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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

    Възложител: ОБЩИНА РОМАН, със седалище и административен адрес на 

управление, град Роман,  област Враца, ул. „Христо Ботев" 132-136, ЕИК 000193460, от 

Валери Георгиев Ролански- кмет на Община Роман 

Пълен пощенски адрес: 3130, град Роман,  област Враца, ул. „Христо Ботев " 

132-136,  

Телефон: 09123/20-64; факс 09123/23-49;    

E-mail: roman@roman.bg 

 Лице за контакти: Мариета Ивайлова Цолова, главен експерт „Оперативни 

програми”, GSM 0886 046 122, Е-mail: roman@roman.bg 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Възложител на плана и на екологичната част към него е община Роман. 

Предварителният проект за Общ устройствен план на община Роман се разработва от 

колектив на „Национален център за териториално развитие” ЕАД на база на спечелена 

обществена поръчка. Проектът за ОУП подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО) 
по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (ДВ бр.57/ 2004 г, посл.изм.доп ДВ бр.94/2012 г) и попада в обхвата 

на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава рамката за 

бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет 

Роман. Съобразно с това, както и във връзка с чл. 4, т. 2 на Наредбата, компетентен 

орган по ЕО за ОУП на община Роман е Директорът на РИОСВ Враца. 

Екологичната оценка представлява нормативно изискваща се част към ОУП на 

общината и  е изготвена от колектив независими експерти. 

Докладът за екологична оценка на предварителния проект за Общ устройствен 

план на Община Роман е разработен в съответствие с изискванията на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Писмо 

изх. № В-1684/15.08.2014 година и Становище с изх. № В-1590/21.07.2017 година  на 

РИОСВ Враца. С Писмо изх. №ОВОС-ЕО-71/1/13.04.2020 година РИОСВ Враца дава 

положителна оценка на Доклада за степента на въздействие върху защитени зони 

BG0000374 „Бебреш”,  BG00001014 „Карлуково” и  BG0000332 „Карлуковски карст”  с 

указания за по-нататъшния ход на процедурата. 
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Извършени са консултации за обхвата и съдържанието на екологичната оценка 

по чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми по одобрена от РИОСВ Враца схема. Поискана е информация и 

становище от РИОСВ Враца, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски 

район” с център град Плевен, Регионална здравна инспекция Враца, Изпълнителна 

агенция по горите, Регионална дирекция по горите Берковица, СЗДП ТП Държавно горско 

стопанство Мездра, Министерство на икономиката, Дирекция „Природни ресурси и 

концесии” град София, Национален институт за паметници на културата София, 

Регионален Исторически музей Враца, Областна дирекция „Земеделие” град Враца, 

Общинска служба „Земеделие” град Роман, „Водоснабдяване и Канализация" ООД 

Враца, „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия, град Враца, Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението” Враца, Областно пътно управление 

Враца, „ЧЕЗ Разпределение България” АД , БДЗП и Сдружение „Зелени Балкани”.  
2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. ВРЪЗКА С ДРУГИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ. 
2.1.  Цели и задачи на ОУП 

Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в 

съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 

специфичните за община Роман, природни, културно-исторически, туристически и други 

ресурси. 

Специфичните цели, детайлизиращи и допълващи главната цел са: 

 Определяне на общата структура на територията предмет на плана и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните и части, както и общия 

режим на устройство на всяка от териториите, включващ най-общи цели, мерки и 

изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие; 

 Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните 

територии и безконфликтното им съвместяване със земеделските, горските и защитените 

територии, с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

 Създаване на възможност за възстановяване на нарушените територии и 

определяне на последващото им предназначение; 

 Определяне на разположението на мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура на територията на общината, връзките им с териториите на 

съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално 

значение; 

 Определяне на териториите с публична държавна и с публична общинска 

собственост и режимът на тяхното устройство; 
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 Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствения план, 

съобразно местните и регионални характеристики на общината; 

 Осигуряване на равнопоставеност на физическите и юридическите лица 

при реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 

собственост, при гарантиране на правата им. 

Изхождайки от целите на ОУПО се формулират и задачите, които той трябва да 

реши.  

 Структурирането на територията на община Роман по предназначение на 

съставните и структурните й части /обитаване, производство, рекреация, природозащита, 

депа и площадки по ЗУО, природовъзстановяване, комуникация и инфраструктура и др./, 

при отчитане и обосноваване на потребностите за тяхното развитие и за реалните 

възможности за поемане на нови функции, без това да създаде проблеми, при 

преексплоатиране на териториалните ресурси; 

 Промяна на строителните граници на населените места, вследствие 

тяхното развитие, но само когато е обосновано разширяването на урбанизираните им 

територии и при отчитане на ограничителите и стимулаторите за този процес; 

 Регламентиране на режимите на строителните зони, границите им, начина 

на застрояване и основни параметри на застрояване, като интензивност, плътност, 

височина и др.; 

 Развитие на транспортно-комуникационната система за постигане на 

достъпност, комфорт и безопасност. Оптимизиране на съществуващите комуникационни 

връзки от общинския център към периферните селищни територии и при необходимост 

предвиждане на нови такива; 

 Определяне на нови трасета и обекти на инженерната инфраструктура при 

нужда, и оптимизиране и набелязване на мерки и решения за подобряване на 

функционирането на изградените;  

 Възстановяване и развитие на териториите с нарушени пространствени 

параметри, както и създаване на перспективи за бъдещото им предназначение; 

 Опазване на недвижимото културно наследство и създаване на 

устройствени условия за ефективното му валоризиране и развитие; 

 Опазване на околната среда чрез балансиране на оптимална териториална 

структура и развитие на екологичната инфраструктура; 

 Създаване на устройствени условия за улесняване реализацията на 

инвестиционния интерес на територията на общината, както и за устойчивост на 

социално-икономическото й развитие; 
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Така дефинираните цели и задачи имат средносрочен и дългосрочен характер на 

действие. Тяхното изпълнение, в голяма степен, зависи от инвестиционната политика на 

частните инвеститори и тази на общината, които от своя страна са обвързани с 

възприетите седемгодишни цикли на планиране на регионално, областно и общинско 

ниво /2007-2013 г.; 2014-2020 г.; 2021-2027 г.; 2028-2034 г./. За да има възможност за 

синхронизиране на действията по двете групи документи – стратегически и устройствени, 

касаещи територията на общината, и при спазване на нормативните изисквания, ОУП 

предлага прогнозният планов период на действие на Плана да бъде до 2035 г. 

