земеделските
земи са улеснени от преобладаващия равнинен релеф на местността “Златия”, в която
са разположени.
 Ерозиралите терени са крайречна зона и са общинска собственост. В този случай
ерозията представлява подкопаване на брега, който не е възможен за залесяване.
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Такова се извършва на заливната част на левия бряг, най-вече с тополови
насаждения.
 От години не се констатира разместване на земните пластове. Свлачищен процес се е
наблюдавал в землището на с. Горни Цибър.
 Наличието на земи в защитени територии по ”Натура-2000“ е предпоставка за
прилагане на агроекологични и биологични мерки от Програмата за развитие на
селските райони и може да бъде един добър източник за приходи.
 Като се има предвид равнинният терен и излаза на река Дунав, общината предлага
добри условия за развитие на ловният и риболовен туризъм. От видовете обект на
лов основно се ловува на прелетен и водоплаващ дивеч - пъдпъдък, гургулица и дива
патица. За любителите на лова на хищници, въпреки непрекъснатото регулиране, в
района има стабилна популация от лисица и чакал, които са обект на лов
целогодишно.
5.1.10.Лечебни растения – ресурси
Редица местни растителни видове в България имат икономическо значение не само
от гледна точка на вътрешното потребление, но и за износ. Сред тях са повече от 250
български лечебни растения признати за икономически значими. България изнася годишно
около 15.5 хиляди тона лечебни растения, като търсенето се засилва.
Законът за лечебните растения от 2000 г. въведе такси за събирането и
използването на билки и генетичен материал от диви и култивирани лечебни растения.
Таксите постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС) и в бюджета на общината, на чиято територия се събират лечебните
растения. Таксите се изразходват за опазване и устойчиво използване на растенията.
Тази подкрепа е важна, но не е достатъчна. За да се използва този важен природен
източник спешно е необходимо да се установят мерки за обезпечаване на устойчиви
практики по събирането и за защита на прекомерно събираните видове, до тяхното
възстановяване.
Запазване състоянието и местообитанието на лечебните растения до 2010 г. е една
изпълнима и реалистична специфична цел, която страната ще преследва през следващите
години.
Билките съпътстват живота на хората още от дълбока древност. Наименованието
им идва от старобългарската дума биле, означаваща бурен. В речника на Найден Геров
първото значение на думата е предадено като “трева лечебна, целебно растение”.
В резултат на нарасналия през последните години интерес, се увеличава както броят
на видовете билки, които се събират, така и тяхното количество. Това може да доведе до
намаляване или унищожаване на редица билкови находища. С цел да се ограничи
безотговорното събиране на лечебни растения е въведено райониране на билкосъбирането,
за да се даде възможност за съхраняване и възстановяване на естествените находища.
На територията на Монтанска община са описани повече от 120 вида лечебни
растения. Тези от тях които имат по-широко разпространение са: бял равнец, горска ягода,
мащерка, жълт кантарион, комунига и др.
1. Азмацуг (див кервиз) – Anthriscus cerefolium L. – сем. Apiaceae – широко
разпространен на територията на цялата община, вкл. и в регулацията на селищата, найчесто като плевел край огради, пътища и по-рядко в обработваеми площи. Ресурсите му
са максимално използваеми.
2. Бръшлян – Hedera helix L. – сем. Araliaceae – спорадично разпространен по край
влажни места около извори, в регулацията в частни дворове. Ресурсите му са ограничено
използваеми.