2.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП 
Общият устройствен план на Община Роман се разработва в две фази: 

 Първа фаза– Опорен план и изработване на Предварителен проект; 

 Втора фаза – Окончателен проект. 

Предварителният проект на ОУП ще съдържа текстови и графични 

материали. 

Текстовите материали към ОУП  ще съдържат раздели за регионални 

проблеми; социално-икономически условия, проблеми социално-икономическо развитие: 

обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на 

собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, технико-

икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване; социална 

инфраструктура: (образование, здравеопазване, култура, комунални дейности), развитие 

на социалната база, приоритети за реализация; техническа инфраструктура: трасета и 

съоръжения, технически параметри на електроснабдителната, водоснабдителната, 

канализационната, далекосъобщителната мрежи, пътна мрежа (класификация, 

състояние), големи структурни обекти, покритие на територията на общината с 

комуникационни системи, пречистване на отпадъчни води, сметосъбиране и третиране на 

отпадъците, депа за отпадъци; отдих и туризъм; eкологично състояние и рискове; 
 пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на 

устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и на 

техническата инфраструктура; правила и нормативи за прилагане на ОУП, които включват 

условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните 

устройствени планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др. 

Графичните материали към предварителния проект на ОУП са основни и 

допълнителни. Основните графични материали на предварителния проект ще съдържат: 

 Общ устройствен план на община Роман в мащаб М1:25 000, изработен 

върху данни от топографските карти, КВС, специализираните карти и други, в цифров и 

растерен вид, с отразено бъдещото развитие и устройството на териториите. 
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 Схеми в М 1:50 000 за транспортна инфраструктура; инженерна 

инфраструктура - мрежи и съоръжения на електроснабдяване, газоснабдяване, ВиК; - 

недвижими културни ценности; собственост; бонитетни категории на земеделските земи. 

 Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики и фотоси 

по преценка на изпълнителя с цел изясняване на проектното решение. 

Окончателният проект на ОУП ще съдържа текстовите и графичните 

материали на предварителния проект, коригирани и допълнени, съобразно решенията на 

експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на 

заинтерисуваните централни и териториални администрации. 

2.3. Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка 
характеристика на устройваната територия 

Община Роман е създадена с Уkаз от 1.08.1934 г. като Романска централна 

община. Утвърдена е с Постановление №77 на МС от 5.12.1977 г. като център на 

селищна система. Попада в Северозападен район за планиране и заема площ от 301.52 

км2.  

    
     Община Роман    Област Враца 

              Фигура 2.3.1.Устройвана територия 
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Град Роман е ж.п. гара на централната северна ж.п. линия София - Варна, която 

пресича територията на Общината от запад (спирка Синьо бърдо) на изток (гара Кунино), 

по долината на река Искър.  

Общината включва 13 населени места - град Роман и селата Камено поле, 

Кунино, Синьо бърдо, Струпец, Радовене, Хубавене, Долна Бешовица, Курново, 

Стояновци, Караш, Среден рът и Марково равнище. В административно отношение са 

обособени 4 кметства и 7 кметски наместничества. 

Съгласно Националната стратегия за пространствено развитие 2013-2025 г. и 

Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г., гр. Роман 

попада в 4-то йерархично ниво (категоризация на центровете в България) като малък 

град с микрорегионално значение за територията. Урбанизационните процеси са 

свързани с преструктуриране на средата за реализация на жизнените дейности, 

адекватно на изискванията на съвременното общество. Добре управляван, този процес 

осигурява баланса между личните и обществени стремежи и е условие за пълноценно 

развитие на урбанизираните територии. Постоянното население при последното 

преброяване към 01.02. 2011 г. наброява 6 203  души /за 2017 г. 5606/, обитаващи 15 

населени места – едноименният общински център и 14 села (Таблица 2.3.1.). 

Таблица 2.3.1. Постоянно население на Община Роман към 01.02.2011 г., по населени 

места, с площ на съответното землище 

Населено място ЕАКТТЕ Категори
я 

Площ на 
землището /km2/ 

Население  /брой/ 

2011 г. 2017 г 
град Роман 62997 4 15.831 2838 2559 

Долна Бешовица 22023 7 27.794 266 216 
Камено поле 35910 6 55.653 690 630 

Караш 36436 8 23.079 47 53 
Кунино 40645 6 38,801 501 415 
Курново 40693 7 24,471 181 175 

Марково равнище 47322 8 6,305 6 5 
Радовене 61488 7 20,112 403 361 

Синьо бърдо 66576 7 21,090 457 412 
Средни рът 68432 8 15,285 30 17 
Стояновци 69554 7 11,120 125 142 

Струпец 69972 7 17,322 353 317 
Хубавене 77493 7 24,621 123 304 

Развитието на демографските процеси в общината през последните 10 години е 

навлязло в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на 

режима на демографско възпроизводство. Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г. 

за правила и нормативи за устройство на отделните видови територии и устройствени 

зони, селищата от Община  Роман  попадат в следните категории:  

 „много малки градове” - град Роман - 2838 жители; 
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 „малки села” - с население от 250 до 1000 жители -  Долна Бешовица, Камено поле, 

Кунино, Радовене, Синьо бърдо, Струпец и Хубавене  

 „много малки села” - с население  до  250 жители -  Караш, Курново, Марково 

Равнище, Средни рът и Стояновци.  

Пътната мрежа и структура в община Роман, включваща републиканските и 

общинските пътища, е с обща дължина около 106,080 км. Данните за републиканските 

пътища на устройваната територия са предоставени от АПИ /писмо с изх. № 08-00-236 

/18.02.2020 г. /. Общата дължина на цялата пътна мрежа /републиканска и общинска/ в 

община Роман е 106,080 км, като разпределението и е както следва: 
-Обща дължина на пътната мрежа – 106,080 км – 100 % 

-Републикански /третокласни/ пътища – 47,570 км – 44,84 % 

-Общински пътища – 58,51 км – 55,16 % 

Републиканските пътища са с обща дължина от 47,570 км и включват: 
 Републикански път III-103–Мездра-Горна Кремена-Горна Бешовица-Роман, като на 

територията на община Роман са 8,716км – от км 18+950 до км 27+666; 

 Републикански път II-134– Бяла Слатина – Габаре-Горна Бешовица, като на 

територията на община Роман са 6,500 км– от км 28+400 до км 34+900; 

 Републикански път III-308–(Ябланица-Ботевград)-Правешка лакавица-Калугерово - 

Своде - Роман - Кунино - Реселец - (Червен бряг), като на територията на община Роман са 

29,383км - от км 15+117 до км 44+560; 

 Републикански път III-3082–Батулци - Златна Панега - (Коритна - Български извор), 

като на територията на община Роман са 2,971км - от км 0+000 до км 2+971. 

Стратегически важни за общината са следните републикански пътища: 
 Републикански път III-103 Мездра – Роман, осигуряващ връзката на община Роман 

с областния център Враца и с международен път Е-79 (Общ Европейски Транспортен Коридор 

ОЕТК № 4 – Дрезден / Нюрнберг-Прага - Виена/ Братислава – Гьор – Будапеща – Арад - 

Констанца/ Крайова-София - Солун) 

 Републикански път III-308 Ботевград – Роман – Червен бряг, осигуряващ връзката 

на община Роман с международен път Е-83 и Североизточна България. 

Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от общински 

пътища, които вследствие най-вече на релефа на общината са разположени радиално. 

Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа - свързва общинския център Роман 

със с. Каменно поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Струпец, с. 

Синьо бърдо, с. Курново, с. Караш и с. Средни рът. 

Четвъртокласните пътища са с обща дължина 58,510 км и включват: 

 Общински път VRC1143 - / ІІІ - 103 / Роман - Струпец - Граница общ.( Роман - 

Мездра ) - Старо село - Царевец - Брусен - Мездра / ІІІ - 103 /, като дължината му в община Роман 

е 8,600 км; 

 Общински път VRC1147 - / ІІІ -134, Габаре - Горна Бешовица / Камено поле - 

Кунино/ ІІІ - 1031 /, като дължината му в община Роман е 9,250 км; 
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 Общински път VRC1148 - / ІІІ - 308, Своде - Роман / - Синьо Бърдо - Граница Общ. ( 

Роман - Мездра ) - Ослен Криводол - Лик - Дърманци - / І - 1/, като дължината му в община Роман е 

12,000 км; 

 Общински път VRC1149 - / VRC1148, Курново - Ослен Криводол  / Синьо Бърдо - жп 

спирка Синьо Бърдо, като дължината му в община Роман е 3,600 км; 

 Общински път VRC2144- / ІІІ - 103, Роман - Златна Панега / - Стояновци - Граница 

общ. ( Роман - Луковит ) -  Беленци / ІІІ - 3008 /, като дължината му в община Роман е 8,100 км; 

 Общински път VRC2145 - / ІІІ - 1031, Роман - Кунино / - Радовене, като дължината 

му в община Роман е 1,900 км; 

 Общински път VRC3142 - / ІІІ - 103, Горна Бешовица - Роман / Долна Бешовица - 

Камено поле / ІІІ -134 /, като дължината му в община Роман е 8,400 км; 

 Общински път VRC3146 - / ІІІ-134, Габаре - Горна Бешовица / Камено поле - 

Граница общ.( Роман - Червен бряг ) - Бресте, като дължината му в община Роман е 6,000 км; 

 Общински път VRC3150 - / SFO2046, Курново - жп гара Струпец / - Граница общ. ( 

Роман - Мездра ) - Струпецки манастир, като дължината му в община Роман е 0,230 км; 

 Общински път VRC3151 - / VRC1148, Караш - Синьо бърдо / - х. Горска фея, като 

дължината му в община Роман е 0,430 км; 

Дължината на вътрешната улична мрежа на община Роман е около 25 км., от които с 

трайна настилка 95 % и 5 % са без трайна настилка. Общото състояние на общинската улична 

пътна мрежа е лошо и се нуждае от основно изкърпване и подновяване. 

Като цяло състоянието на  пътища е лошо. По-голямата част от настилката  няма 

необходимата носимоспособност и не отговаря на техническите изисквания, а  

средствата, които се отпускат за поддръжка са недостатъчни. 
През общината от запад на изток по долината на река Искър преминава участък от 25,135 

km от трасето на жп линия №2 София – Горна Оряховица – Варна, която според Наредба за 

категоризацията на железопътните линии в Република България е I-ва категория, а съгласно 

класификацията по Нормативната уредба на ДП НКЖИ е V-ти клас по товаронапрежение. 

2.4. Съществуващи и проектни елементи на предварителния проект за 
Общ устройствен план. Баланс на територията. Устройствени зони и режими. 

Обща структура на територията и общ режим на устройство на 
отделните територии. 