40

3. Бучиниш петнист (цволика) – Conium maculatum L. – сем. Apiaceae – широко
разпространен на територията на цялата община, вкл. и в регулацията на селищата, найчесто като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му
са максимално използваеми.
4. Бъз нисък (бъзак) – Sambucus ebulus L. – сем. Caprifoliaceae – широко
разпространен на територията на цялата община, вкл. и в регулацията на населените
места, най-често като булен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи.
Ресурсите му са максимално използваеми.
5. Вълча ябълка обикновена – Aristolochia clematitis L. – сем. Aristolochiaceae широко
разпространена на територията на цялата община, най-често като плевел в ниви
(слънчоглед, царевица, пшеница), зеленчукови градини и лозя. Ресурсите й са максимално
използваеми.
6. Върба бяла – Salix alba L. – сем. Saliceae – разпространена по поречието на р.
Цибрица, блатистите местности на с. Долни Цибър. Ресурсите са използваеми.
7. Върба срещуположнолистна (ракита) – Salix purpurea L. – сем. Salicaceae среща
се край водоеми – гр. Вълчедръм и в м. “Блатото” – с. Долни Цибър. Ресурсите са
използваеми.
8. Глог червен – Crataegus monogyna facg. – сем. Rosaceae – среща се в покрайнините
на населените места в общината по сухи терени, по ливади и мери, по-рядко на единични
храсти, най-вече по край горски фонд. Ресурсите му са използваеми.
9. Глухарче обикновено – Taraxacum officinale Web. – сем. Asteraceae – широко
разпространено на територията на общината, вкл. и в регулацията на населените места,
най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи (ниви, лозя,
градини). Ресурсите са максимално използваеми.
10. Горицвет пролетен – Agonis vernalis L. – сем. Panunculaceae – спорадично с ниска
численост в м. “Ливадето” – гр. Вълчедръм, по северните склонове над с. Септемврийци и
южно от селото – в земеделски имоти. Ресурсите са използваеми.
11. Детелина ливадна – Trifolium pratens L. – сем. Fabaceae – широко
разпространена на територията на общината, вкл. и в регулацията на населените места,
най-често като бурен или плевел край огради, пътища и обработваеми площи. Ресурсите й
са използваеми.
12. Детелина плевелна – Trifolium arvense L. – сем. Fabaceae – широко
разпространена на територията на общината, най-често като плевел в ниви (слънчоглед,
пшеница). Ресурсите й са максимално използваеми.
13. Дзука сиво-зелена – Guncus inflexus L. – сем. Guncaceae – среща се на
територията на общината, най-вече по влажни места – край реки, чешми, канавки, вади,
вкл. и в регулацията на населените места. Ресурсите са използваеми.
14. Дива тиква – Bryonia alba L. – сем. Cucurbitaceae – среща се на територията на
общината по влажни места – извори, водоеми, в запустели дворове, в ниви. Ресурсите са
използваеми.
15. Жълтурче – Ranunculus ficaria L. – сем. Ranunculaceae – среща се на
територията на общината и в регулацията на населените места по влажни места – по
край водоеми, крайречия, извори. Ресурсите са използваеми.
16. Зайча сянка лечебна – Asparagus officinalis L. – сем. Liliceae – отглежда се найвече като декоративно растение. Ресурсите му практически са неизползваеми.
17. Звъника лечебна (жълт кантарион) – Hypericum perforatum L. – сем. Hypericaceae
– разпространен на територията на общината като рудерал, край пътища,
обработваеми площи, пасища, изоставени ниви и лозя. Ресурсите са използваеми.
18. Здравец обикновен – Geranium macrorrhisum L. – сем. Geraniaceae – култивира се
в градини като декоративно (украсно) растение. Ресурсите му са ограничено използваеми.
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19. Кадънка (полски мак) – Papaver rhoeas L. – сем. Papaveraceae - широко
разпространен на територията на общината, вкл. и в регулацията на селищата, найчесто като плевел край огради, пътища и в обработваеми площи (ниви). Ресурсите му са
използваеми.
20. Киселец – Rumex acetosa L. – сем. Polygonaceae – среща се на територията на
общината по влажни места – по край водоеми, поречия на реки. Ресурсите му са
използваеми.
21. Кокиче блатно – Leucogum aestivum L. – сем. Amaryllidaceae – среща се по брега
на р. Дунав до с. Долни Цибър. Ресурсите са ограничено използваеми.
22. Конски кестен – Aesculus hippocastanum L. – среща се като декоративно дърво
главно в регулацията на селищата и по-масово в гр. Вълчедръм. Наличните ресурси са
ограничено използваеми.
23. Копър обикновен – Anethum graveolens L. – сем. Apiaceae – култивиран навсякъде
на територията на общината като растение за подправка. Ресурсите му са ограничено
използваеми.
24. Кукувича прежда европейска – Cuscuta europala L. – сем. Cuscutaceae – широко
разпространена на територията на общината, най-често като паразит в зеленчукови
градини, но и край пътища и по диви растения. Ресурсите й са максимално използваеми.
25. Кукуряк миризлив – Heleborus odorus W. et K. – сем. Ranunculaceae – среща се по
поляни – гр. Вълчедръм м. “Ливадето”, с. Септемврийци – северните склонове над селото.
Ресурсите са ограничено използваеми.
26. Кучешко грозде черно – Solanum nigrum L. – сем. Solanaceae – широко
разпространено на територията на общината, най-често като плевел в ниво (слънчоглед,
царевица), лозя, градини. Ресурсите му са максимално използваеми.
27. Къпина полска – Rubus caesins L. – сем. Rosaceae – среща се на територията на
общината като рудерал, вкл. и в регулацията на населените места, най-често край огради,
пътища. Ресурсите са ограничени.
28. Липа дребнолистна – Tilia cordata Mill. – сем. Tiliaceae – среща се в гр.
Вълчедръм – ул. “България” и в населените места – в частни дворове. Ресурсите са
използваеми.
29. Лопен лечебен – Verbascum phlomoades L. – сем. Scrophulariaceae –
разпространен на територията на общината, рудерал – край водоеми, изкопи. Ресурсите
му са използваеми
30. Магарешки бодил късодръжков – Cardus acanthoides L. – сем. Asteraceae широко
разпространен на територията на общината, вкл. и в регулацията на селищата, найчесто като бурен или плевел край пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са
максимално използваеми.
31. Мента водна – Mentha aguatica L. – сем. Laniaceae – среща се главно край
течащи води – поречието на р. Цибрица, микроязовир – Вълчедръм. Ресурсите са
използваеми.
32. Мента обикновена (джоджен) – Mentha spicata – сем. Laniaceae – среща се
навсякъде на територията на общината, най-вече по влажни места, но и в регулацията на
населените места – по-рядко. Ресурсите са използваеми.
33. Момина сълза – Convalaria majalis L. – сем. Liliaceae – отглежда се на
територията на общината като декоративно растение в регулацията на населените
места. Ресурсите са ограничено използваеми.
34. Овчарска торбичка обикновена – Capsella bursa pastoris L. Medic - сем.
Brassicaceae – широко разпространена на територията на общината, вкл. и в регулацията
на населените места, най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в
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обработваеми площи (ниви, люцерна, градини, лозя). Ресурсите й са максимално
използваеми.
35. Пача трева обикновена – Polygonum aviculare L. – сем. Polygonaceae – широко
разпространена на територията на общината, вкл. и в регулацията на населените места,
най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите
са максимално използваеми.
36. Папур теснолистен – Typha angustifolia L. – сем. Typhaceae – среща се на
територията на общината по поречието на р. Цибрица, язовири, водоеми. Ресурсите са
използваеми.
37. Пелин горчив – Artemisia absinthium L. – сем. Asteraceae – широко разпространен
на територията на общината, вкл. и в населените места, най-често като бурен или плевел
край огради, пътища и по-рядко в обработваеми площи. Ресурсите са използваеми.
38. Пелин обикновен – Artemisia vulgaris L. – сем. Asteraceae – широко разпространен
на територията на общината, вкл. и в населените места, най-често като бурен или плевел
край огради, пътища и по-рядко в обработваеми площи. Ресурсите са използваеми.
39. Повет обикновен – Clematis vitalba L. – сем. Ranunculaceae – широко
разпространен на територията на общината, вкл. и в регулацията на населените места,
най-често по влажни места – водоеми, огради, пътища. Ресурсите са използваеми.
40. Подбел – Tussilago farfara L. – сем. Asteraceae – среща се на територията на
общината, вкл. и в регулацията на населените места, най-често по влажни места край
извори, чешми. Ресурсите са използваеми.
41. Подрумиче (Бяла Рада) жълто – Anthmis tinctoria L. – сем. Asteraceae – среща се
рядко на територията на общината, предимно по сухи рудерализирали места, запустели
ниви, на ерозирали терени. Ресурсите му са използваеми.
42. Равнец бял (хилядолистен) – Achillea millefolium gr. – сем. Asteraceae – широко
разпространен на територията на цялата община, вкл. и в регулацията на населените
места, най-често като бурен или плевел край огради, пътища и по-рядко в обработваеми
площи. Ресурсите са максимално използваеми.
43. Ралица обикновена – Consolida regalis – сем. Ranunculaceae – широко
разпространена на територията на общината, вкл. и в регулацията на населените места,
най-често като плевел в ниви. Ресурсите са използваеми.
44. Ружа градинска – Althaea rosea L. – сем. Malvaceae – отглежда се често като
декоративно растение. Среща се като рудерал край ниви и пътища. Ресурсите й са
ограничено използваеми.
45. Ружа лечебна – Althaea officinalis – сем. Malvaceae – среща се рядко на
територията на общината – най-вече по край дигата на р. Дунав при с. Долни Цибър.
Ресурсите са ограничено използваеми.
46. Синап черен – Brassica nigra L. – сем. Brassicaceae – видът е широко
разпространен на територията на общината, най-често като плевел в ниви (слънчоглед,
царевица), зеленчукови градини, лозя. Ресурсите му са максимално използваеми.
47. Смрадлика – Cotinus coggygria scop. – сем. Fabaceae – среща се предимно в
покрайнините на населените места и крайпътни ивици – с. Мокреш, гр.Вълчедръм, между
Вълчедръм и с. Черни връх. Ресурсите са ограничени, но напълно използваеми.
48. Татул – Datura stramonium L. – сем. Solanaceae - широко разпространен на
територията на цялата община, най-често като плевел в ниви (слънчоглед, царевица).
Ресурсите му са максимално използваеми.
49. Теменуга миризлива – Viola odorata L. – сем. Violaceae - среща се на
територията на общината по ливади, поляни, в горски площи – м. “Ливадето” –
гр.Вълчедръм и в регулацията на населените места – по-често в запустели дворове.
Ресурсите й са ограничено използваеми.
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50. Трабузан (бабини зъби) – Tribulus terrestis L. – сем. Zygophyllaceae – широко
разпространени на територията на общината, най-често като плевел в ниви (слънчоглед,
царевица), лозя, градини.Ресурсите са максимално използваеми.
51. Трънка – Prunus spinosa L. – сем. Rosaceae – среща се на територията на
общината около горски фонд, край селски мери, по склонове. Ресурсите са ограничени.
52. Шипка – Rosa canina L. – среща се на територията на общината по край горски
фонд, по склонове край мери и храсталаци. Ресурсите са ограничени.
53. Щир бодлив – Amaranthus spinosus L. – сем. Amaranthaceae – широко
разпространен на територията на цялата община, най-често като плевел в ниви
(слънчоглед, царевица) и в регулацията на населените места. Ресурсите му са максимално
използваеми.
5.1.11. Зелени системи в общината
Зелената система на гр. Вълчедръм е неразделна част от плановото му решение и
обемно-пространствено изграждане. Тя въздейства пряко за подобряване на условията за
обитаване и труд и ограничава негативните санитарно-хигиенни фактори – шум, замърсена
атмосфера, електромагнитни и радиационни излъчвания, подобрява температурния баланс,
микроклимата и други.
Зелената система на гр.Вълчедръм обхваща изградените зелени площи в централната
градска част и квартални градинки, в училищните дворове, зеленината по поречието на река
Цибрица и река Дунав, озеленяването в частните дворове.
Прави впечатление, че въпреки финансовите затруднения община Вълчедръм намира
средства за поддръжка на зелените площи в общинския център.
Озеленяване се извършва чрез закупуване или безвъзмездно предоставени фиданки,
инцидентно участие на всички заинтересовани страни, включително населението.
Необходимо е приемане на общинска наредба за озеленените площи.
Кметствата кандидатстват при обявяване на конкурси от ПУДООС към МОСВ с
малки проекти да почистване и озеленяване.По такива проекти са озеленени два училищни
двора, едно кметство и центъра на общината.
По проект “Красива България” е озеленен и центъра на гр. Вълчедръм.
Всички посочени мероприятия подлежат на постоянен контрол и наблюдение, като
регулярно се извършват проверки от страна на РИОСВ - Монтана. При установяване на
неподдържане и замърсяване се правят предписания от тяхна страна.
Общински съвет – Вълчедръм е приел решение за кандидатстване с проект
“Първоначално залесяване на имот № 094001 в землище с. Долни Цибър” по мярка 223
“Първоначално залесяване на неземеделски земи” на Програмата за развитие на селски
райони. Ще бъдат залесени площи в размер на 112,763 дка, които представляват незалесен
терен.
Поддържането на зелените площи се извършва от съответната институция, където се
намират тези площи: училищни ръководства, общината (за централната градска част) и
кметствата.
Изводи:
 Община Вълчедръм няма достатъчно зелени площи и системи и е необходимо да се
работи в тази насока – залесяване на обезлесени терени и тяхното опазване.
 Необходимо е приемане на общинска наредба за озеленените площи.
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ІІІ. SWOT АНАЛИЗ
SWOT представлява агроном на вътрешните за общината силни страни (Strengths) и
слаби страни (Weaknesses) и външните за общината възможности (Opportunities) и заплахи
(Threats).
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически
анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда
откъм неговите “силни” и “слаби” страни. Средата, в която функционира обектът на
стратегически анализ се диференцира на “възможности” и “заплахи”.
Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда на общината. Това са благоприятни за общината потенцииали, от които тя
се възползва или би могла да се възползва.
Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за
общината. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното)
състояние на общината.
Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което
притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително
предимство на общината.
Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината.
Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между
възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката между
слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. Връзката между
силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите
страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. От тази класификация
произтичат и условните наименования на различните видове стратегии, за които ще стане
дума по късно.
След осъществяване на количествен и качествен анализ на общината /анализ на
средата/, се оформя съдържанието на квадрантите на SWOT таблица. От изведените
характеристики на обекта и обкръжаващата средата се избират най-важните, които се
вписват в съответните квадранти. Този етап съдържа голяма доза творчество, но се опира
на направения анализ в предишният етап. В същото време елемент на творчество и
интуиция е избора на правилния квадрант за идентифицирания фактор. Практиката показва
че за много от идентифицираните тенденции и фактори стои въпроса в кой от квадрантите
да бъде поставен. До голяма степен това зависи и от самата формулировка. Например,
наличието на свободна работна сила може да е силна страна, докато високата безработица
да е слаба страна; възможността да се развиват трудоемки производства да е възможност, а
високият процент на трайно безработни да е заплаха.
В реалният живот съществуват множество взаимовръзки, които се явяват причини и
следствия в зависимост от гледната точка, от целите на анализа и т.н. Поради тази причина
едно и също явление може да се разглежда в различни негови проявления.
Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия. Всеки обект
на анализ се стреми да заеме максимална площ в квадранта между силните страни и
възможностите. Тази позиция е най-благоприятна и стратегията на развитие трябва да е
построена така, че заеманата в нея площ само да се увеличава. Стратегията на развитие,
която се определя между слабите страни и възможностите може да се нарече
концентрираща, защото тя е насочена към използване на съществуващите благоприятни
условия за развитие чрез намаляване на слабите страни. Стратегията на развитие, която се
определя между слабите страни и заплахите може да се нарече защитната е найнеблагоприятна. Организацията, попаднала в тази позиция трябва да търси възможност за
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оцеляване и след това да се опита да премине в някой от другите квадранти.
Диверсификационната стратегия се определя между силните страни и заплахите.
Основната посока на стратегическо развитие при нея е насочена към намаляване или
ограничаване на заплахите и при едновременно укрепване на силните страни.
На база гореизложеното, може да се изведе следната обобщена схема за резултатите
от SWOT-анализа на община Вълчедръм за опазване на околна среда:
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
силни страни
•
•
•
•
•
•
•
•