 Урбанизирани територии 

Жилищни територии  
Територии за производствено-складови дейности 

 Предимно производствени дейности (Пп) 

 Зони за стопанска инициатива (Си) 

Обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Рекреационни-дейности, курорти и вилни зони 
Спорт и атракции 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Роман 
/нетехническо резюме/ 

17 

Земеделски територии 
Горски територии 
Защитени територии, защитени зони, санитарно-охранителни зони на 

водоизточници 
Нарушени територии за възстановяване 
Водни течения и площи 
Нанесени е граница на територия с най-голям обхват на заливане, определена в 

рамките на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 на Дунавски 

район за басейново управление на водите. Балансът на територията, като сравнение 

между съществуващите и проектни елементи, представяме в таблица 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Баланс на територията. Сравнение между съществуващите и проектни 

елементи 

ТЕРИТОРИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ ПЛОЩ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

ПЛОЩ НА 
ПРОЕКТНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

ха % ха % 

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ     

 Жилищни функции     

Населени места 875.76 2.90 878.84 2.91 

Махали и имоти за жилищно строителство 105.37 0.35 31.73 0.11 

Обществено-обслужващи функции 0.12 0.00 1.25 0.00 

Производствено-складови дейности     

Производствено-складови дейности 95.85 0.32 95.85 0.32 

Предимно производствени зони 0.00 0.00 21.48 0.07 

Зони за стопанска инициатива 0.00 0.00 63.75 0.21 

Кариери за добив на строителни материали 30.04 0.10 30.04 0.10 

Хвостохранилище 2.32 0.01 2.32 0.01 

Рекреационни дейности, курорти и вилни зони     

Вилни зони 21.20 0.07 91.76 0.30 

Санаториум, балнеосанаториум 0.10 0.00 0.10 0.00 

Озеленяване, паркове и градини 0.11 0.00 0.79 0.00 

Гробищни паркове 6.75 0.02 6.91 0.02 

Спорт и атракции 2.00 0.01 2.00 0.01 
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Комунално обслужване и стопанство     

Депо за битови отпадъци 1.37 0.00 1.37 0.00 

Депо за строителни отпадъци 0.67 0.00 0.67 0.00 

Земеделски територии, в т.ч.     

Обработваеми земи - ниви  7196.73 23.83 7951.50 26.33 

Обработваеми земи - трайни насаждения 815.19 2.70 1109.89 3.67 

Пасища и мери 8453.72 27.99 8667.895 28.70 

Стопански дворове и животновъдни комплекси 60.11 0.20 0.00 0.00 

Изоставени пустеещи земи 1290.62 4.27 0.00 0.00 

Друг вид земеделски територии 1431.98 4.74 1423.09 4.71 

Горски територии, в т.ч.      

Гори 9099.87 30.13 9099.87 30.13 

Поляни и ливади 77.64 0.26 77.64 0.26 

Друг вид горски територии 133.28 0.44 133.28 0.44 

Водни площи 350.41 1.16 350.41 1.16 

Транспорт и комуникации 151.81 0.50 151.81 0.50 

Техническа инфраструктура 0.91 0.00 9.79 0.03 

 30203.95 100.00 30203.95 100.00 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     

За природозащита - защитени територии и 
защитени зони 13672.45 45.37 13672.45 45.37 

За опазване на културното наследство 0.21 0.00 0.21 0.00 

За възстановяване и рекултивация 64.72 0.21 64.72 0.21 

С активни потенциални свлачища и срутища 0.01 0.00 0.01 0.00 

Обща площ с отчитане на припокриването 9331.48 30.89 9331.48 30.89 

С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно 

предназначение, типове и разновидности устройствени територии и самостоятелни 

терени с устройствен режим, предвидени в Наредба №7 и предложените  в него Правила 

и нормативи. Териториите с основно предназначение са урбанизирани територии 

(населени места и селищни образувания); земеделски територии;  горски територии; 

защитени територии; нарушени територии за възстановяване. 

Таблица 2.4.2. Устройствени зони и режими 
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Разновидност на устройствената зона Плътност на 
застрояване 

Пзастр 
% 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Озеленена  
площ 

 % 

Пп Предимно-производствена зона -  40-80 1.0- 2.5 20 - 40  

Си Зона за стопанска инициатива  50-80 1.0- 2.5 30 - 50  

Жм Жилищна зона с преобладаващо 
застрояване с малка височина 

20 - 60  
 0.5 - 1.2  40 - 60 

Жс Жилищна зона с преобладаващо 
застрояване със средна височина 25-70 1.0- 2.0        30 - 50 

Жк Жилищна зона с преобладаващо 
комплексно застрояване 20 - 50 1.0- 2.0 40 - 60 

Ов Вилни зони до 40 до 0.8 до 50 

Оо  Територии за обществено 
обслужващи дейности    

Ц Смесена централна зона     

Оз Терени за озеленяване    

Спа Зони за спорт и атракции    

Ти Територии на техническата 
инфраструктура     

Тп Територии на транспорта     

 Гп Гробищни паркове    

 

В урбанизираните територии се обособяват територии с жилищни функции, 

производствени територии, територии за рекреационни дейности, курортни и вилни зони, 

иеритории с обществено-обслужващи функции, терени за озеленяване, спорт и атракции, 

територии на техническата инфраструктура, територии на транспорта и тробищни 

паркове 

Неурбанизираните територии включват земеделски и горски територии  , 

нарушени терени за възстановяване и рекултивация, защитени територии за 

природозащита... 

Всички видове устройствени зони по землища с техните графични 

обозначения, номер (в рамките на един вид зона), граници и параметри – плътност, 

етажност, Кинт и минимално озеленяване, както и определени специални изисквания 

(комуникационни, инфраструктурни, екологични и геоложки) са представени в 

Приложение 1, а подробен картен материал в Приложение 2. Представянето на 

устройствените зони в приложения към оценката Предварителен проект за ОУП и 

извадките в Приложения 1 и 2 към настоящия Доклад са по Наредба № 8 за обема и 

съдържанието на устройствените планове (В сила от 01.08.2001 г. ,загл. изм. - ДВ, бр. 22 

от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г., посл. изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2015 г.) 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Роман 
/нетехническо резюме/ 

20 

Град Роман (ЕКАТТЕ 62997). Досегашното разпределение в баланса на 

територията по вид е представено в таблица 2.4.3. 

Таблица 2.4.3. Баланс на територията на землището на град Роман по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 10 778,1 
За горско стопанство 2 473,1 
Повърхностни води 774,7 

За нуждите на транспорта 263,3 
Населени места 2041,0 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2.; фигура 

2.4.1., таблица 2.4.4.). 

 

Фигура 2.4.1. Устройвана територия на землището на град Роман. 

Таблица 2.4.4. Вид и параметри на устройствените зони в землището на град Роман 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Ц 1 60 15 2 30 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Жс 1 60 15 2 30 

Жк 1 50  2 40 

Пп 1 80  2.5 20 

Пп 2 80  2.5 20 

Пп 3 80  2.5 20 

Пп 4 80  2.5 20 

Ти 1     

Гп 1     
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Гп 2     

За зони Ц-1, Жм-1, Жс-1, Жк-1, Пп-1 и Пп-3 се предвиждат специални 

комуникационни, инфраструктурни, екологични и геоложки изисквания. 

Село Камено поле (ЕКАТТЕ 35910).  
Таблица 2.4.5. Баланс на територията на землището на село Камено поле по опорен 

план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 41483,3 
За горско стопанство 12622,8 
Повърхностни води 387,5 

За нуждите на транспорта 177,1 
Населени места 1380,7 

Добив на полезни изкопаеми-кариери 26,7 
ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2.; фигура 

2.4.2., таблица 2.4.6.). 

Таблица 2.4.6. Вид и параметри на устройствените зони в землището на Камено поле 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

плътност  
(%) 

етажност 
( м) 

Кинт 
озеленяване 

мин. % 

Си 1 80  2.5 20 

Си 2 80  2.5 20 

Си 3 80  2.5 20 

Си 4 80  2.5 20 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Жм 2 50 10 1.2 40 

Оо  60  2 30 

Гп 1     
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Фигура 2.4.2. Устройвана територия на землището на село Камено поле. 

Село Кунино (ЕКАТТЕ 40645).  
Таблица 2.4.7. Баланс на територията на землището на село Кунино по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 26 098,3 
За горско стопанство 11 284,4 
Повърхностни води 451,7 

За нуждите на транспорта 241,1 
Населени места 680.8 

Добив на полезни изкопаеми-кариери 194.2 
Таблица 2.4.8. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Кунино  

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Си 1 80  2.5 20 

Си 2 80  2.5 20 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Пп 1 80  2.5 20 

Гп 1     

Са 2    20 
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Фигура 2.4.3. Устройвана територия на землището на село Кунино. 

Село Долна Бешовица (ЕКАТТЕ 22023). Досегашното разпределение в баланса 

на територията по вид е представено в таблица 2.4.9. 

Таблица 2.4.9. Баланс на територията на землището на село Долна Бешовица по опорен 

план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 21 901,7 

За горско стопанство 4 043,4 

Повърхностни води 185.9 

За нуждите на транспорта 117.7 

Населени места 1 192,1 
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 Фигура 2.4.4. Устройвана територия на землището на село Долна Бешовица 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.4., таблица 2.4.10.). 

Таблица 2.4.10. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Долна 

Бешовица 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

плътност  
(%) 

етажност 
( м) 

Кинт 
озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Си 1 80  2.5 20 

Село Радовене (ЕКАТТЕ 61488).  
Таблица 2.4.11. Баланс на територията на землището на село Радовене по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 14 501,0 
За горско стопанство 4 147,0 
Повърхностни води 351.7 

За нуждите на транспорта 114.4 
Населени места 597,5 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.5., таблица 2.4.12.). 
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Фигура 2.4.5. Устройвана територия на землището на село Радовене 

Таблица 2.4.12. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Радовене 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Си 1 80  2.5 20 

За устройствена зона Жм-1 се предвиждат специални комуникационни, 

инфраструктурни, екологични и геоложки изисквания. 

Село Стояновци (ЕКАТТЕ 69554).  
Таблица 2.4.13. Баланс на територията на землището на село Стояновци по опорен 

план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 7 451,6 
За горско стопанство 3  248,8 
Повърхностни води 87.7 

За нуждите на транспорта 23.5 
Населени места 438,5 
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ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.6., таблица 2.4.14.). 

Таблица 2.4.14. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село 

Стояновци 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

плътност  
(%) 

етажност 
( м) 

Кинт 
озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Си 1 80  2.5 20 

За устройствена зона Жм-1 се предвиждат специални комуникационни, 

инфраструктурни, екологични и геоложки изисквания. 

 
Фигура 2.4.6. Устройвана територия на землището на село Стояновци 

Село Струпец (ЕКАТТЕ 69972).  
Таблица 2.4.15. Баланс на територията на землището на село Струпец по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 10 263,5 
За горско стопанство 5 791,5 
Повърхностни води 198 

За нуждите на транспорта 164,4 
Населени места 930,7 
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ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.7., таблица 2.4.16.). 

 
Фигура 2.4.7. Устройвана територия на землището на село Струпец 

 
Таблица 2.4.16. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Струпец 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 

плътност  
(%) 

етажност 
( м) 

Кинт 
озеленяване 

мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Жм 2 50 10 1.2 40 

Си 1 80  2.5 20 

Гп 1     

Ов 1 40 7 0.8 50 
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Село Синьо бърдо (ЕКАТТЕ 66576).  
Таблица 2.4.17. Баланс на територията на землището на село Синьо бърдо по опорен 

план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 14 537,0 
За горско стопанство 5 385,2 
Повърхностни води 111.8 

За нуждите на транспорта 105.6 
Населени места 706,2 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.8., таблица 2.4.18.). 

 
 
Фигура 2.4.8. Устройвана територия на землището на село Синьо бърдо 

Таблица 2.4.18. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Синьо 

бърдо 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Си 1 80  2.5 20 
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Село Хубавене (ЕКАТТЕ 77493).   

Таблица 2.4.19. Баланс на територията на землището на село Хубавене по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 13 288,7 
За горско стопанство 10 135,1 
Повърхностни води 183.4 

За нуждите на транспорта 95.2 
Населени места 949,2 

Добив на полезни изкопаеми-кариери 67,8 
ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.9., таблица 2.4.20.) 

 
Фигура 2.4.9. Устройвана територия на землището на село Хубавене 

Таблица 2.4.20. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Хубавене 
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вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Си 1 80  2.5 20 

Си 2 80  2.5 20 

Ов 1 40 7 0.8 50 

 
Село Караш (ЕКАТТЕ 36436).  