сравнително
добро
природогеографско
и
транспортно-комуникационно
местоположение на общинският център;
провежданите еко мероприятия имат добър прием сред населението;
положително отношение на ръководството на общината към проблемите на
опазването на околната среда;
добре изградена водопроводна мрежа;
липса на крупни замърсители;
начало на изграждане на пречиствателна станция за отпадни води;
наличие на свободна работна ръка;
незамърсена и не увредена околна среда, съхранена чистота на въздуха и почвите;

•

обхваната част от територията на общината от система за организирано събиране и
извозване на отпадъците;

•

наличие на работещи документи, свързани с опазването на околната среда;

•

Разнообразен почвено-климатичен и релефен комплекс;

слаби страни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

недостатъчни финансови средства в общинския бюджет и в населението;
слаба информираност на населението;
незадоволително състояние на транспортната и бизнес инфраструктура;
липса на цялостен почвен мониторинг;
проточване във времето проблема с третирането на ТБО;
слаба информираност относно финансирането на екопроекти от различни
институции;
липса на канализационна система;
недостатъчна обществена ангажираност на жителите на общината по екологични
проблеми;
слабо екологично възпитание на част от населението;
неефективно и ограничено използване на природните дадености – вятър, слънце,
р.Дунав
формиране на отрицателен естествен и механичен прираст;
висока безработица и миграция на младите хора;
зачестили природни бедствия.
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ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Възможности
•
•
•
•

добра национална нормативна база, съответстваща на европейското законодателство;
наличие на Национални програми и проекти за подпомагане инфраструктурното
развитие;
осигуряване на извънбюджетно финансиране чрез европейските фондове;
използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с
опазването на околната среда в страната.

•

широка институционална рамка за информиране и участие на обществеността във
вземането на решения по въпросите на околната среда.

•

запазване на екологичното равновесие

•

развитие на ВЕИ/алтернативна енергия

Заплахи
•

насочване на интереса на донорите към големите общини в страната;

•

продължаваща зависимост от централната власт;

•
•
•

финансова необезпеченост на инвестиционни регионални проекти;
забавяне на реализацията на инфраструктурни проекти;
глобалното изменение на климата и попадането на страната в зоната на засушаване.

•

високи разходи по прилагане на екологичното законодателство.

•

увеличена употреба на опаковки в резултат на очакваното нарастване на
потреблението;

•

продължаваща тенденция на внос на стари автомобили;

Най силна и най–реалистична е връзката между слабите страни и възможностите. Те
определят ограниченията на развитие на общината. Стратегията на развитие, която определя
тази връзка може да се нарече концентрираща, защото тя е насочена към използване на
съществуващите благоприятни условия за развитие чрез намаляване на слабите страни на
общината. Основните задачи, върху които трябва, според нас, да се концентрира
управлението на общината са:
- оптимизиране управлението на отпадъците;
- изграждане на канализация и изграждане на градска пречиствателна станция за
отпадни води;
- изготвяне на концепция за създаване на община Вълчедръм за регионален
търговски център по екоземеделие
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ІV. ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Програмата за
опазване на околната среда на община Вълчедръм 2011 – 2013 г. е формулирана визия
на Общината, като тя е приета и с Актуализирания общински план за развитие на
община Вълчедръм за периода 2010-2013 год.
Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 10 години.
Тя дава общата представа за характеристиките на общината в контекста на
концепцията за устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите направени от
анализите за визия са ориентирани към различните сфери на развитие на местно ниво.
Общото виждане и очакване за развитие на община ВЪЛЧЕДРЪМ в рамките на
следващите 10 години може да се формулира като:

“Община Вълчедръм - просперираща и обновена община по европейски стандарт, с
модерно селско стопанство и преработваща промишленост, изградена инфраструктура
и съхранена екология, висока трудова заетост и добро качество на живот”

V. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
В резултат на направените проучвания и след като бяха идентифицирани силните и
слабите страни на община Вълчедръм, възможностите и заплахите, които стоят пред нея,
след като бе избрана визия на общината се определиха следните цели, които общинското
ръководство и цялото население ще преследват за да реализират очакванията си за
бъдещето на община Вълчедръм.
Главна стратегическа цел:

ДА СЕ ПОСТИГНАТ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПОВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Подцели:
• ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО НЕ
ДОПУСКА РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ;
•

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В ЧИСТ И ОЗЕЛЕНЕН ГРАД

• ЖИТЕЛИТЕ, ГОСТИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА В ОБЩИНАТА ДА СА
ОСИГУРЕНИ С НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА
• ДА СЕ ДОСТИГНЕ КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЕТО ДА
ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
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• ЗАПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ГЪБИ, ДИВИ
ПЛОДОВЕ И ДР. ПОДОБНИ РЕСУРСИ
•