Таблица 2.4.21. Баланс на територията на землището на село Караш по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 10 677,7 
За горско стопанство 10 820,4 
Повърхностни води 310.4 

За нуждите на транспорта 60.1 
Населени места 967,3 

Добив на полезни изкопаеми-кариери 41.6 
ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.10., таблица 2.4.22.). 

 
Фигура 2.4.10. Устройвана територия на землището на село Караш 
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Таблица 2.4.22. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Караш 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Жм 2 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Гп 2     

Ов 1 40 7 0.8 50 

Село Курново (ЕКАТТЕ 40693).  
Таблица 2.4.23. Баланс на територията на землището на село Курново по опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 11 523,2 
За горско стопанство 12 279,0 
Повърхностни води 206.1 

За нуждите на транспорта 86.1 
Населени места 518.0 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.11., таблица 2.4.24.). 

 
Фигура 2.4.11. Устройвана територия на землището на село Курново. 

Таблица 2.4.24. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Курново 



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Роман 
/нетехническо резюме/ 

32 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Си 1 80  2.5 20 

Гп 1     

Ов 1 40 7 0.8 50 

Ов 2 40 7 0.8 50 

Ов 3 40 7 0.8 50 

Ов 4 40 7 0.8 50 

 
Село Средни рът (ЕКАТТЕ 68432).  

Таблица 2.4.25. Баланс на територията на землището на село Средни рът по опорен 

план. 

Видове територия Площ (дка) 

За селско стопанство 7 327,8 

За горско стопанство 7 407,1 

Повърхностни води 185.0 

За нуждите на транспорта 25.4 

Населени места 506.5 

ОУП въвежда няколко устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 

2.4.12., таблица 2.4.26.). 

   
Фигура 2.4.12. Устройвана територия на землището на село Средни рът 
Таблица 2.4.26. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Средни 

рът 
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вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Жм 2 50 10 1.2 40 

Гп 1     

Гп 2     

Ов 1 40 7 0.8 50 

Ов 2 40 7 0.8 50 

Ов 3 40 7 0.8 50 

Ов 4 40 7 0.8 50 

Ов 5 40 7 0.8 50 

Ов 6 40 7 0.8 50 

Ов 7 40 7 0.8 50 

Ов 8 40 7 0.8 50 

Ов 9 40 7 0.8 50 

      

Село Марково равнище (ЕКАТТЕ 47322). Досегашното разпределение в баланса 

на територията по вид е представено в таблица 2.4.27., а ОУП въвежда няколко 

устройствени зони (Приложение 1, Приложение 2; фигура 2.4.13., таблица 2.4.28.). 

 
Фигура 2.4.13. Устройвана територия на землището на село Марково равнище 
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Таблица 2.4.27. Баланс на територията на землището на село Марково равнище по 

опорен план. 

Видове територия Площ (дка) 
За селско стопанство 2 714,5 
За горско стопанство 3 594,1 
Повърхностни води - 

За нуждите на транспорта 4.8 
Населени места 110.8 

Таблица 2.4.28. Вид и параметри на устройствените зони в землището на село Марково 

равнище 

вид 
устройствена 

зона 

№ в 
рамките на 

зоната 
плътност  

(%) 
етажност 

( м) Кинт озеленяване 
мин. % 

Жм 1 50 10 1.2 40 

Ов 1 40 7 0.8 50 

 
За устройствени зони Ц-1, Жм-1, Жс-1, Жк-1, Пп-1 и Пп-3 в землище на град 

Роман и Жм-1 в землищата на селата Радовене и Стояновци  се предвиждат специални 

комуникационни, инфраструктурни, екологични и геоложки изисквания.  

Зоните със специални изисквания попадат в обхвата на заливни територии и 

изработването на инвестиционни или устройствнени проекти в техните рамки  се изисква 

да бъдат със завишени критерии за безопасност, устйчивост и допустимост. Целта е 

стриктно спазване на нормативната база и мерките за осигуряване надеждна защита 

живота и здравето на хората и тяхното имущество, на стопанските и културни ценности. 

Въвеждането на тези устройствени зони гарантира снижаването и предотвратяването в 

голяма степен на вредните  последици върху населението и околната среда в случаи на 

наводнения в  райони със значителен потенциален риск от наводнения, описани в т. 

3.2.5. Оценка на риска от наводнения. 

3. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 

3.1. Атмосферен въздух. 
3.1.1. Климатична характеристика. 
Устройваната територия попада в умерено-континенталната климатична 

област (фиг. 3.1.1.1.). 

Таблица 3.1.1.1. Средномесечни и средногодишни температури на въздуха (оС) 

яну 
ари 

феву 
ари 

март април май юни юли авг 
уст 

септе 
мври  

окто 
мври 

ноем 
ври 

декм 
ври 

ср. 
год 

Средномесечна и средногодишна температура 

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

Средномесечна и средногодишна  максимална температура 
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1,9 4,8 9,6 16,8 21,6 25,4 28,1 28,4 24,2 17,3 10,1 4,5 16 

Средномесечна и средногодишна  минимална температура 

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

 

        
 Фигура 3.1.1.1. Климатична области в България. 

Таблица 3.1.1.2. Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите (mm) 

яну 
ари 

феву 
ари 

март април май юни юли авг 
уст 

септе 
мври  

окто 
мври 

ноем 
ври 

декм 
ври 

ср. 
год 

48 41 52 71 112 106 78 61 59 65 62 54 811 

зима пролет лято есен ср 
год 

143 236 246 187 811 

Таблица 3.1.1.3. Среден брой дни с дъжд и сняг 

яну 
ари 

феву 
ари 

март април май юни юли авг 
уст 

септе 
мври  

окто 
мври 

ноем 
ври 

декм 
ври 

ср. 
год 

Среден брой дни с дъжд 

4 5 7 14 17 15 11 9 9 10 11 7 119 

Среден брой дни със сняг 

14 9 5 2 - - - - - - - 7 30 

Най-ранната дата на появяване на снежната покривка е 11 ноември, най-късната-

3 февруари, а средната-8 декември. Средната продължителност на снежната покривка е 

84 дни. 
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Фигура 3.1.1.2. Средни месечни температури и валежи в община Роман 

/www.meteoblue.com/bg/ 

Таблица 3.1.1.4. Влажност на въздуха, мъгли 

яну 
ари 

феву 
ари 

март април май юни юли авг 
уст 

септе 
мври  

окто 
мври 

ноем 
ври 

декм 
ври 

ср. 
год 

Средномесечна относителната влажност (%) 

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

Месечен и годишен брой на дни с относителна влажност под 30% 

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

Месечен и годишен брой на дни с относителна влажност над 80% 

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

Среден брой дни с мъгла 

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

Максимален брой дни с мъгла 

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

Таблица 3.1.1.5. Характеристики на вятъра 

яну 
ари 

феву 
ари 

март април май юни юли авг 
уст 

септе 
мври  

окто 
мври 

ноем 
ври 

декм 
ври 

ср. 
год 

Честота тихо време (%) 

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

Средна скорост (m/s) 
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1,5 2 2 2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 

Брой дни вятър над 14 m/s 

0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 5,3 

Честота на вятъра по скорост - 0-1 m/s   (%) 

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

Честота на вятъра по скорост - 2-5 m/s   (%) 

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

Честота на вятъра по скорост - 6-9 m/s   (%) 

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

Честота на вятъра по скорост – 10--13 m/s   (%) 

0,5 1,4 1,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 

Интересни и важни са характеристики на вятъра по посока. 
Таблица 3.1.1.6.  Характеристики на вятъра по посока 

Показател N NE E SE S SW W NW Тихо 

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

Ср.скорост, m/s 2,25 2 2,1 2,65 2,9 4,5 3,45 3,9 - 

Честота силен 
вятър,% 

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

Съвкупността от метеорологични фактори, оказващи влияние на концентрацията 

на примесите, нейното разпределение по вертикала и хоризонтала, а също и нейното 

изменение във времето е прието да се нарича потенциал на замърсяване на 

атмосферата (ПЗА). Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух 

е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 1 м/сек /до 3.6 км/ч/. 

В обобщение, от климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на 

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

на дните с мъгли и ниското количество слънчева радиация, което обуславя турбулентен 

топлинен поток. Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни 

източници в приземния въздушен слой.     

3.1.2. Състояние на атмосферния въздух. 
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух са 

концентрациите на суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид;  азотен 

диоксид и/или азотни оксиди;  въглероден оксид;  озон; олово (аерозол); бензен; 

полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак; арсен. 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството 

на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 Района за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Ежедневно се 

контролират концентрациите на основните показатели,  
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Фигура 3.1.2.1. Станции за наблюдение и контрол на КАВ в България. 
Според териториалното деление на територията, контролирана от РИОСВ 

Враца,  за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух територията е в 

район Бяла Слатина,  обхваща общините Бяла Слатина и Роман. За района не се изисква 

изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите. 

Община Роман не попада в “райони, в които нивата на един или няколко 

замърсителя са между съответните горни и долни оценъчни прагове”, поради което на 

устройваната територия няма пунктове за постоянен мониторинг на атмосферните 

замърсители. Контролът по състоянието на атмосферния въздух се извършва по график 

от РИОСВ Враца, утвърден от МОСВ/ИАОС, а имисионният мониторинг от мобилната 

автоматична станция при Регионална лаборатория Плевен, обслужваща 

Северен/Дунавски/ РОУКАВ.  

За района последните измервания с Мобилната автоматична станция за 

имисионен контрол на атмосферния въздух към ИАОС Регионална Лаборатория  Плевен 

с продължителност 52 денонощия са извършени през 2013 г. на територията на град Бяла 

Слатина. От основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух 

в района О3, СО, SО2, NO, NO2 и ФПЧ10 са регистрирани превишения само на 

средноденонощните норми (СДН) по показателя ФПЧ10, като отчетените минимални 

наднормени концентрации не се дължат на промишлени източници, а основно на 

използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор. От извършения по-долу 

анализ се очертава аналогична картина и за устройваната територия-град Роман и 

общината. 
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На устройваната територия липсват крупни промишлени източници на 

замърсяване на атмосферния въздух. В последните години няма данни за превишения на 

пределно-допустимите концентрации и прагови стойности, заложени в 

законодателството.  

За основен източник на вредни емисии в атмосферния въздух се счита „Метизи” 

АД, гр. Роман. При извършен регулярен емисионен контрол в проследните години не са 

установени наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества . Дейността на 

останалите действащи по-големи предприятия не е свързана с отделяне на емисии в 

атмосферния въздух . 

Както и в цялата страна, транспортът има значителен дял в замърсяването 

на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-

малка степен, ФПЧ10.  

Таблица 3.1.2. Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение 

през 2015 и прогноза за 2040 година по пътищата от Републиканската пътна  мрежа в 

община Роман /по данни от АПИ и ИПМ/. 

номер път номер км година леки BUS
леко 

товарни
средно 
товарни

тежко 
товарни

товарни с 
ремаркета

Товарни 
общо

МПС ЕЛА ОАД

1 III-103 26,000 2015 576 3 112 18 4 3 137 716 862 16
2 III-103 26,000 2040 865 3 168 26 4 3 201 1069 1279 20

3 III-134 34,000 2015 295 10 73 29 14 5 121 426 570 35
4 III-134 34,000 2040 509 15 125 50 24 10 209 733 980 60

5 III-308 27,000 2015 482 10 102 16 11 1 130 622 769 26
6 III-308 27,000 2040 829 15 175 29 19 1 224 1068 1316 43

СРЕДНОДЕНОНОЩНА ГОДИШНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ 2015 И ПРОГНОЗА ЗА 2040 ГОДИНА

 
Като цяло състоянието на републиканските и общински пътища е лошо. 