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛОВНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Реализацията на тези подцели следва да се осъществят чрез комплекс от специфични
стратегически цели, които са:
1.
До края на 2011 г. да се запази доказаното добро качество на атмосферния
въздух.
При анализа на сектора не бяха идентифицирани сериозни проблеми. Но доколкото
“въздуха” е определящ компонент на околната среда за постигане на горните цели е
необходимо да се направят най-малко две неща:
а. да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаване качеството на
атмосферния въздух;
б. да се изгради система, която да позволява доброто качество на атмосферният
въздух да бъде доказано чрез съответните измервания.
•
Индикатор за постигане на целта е всяко измерване на съдържанието на
вредни вещества в атмосферния въздух да е под пределно допустимите концентрации.
•

Източник на информация – РИОСВ – Монтана

2. До края на плановия период да се обезпечи необходимото количество вода за
населението и бизнеса във всички населени места в общината
•
Индикатор за постигане на целта е във всички населени места в общината да
не се въвежда режим на водата и да се извърши водоснабдяване на с.Долни Цибър.
•
Източници на информация: фирма “ВиК”; кметове на кметства.
3. Подобряване ефективността при управлението на отпадъците на
територията на общината до 2014 г.
Индикатори за постигане на целта: намалено количеството депонирани битови
отпадъци на един жител; да са отстранени старите замърсявания и да не са образувани нови
такива; да се закупят достатъчен брой съдове за отпадъци, с приоритет – контейнери тип
“Бобър”; отпадъците от животновъдството да се изхвърлят само на определените за това
места; да бъде изградена площадка за биоразградими отпадъци.
•
Източници на информация: кметове на кметства; кмет на община; фирми,
които осъществяват услугите по сметоизвозване и поддържане на обществените
места
4. До м.юни 2011 год. да бъде приключено изработването на работен проект
за пречиствателна станция за отпадни води.
•
Индикатори: създаден е регистър на кладенците на територията на общината;
езерата и язовирите, водостопанските съоръжения и системи са с установена
собственост, актувани са в съответствие с изискванията, учредено е правото на
ползване в съответствие с нормативните изисквания; издадени са разрешителните за
водоползване и/или ползване на водните обекти в съответствие със Закона за водите;
определени са условията и редът за общо водоползване и ползване на водните обекти
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публична държавна и публична общинска собственост, в т.ч.:обявени са водните
обекти, предоставени за общо водоползване и ползване с определяне местата за тази
цел; определени са изискванията, условията или забраната за определен вид общо
водоползване или ползване; готов проект за започване изграждането на
пречиствателна станция за отпадни води
•
Източници на информация: За обектите публична държавна собственост –
областния управител; за водите общинска собственост – кмета на общината; за
издадените разрешителни за водоползване и ползване на водните обекти – РИОСВ;
за количеството на изпусканите отпадъчни води – РИОСВ; за регистъра на
кладенците – кмета на общината.

5.
Да се изгради система за обществен контрол и активно включване
на населението в дейностите по изпълнение на програмата за опазване на
околната среда.
•
Индикатор за постигане на целта е създаването на общински консултативен
екологичен съвет, ръководен от кмета на общината.
•
Източници на информация: Общинска администрация, Председателя на
Общинския съвет, екологични НПО.
6.
Привличане на външни финансирания и разширение на този
показател през следващите години.
•
Индикатор за постигане на целта – получаване на финансирания по проекти,
свързани с опазване на околната
•
Източници на информация: Анализ за всички идентифицирани външни
източници на финансиране и мястото на община Вълчедръм в общото финансиране.
7.
До 2012 г. да се създадат условия в селското стопанство за
производство на екологично чиста селскостопанска продукция.
•
Индикатор за постигане на целта – създадени условия в селското стопанство
за производство на екологично чиста селскостопанска продукция.
•
Източници на информация: Общинска администрация.
8. До края на 2011 г. да се отреди терен за биоразградими отпадъци и терен
за строителни отпадъци на територията на общината.
•
Индикатор за постигане
регламентиращите документи.
•

на

целта

–

съгласно

изискванията

на

Източници на информация: Общинска администрация.

9.

До края на 2011 г. да се създадат условия и организация за управление на
лечебните растения на територията на общината.
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•
Индикатор за постигане на целта – изградена ефективно действаща система
за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на
състоянието и ползването им.
•
Източници на информация: Общинска администрация
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VІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
1. До края на 2013 г. да се запази доказаното добро качество на атмосферния въздух.
ДЕЙНОСТ

1
1. Реализация на общинската
програма за енергийна
ефективност за дейности на
издръжка на общинския бюджет

ЗАДА ЧА

ОТГОВОРНИК

2
1.1.Разработване на програма за
енергийна
ефективност
и
възобновяеми
енергийни
източници
1.2. Топлинно саниране на
големите
обществени
сгради
(задължително по Закона за
енергийна ефективност)внедряване
на слънчеви колектори и други.
1.3.Централизирано топлоснабдяване Преминаване от ел.енергия
и течни горива на газифицирани
топлинни източници.
1.4.Стимулиране на ползването
на
алтернативни/възобновяеми
енергийни източници (чрез масово
информиране за предимствата и
възможностите)
1.8. Автоматизирано управление и
контрол на съоръженията на
зърнобазите, сушилните за зърно
/преминаване от ел.енергия и течни
горива на газови съоръжения/,
поддържане в добро техническо
състояние
селскостопанските
тягови агрегати.

3
Директор д-ция «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ
Организации,
извършващи дейности в
областта на селското
стопанство

НАЧАЛЕН И
КРАЕН СРОК

4
01.05.201131.12.2014

ФИНАНСИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5
Общински бюджет
ПУДООС;

Собствени средства

ИНДИКАТОР

6
Намаляване на
енергоемкостта с
около 35%
спрямо
сегашното
състояние.

ЕФЕКТ

7
Прилагането
на мерки за
енергийна
ефективност в
широкоспектър
ната общинска
икономика е
довело до
повишаване
конкурентноспо
собността на
предлаганите
изделия и
услуги и е
фактор за
допълнително
оживяване на
стопанския
живот на
територията на
Общината.
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2.
До края на плановия период да се обезпечи необходимото количество вода за населението и бизнеса във всички населени места в
общината.
ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

1
1.Разработване на план за
решаване проблемите с
осигуряване необходимото
количество вода в
общината

2
1.1.Идентифициране на
проблемите за всяко
населено място в общината
от гл.точка осигуряване на
необходимото количество
вода, намаляне загубите от
пренос и рехабилитация на
наличните водоисточници;
изясняване на причините за
съществуващите проблеми;
разработване на план с
мерки за населените места
на територията на общината.

3
Кмета съвместно с
управителя
на“ВиК” ООД гр.
Монтана

4
01.05.2011 –
31.12.2014

2.Реализация на плана по
т.1.

2.1.Изготвяне на проектни
решения

“ВиК” ООД гр.
Монтана

2012

2.2.Осигуряване на
необходимите средства

Общината – при
необходимост от
по-голяма
инвестиция
“ВиК” ООД
Монтана
За средства
осигурени от ДБ –
общината – Зам.
кмет
Зам. кмет

2012

2.3.Реализация на мерките и
проектните решения
3. Изготвяне програма за
действие за изграждане на
допълнителен капацитет

1.Набелязване
необходимите приоритети в
програмата.

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

ФИНАНСИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5
“ВиК” ООД гр.
Монтана

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

6
Анализът е
извършен;
разработен е план
за решаване на
проблемите с
конкретни
срокове, мерки и
необходими
средства

7
Гарантиране
сигурност за
развитието на
туризма, бизнеса и
комфорта на
населението

За по-голяма
инвестиция – ДБпредложението е от
общината до МРРБ
и до МФ

Средствата са
осигурени

Мерките са
осъществени;
осигурено е
необходимото
количество вода

Бюджети на МРРБ,
МОСВ и общината

Достатъчно
количество
питейна вода за

2011- 2014

2011
2012
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населението.
Намаляне
загубите на вода
с 30%.

за съхранение на вода,
алтернативни източници
за водоснабдяване и
намаляне загубите на
вода.

46. Насърчаване на
обществеността да
използва практики за
допълнително спестяване
на вода

6.1.Създаване и налагане на
ценова политика, която
гарантира, че цената за
водоснабдяване и
канализация за бита
напълно ще отразява
направените разходи
6.2. Ежегодно провеждане
на образователни кампании
за обществеността с цел
насърчаване практиките за
пестене на вода

“ВиК” ООД гр.
Монтана

постоянен

зам. кмет

постоянен

Бюджетни
средства на МОСВ

Намалено
среднодневно
потребление на
вода на човек от
населението

Създадена нова
ценова политика

Общински бюджет

3. Подобряване ефективността при управлението на отпадъците на територията на общината до 2014 г.

ДЕЙНОСТ

1
1. Цялостна актуализация
за общинската програма
за управление на твърдите
битови отпадъци;

ЗАДАЧА

2
1.1. Цялостна актуализация за
общинската програма за управление
на твърдите битови отпадъци;

ОТГОВОРНИК

3
Д-р д-ция «ТРУ»
Младши експерт
Общинска
собственост и
екология
/ОСЕ/

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

4
30.03.2012

ФИНАНСИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5

ЕФЕКТ
ИНДИКАТОР

6
Наличие на
актуализирана
общинска
програма за
управление на
твърдите битови
отпадъци;

7
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2. Решаване на проблема
за депониране на
битовите отпадъци в
селата от общината

2.1.Издаване на заповед на кмета на
общината до всички кметове на
населени места за а/предоставяне на
информация за точната състояние
на сметищата на населените места –
изоставени и използвани в момента
– точно местонахождение, площ,
състояние]
б/за предлагане за всяко населено
място временни площадки за
животинска тор;
в/предоставяне на информация за
необходимите средства за:
рекултивация на
нерегламентираните сметища; за
внедряване на съвременна техника
за сметосъбиране, сметоизвозване и
специализирани съдове за отпадъци.
2.1.1.Предоставяне на
информацията по т. 1.1. от
кметовете на населени места

Кмета на общината

03.200912.2009

Кметове на
населени места

06.2011
12.2011

2.1.2. Широко оповестяване на
населението, търговските обекти и
фирмите от селата за изискванията
на заповедта

Кметове на
населените места

06.2011
12.201

Д-р д-ция «ТРУ»
Д- ция «Финанси»
мл. експерт ОСЕ

12.2011
03.2012

2.1.3.Определяне на необходимите
разходи за ликвидация и
рекултивация на
нерегламентираните сметища;
2.1.4.Планиране на средства на база
предвидените мерки /рекултивация

Общински бюджет.

Заповедта е
издадена и
изпратена до
кметовете на
населени места

Необходимата
информация е
изпратена на кмета
на общината.
Заповедта е
окачена на
публични места в
селата;
информирано е
местното
население чрез
радиоточка и по
друг подходящ
начин.
Разчетът за
разходите е
направен.
Общински бюджет,
МОСВ и др.
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на сметища, стари замърсявания и
др/, приемане на предложението от
общински съвет при гласуване на
бюджета
2.1.5. Реализация на мерките в
съответствие с предварително
разработен график

Д-ци «Финанси»
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

Ежегодно

5. Внедряване на
съвременна техника за
сметосъбиране,
сметоизвозване и
специализирани съдове за
отпадъци

5.1. Внедряване на съвременна
техника за сметосъбиране,
сметоизвозване и специализирани
съдове за отпадъци.

Зам. Кмет
Д-ция «Финанси»
Д-ция «ТРУ»

01.2012
12.2012

6.Определяне на
действителните разходи за
дейностите по третиране
на битови отпадъци на
територията на общината

6.1.Участие на представители на
общината в организираните за целта
обучителни семинари

Зам. Кмет
Директор Д-я
«ТРУ»
Мл.експерт ОСЕ

01.2012
10.2012

6.2.Набавяне на необходимата
информация за определяне на
разходите
6.3.Обобщаване на информацията и
подготвяне на необходимите
разчети;

6.4.Приемане от общинския съвет
на такса съобразена с действителни
разходи;
6.5.Информиране на населението за

Зам. Кмет

Мерките са
изпълнени в
съответствие с
приетия график.
Общинския
бюджет е приет с
направените
предложения

Общински бюджет,
МОСВ и др.

Закупени са
съвременна
техника за
сметосъбиране,
сметоизвозване и
специализирани
съдове за
отпадъци.
Проведена е
информационната
кампания

Наличие на
общинска
площадка
за
претоварва
не на
отпадъците

Данъчна
администрация – за
подаване на
информация за
стойността на
недвижимо
имущества
Председател на
Общ. съвет
Кмета на
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настъпилите промени

7. Изграждане на
площадки за
разкомплектоване и
временно съхранение на
излезли от употреба МПС
Полагане на грижи за
складовете за пестициди и
хербициди с оглед
правилното им
съхраняване и
обезвреждане.
8.Институционално
обезпечаване на системата
на общината за
дейностите по управление
на отпадъците

9.Въвеждане на разделно
сметосъбиране
на
територията на общината.

7.1. Изграждане на площадки за
разкомплектоване и временно
съхранение на излезли от употреба
МПС
7.2. Полагане на грижи за
складовете за пестициди и
хербициди с оглед правилното им
съхраняване и обезвреждане.

общината,
отговарящия в
общинската
администрация за
връзки с
обществеността
Кмета на общината
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

01.201212.2012

01.2010 –
12.2010

8.1.Актуализиране на Програмата и
Наредбата за дейностите по
управление на отпадъците и
чистотата на територията на
общината

Директор “ТРУ”
Мл. експерт ОСЕ

03.2012
05.2012

8.2.Назначаване на инспектори за
контролиране изпълнението на
задълженията на гражданите и
фирмите за изпълнение на
задълженията им по Наредбата по
предходната алинея и на
договорните задължения на
фирмата, извършваща дейностите
по организирано сметоизвозване и
поддържане депото на общинския
град
9.1. Определяне на дейността по
разделното събиране на
отпадъците.

Кмет на общината

06.2012
10.2012

9.2. Въвеждане на семейно

Директор «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

2011 – 2013

Директор «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

2011 – 20013

Частен инвеститор,
МОСВ
Общински бюджет,
МОСВ

Възможни
източници – бюджет
на общината;
програми за
временна заетост;
събрани глоби и
санкции за
неспазване
изискванията на
Наредбата
Общински бюджет
са финансираща
организация
Общински бюджет
са финансираща

Програмата и
Наредбата са
подготвени и
внесена за
одобрение от
Общинския съвет
Назначени са
инспектори за
контрол

Издадена наредба
за дейността
Поставено начало
на семейно

Промяна в
поведениет
о на
населениет
о към
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компониране

4.

организация

компостиране

разделното
сметосъби
ране

До края на 2011 година да са завършени всички изискуеми от закона дейности, свързани с управлението на водите и да е завършило
изработването на работния проект за пречиствателна станция за отпадни води
ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРН
ИК

НАЧАЛЕН И
КРАЕН
СРОК

1
1.Подобряване дейността
на общинската
администрация в
съответствие със Закона за
водите

2
1.1.
Създаване на регистър на
кладенците на територията на
общината;
1.2.
Установяване
на
собствеността
и
актуване
в
съответствие с изискванията на
язовирите
и
водостопанските
съоръжения и системи;
1.3.
Издаване на разрешителните
за водоползване и/или ползване на
водните обекти в съответствие със
Закона за водите;
1.4.
Определяне на условията и
редът за общо водоползване и
ползване на водните обекти публична
общинска собственост;
1.5.
Определене на изискванията,
условията или забраната за определен
вид общо водоползване или ползване;
1.6. Определяне на обхвата и
предназначението
на
принадлежащите земи към водните
обекти, предоставени за общо
използване.

3
Зам. Кмет
на Общината
Д-ция “ТРУ”

4
2011 –2012

Дирекция
“ТРУ”

Дирекция
“ТРУ”

ФИНАНСИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5
Общински бюджет

ИНДИКАТОР

6
създаден е регистър на
кладенците на територията
на общината; езерата и
язовирите,
водостопанските
съоръжения и системи са с
установена собственост,
актувани са в съответствие
с изискванията, учредено е
правото на ползване в
съответствие с
нормативните изисквания;
издадени са
разрешителните за
водоползване и/или
ползване на водните обекти
в съответствие със Закона
за водите; определени са
условията и редът за общо
водоползване и ползване на
водните обекти публична
общинска собственост, в
т.ч.:обявени са водните
обекти, предоставени за

ЕФЕКТ

7
Гарантиран
е
прилагането
на закона на
водите
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2. Изграждане на
Градската пречиствателна
станция за отпадни води.
3.Инвентаризация на
всички не природни
източници на замърсители
за всеки речен басейн

5.

2.1. Изграждане на Градската
пречиствателна станция за отпадни
води.
3.1. Изготвяне списък на всички не
природни източници на замърсители.

Кмета на
общината

2014

Зам. кмет

2011 - 2012

Общински бюджет

общо водоползване и
ползване с определяне
местата за тази цел;
определени са
изискванията, условията
или забраната за определен
вид общо водоползване или
ползване; определени са
обхватът и
предназначението на
принадлежащите земи към
водните обекти,
предоставени за общо
използване
Изградена е
пречиствателната станция
за отпадни води
Създаване база данни за
контрол

Ефикасен
контрол

Да се изгради система за обществен контрол и активно включване на населението в дейностите по изпълнение на програмата
за опазване на околната среда.

ДЕЙНОСТ

1
1 Създаване на общински
консултативен екологичен
съвет

ЗАДАЧА

2
1.1.
Повишаване
на
обществената култура и
съзнание по проблемите
на околната среда;
1.2.
Привличане
на.

ОТГОВОРНИК

3
Кмета на
общината

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

4
2011 – 2012

постоянен

ФИНАНСИРА
НЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА
5
Общински
бюджет

ИНДИКАТОР

6
Наличие на
действащ
общински
консултативен
екологичен съвет

ЕФЕКТ

7
Реализация на
Общинската
програма за опазване
на околната среда
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2. Въвеждане на система за
интегрирано екологично
образование в
предучилищните,
училищните, средните
учебни заведения на
територията на Община
Вълчедръм

обществеността в процеса
на вземане на решения и
съставяне на екологична
политика;
1.3.
Текущо
актуализиране
на
общинската програма по
предложение
на
обществени, политически
организации и граждани.
2.1.
Координация
и
сътрудничество
със
секторите на образованието
за въвеждане на адекватни
педагогически технологии
за осигуряване на системно
екологично образование;
2.2. Създаване на трайни и
полезни
контакти
с
екологични НПО

Кмета на
общината

постоянен
Кмета на
общината

Кмета на
общината

01.2012 –
12.2012

Общински
бюджет, са
финансираща
организация

Одобрен и
финансиран
проект

Кмета на
общината

7. До 2013г. да се създадат условия в селското стопанство за производство на екологично чиста селскостопанска продукция.
ДЕЙНОСТ

1
1. Разработване на
концепция за развитие на
екоземеделието в
общината
2. Реализация на
концепцията

ЗАДАЧА

2
1.1.Идентифициране на
потенциала за развитие на
екоземеделие;
1.2. Създаване на
концепцията
2.1. Реализиране на
мероприятията, залегнали в
концепцията

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

3
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

4
01.2012 –
12.2014

Кмета на общината

2012 - 2014

ФИНАНСИРАН
Е ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5
Общински
бюджет

ИНДИКАТОР

6
Наличие на
концепция

ЕФЕКТ

7

Общински
бюджет
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8.

До 2012 г. да се изгради площадка за биоразградими и строителни отпадъци на територията на община Вълчедръм

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

1
2. Утвърждаване и
изграждане на площадка
за биоразградими и
строителни отпадъци

2
2.1. Изграждане на
площадките

ОТГОВОРНИК

3
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт ОСЕ

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

4
12.2011
06.2012

ФИНАНСИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМИ
СРЕДСТВА
5
Общински бюджет

ИНДИКАТОР

6
Наличие на проект

ЕФЕ
КТ

7

9. До края на 2014г. да се създадат условия и организация за управление на лечебните растения на територията на общината.
ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОР
НИК

1
1. Изграждане на система
за наблюдение и оценка на
диворастящите
лечебни
растения по отношение на
състоянието и ползването
им.

2
1.1.Идентифициране на местата за
всяко населено място в общината,
където има диворастящи лечебни
растения и определяне на данни за
разпространението и за основните
запаси на съответния. вид, данни за
биологичните
особености
и
размножаването
на
видовете,
данни за възможностите за черпене
и
ротация
на
естествените
находища, данни за охрана на

3
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт
ОСЕ

НАЧАЛЕН
И КРАЕН
СРОК

4
01.2012 –
31.12.2014

ФИНАНСИРА
НЕ
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
НЕОБХОДИМ
И СРЕДСТВА
5
Общински
бюджет, МОСВ,
други финансови
источници

ИНДИКАТОР

6
изградена ефективно
действаща система за
наблюдение и оценка
на диворастящите
лечебни растения по
отношение на
състоянието и
ползването им.

ЕФЕКТ

7
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1
2. Създаване на
организация за
управление на лечебните
растения на територията
на общината в
съответствие с
изискванията на Закона за
лечебните растения.

генофонда и препоръки за защитни
мерки
2
2.1. Периодичен контрол на
организацията на отглеждането,
брането
и
съхранението
на
лечебните растения на територията
на общината.

3
Д-ция «ТРУ»
Мл. експерт
ОСЕ
РИОСВ

4
2012 –
2014

5
Общински
бюджет
Финансиращи
институции

заплащане от
нарушителите
при наложени
санкции

6
Наличие на
регионален център за
изкупуване и
съхранение на
лечебни растения

7

Констативни
протоколи за
извършени проверки
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VІІ. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
Целта на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана достатъчно рано, за да
бъде възможно тяхното коригиране, преди последствията от тях да станат толкова сериозни,
че да не могат да бъдат преодолени.
Това, което е важно в случая и не бива да бъде забравяно, е необходимостта
мониторингът да бъде извършван достатъчно често, за да могат да бъдат коригирани
отклоненията от направените планове. В практически порядък системата на мониторинга
трябва да отговаря на поставените задачи.
Определянето кога да се извършват наблюденията е творчески процес, който следва да
отчита много фактори свързани със същността на програмата, но и да се съобразява с
финансовите възможности на осъществяващия го, тъй като от практиката е добре известно,
че този процес е изключително скъп и трудоемък.
Освен като финансова поносимост предлаганата система на мониторинг трябва да
отговаря и на други изисквания, някои от които са:
1. Системата трябва да бъде разбирана от хората, които ще я използват и ще
получават информация от нея.
2. Системата трябва да съобщава за отклоненията от плана през определени
интервали от време, така че да бъде възможно предприемането на корективни действия
преди последиците да са станали прекалено сериозни.
3. Тя трябва да посочва характера на корективните действия, които да върнат проекта
обратно към плана.
4. Системата трябва да бъде езиково и визуално оформена (посредством думи,
картини, графики или други методи), така че да е лесна за четене и разбиране.
5. Системата за управленски контрол трябва да бъде разработена с активното участие
на всички хора и групи, включени в проекта.
Много важен въпрос при разработването на системата за програмен мониторинг и
контрол е този, свързан с периода, в който следва да се планират отделните действия. В
практиката този период е периода от стартирането до времето, предвидено за актуализация
на програмата. От тази гледна точка актуализацията се явява рамка за системата на
мониторинг. От друга страна, при изграждането на системата за мониторинг и при
планирането на различни коригиращи действия, следва да се предвиди и възможност при
големи отклонения от първоначално очакваното да се извърши актуализация на програмата
за опазване на околната среда, което да я направи адекватна с променените условия било те
външни или вътрешни.
В структурата на Общинска администрация – Вълчедръм, като орган на
изпълнителната власт, пряко ангажирана с дейностите по опазване на околната среда е
Дирекция “Териториално развитие и устройство”. Към Дирекцията има назначен младши
експерт “Общинска собственост и опазване на околната среда”. В Общинско предприятия
са назначени служители по сметосъбиране и сметопочистване. Към Общински съвет –
Вълчедръм, като орган на местното самоуправление и създаден и Постоянна комисия
“Териториално развитие и устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда
и благоустрояване”. На заседания комисията разглежда представените материали или
докладни записки и приемат становища, по въпроси свързани с опазване на околната среда,
които се представят на Заседание на Общинския съвет.
Общинският съвет е този, който обсъжда и взема решение за определяне размера на
местните данъци и такси, в това число и на такса «битови отпадъци” по Закона за местните
данъци и такси.
Важна част от системата за мониторинг и контрол ще заема и общинският
консултативен екологичен съвет под ръководството на кмета на общината, в който ще
влизат и неправителствените организации.
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