Железопътната мрежа в общината е относително добре развита, като дължината и е 

общо 25,135 км, представена в т.2.3. Вредните емисии от автомобилен транспорт зависят 

най-вече от типа на превозните средства, които се използват (съотношението леки 

коли/тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво (бензин, дизел, газ), 

интензивността на трафика и състоянието на пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят 

неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и 

сезоните, но събирането на точна и надеждна информация е изключително трудно и до 

момента няма практика да се извършва пълноценно. По тази причина, решаващо 

влияние имат изчислените максимални емисии за един час за съответната пътна отсечка, 

или улица, в рамките на денонощието. Най-високите нива са в интервала 16-20 ч., а най-

ниските между 0-6 часа. 

Значим източник на емисии са отоплителните инсталации. При изгарянето, 

на масово употребяваните в домакинството твърди горива емисиите са с ниска височина 

и ниска емисионна температура. Отделят се серни и азотни оксиди, въглероден оксид, 

бензен, летливи органични съединения, фини прахови частици, прах, неизгорели окиси 

т.нар. „сажди“.... 
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Най-неблагоприятни са зимните месеци, когато има случаи на температурни 

инверсии, мъгли и облачност. Това създава неприятна обстановка, най-вече през ранните 

сутрешни и късните вечерни часове на денонощието. Годишните нива на емисии от 

битовото отопление са пропорционални на броя на жителите по населени места. 

Очаквани годишни и моментни нива на емисиите от битовото отопление по населени 

места не дават основание за допустимо превишаване на нормите за опазване на 

околната среда и човешкото здраве, заложени в законодателството на страната. Те 

обаче остават, наред с транспорта, с основен принос към влошаване качествата на 

приземния атмосферен слой.  

Дейностите, свързани с източниците на емисии на летливи органични 
съединения (ЛОС) във въздуха са силно ограничени - дистрибуция на бензини 

(бензиностанции), използване на органични разтворители в процеса на производство, 

употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и авторепаратурни продукти със 

съдържание на ЛОС, по-високо от установените норми, горивни процеси. Липсват 

действащи инсталации, употребяващи разтворители с емисии на ЛОС, с консумация на 

разтворители над прагови стойности. В обектите, използващи озоноразрушаващи 

вещества - фирми с хладилни и климатични инсталации, се водят досиета и извършват 

проверки за херметичност. Функциониращите бензиностанция и газостанция са 

приведени в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини , посл изм. бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 

г. Изградени са системи за обратно връщане на газовите пари, които не позволяват 

отделянето на вредни емисии в атмосферния въздух. 

За община Роман няма данни, които да показват системно замърсяване на 

въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни газове. Поради липса на крупни 

източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като 

незамърсен и с добро качество. Преносът на замърсяване от съседни, близки или силно 

натоварени територии не създава проблеми. Не се изключва вероятността за 

съществуващи, макар и кратковременни наднормени концентрации за общите 

замърсители - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород, 

особено в районите с интензивен автомобилен транспорт. 

Възможни са и са отчитани наднормени концентрации само на ФПЧ10. Това става 

при особено неблагоприятни метеорологични условия, характерни за отоплителния сезон 

и най-вече за общинския център. Очакваната повторяемост е ниска - 6 до 10 пъти в 

календарна година при допустими до 35 по Наредба №12/2010  г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ), олово, бензен, въглероден оксид 

и озон в атмосферния въздух. 
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Не са правени изследвания за източници на неприятни миризми. Основен 

източник са местата с изхвърлени органични отпадъци, за отглеждане на животни, 

торища, нерегламентираните малки сметища, незавършена канализационна мрежа... 

3.2. Повърхностни и подземни води. 
3.2.1. Повърхностни води. 

Реките в разглеждания район са част от Дунавският водоносен басейн. Общината 

е част от Дунавския район за управление на водите с център град Плевен. Разположена е 

във водосборните област на реките Искър и Малък Искър /приток на р. Искър/.  

Таблица 3.2.1.1. Средногодишеният отток на река Искър при град Нови Искър 

речен отток I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
средно
годиш

ен 
количество 

(m3/s) 18,6 28,5 30,3 28,3 32,6 27,5 16,7 14,3 15,5 19,5 21,8 25,5 23,30 

количество 
(% от год. 

обем) 
6,70 10,2 10,9 10,1 11,7 9,80 6,00 5,10 5,60 7,00 7,80 9,10 100,0 

Съгласно План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. на 

територията на общината и са определени 3 водни тела : 

Таблица 3.2.1.2. Повърхностни водни тела на територията но община Роман 
 
Таблица 3.2.1.3. Типологията на повърхностните води на територията на община Роман 

Описание на водното тяло Код 
Код на 

типа 
Тип 

Дължин

а (kм) 

Водосб. 

площ 

(kм2) 

р. Искър от вливане на р. Малък 

Искър при Роман до вливане на 

р. Златна Панега при Червен 

бряг 

BG1IS135R11

26 

R4 Полупланински  

реки в 

понтийската 

провинция 

54,448 

6 

626,22 

р. Искър от вливане на р. 

Габровница при Елисейна до 

вливане на р. Малък Искър при 

Роман 

BG1IS135R12

26 

R4 Полупланински  

реки в 

понтийската 

провинция 

58,647 644,657 

Код на водно 
тяло 

 
Воден 
обект 

Категория 
на 

водното 
тяло 

 
Географски обхват 

СМВТ/ИВТ/ 
Естествено 
водно тяло 

По-голямата 
част от 
BG1IS135R1126 

ИСКЪР Река 
р. Искър от вливане на р. Малък Искър 
при Роман до вливане на р. Златна 
Панега при Червен бряг 

Естествено 

Част от    
BG1IS200R1023 

МАЛЪК 
ИСКЪР Река 

р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш 
при Своде до устие при Роман, вкл. 
притока р. Батулска  без зона питейни 
РВ "Говежди дол"; Своде 

Естествено 

Малка част от    
BG1IS135R1226 ИСКЪР Река 

р. Искър от вливане на р. Габровница 
при Елисейна до вливане на р. Малък 
Искър при Роман 

Естествено 
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р. Малък Искър от вливане на р. 

Бебреш при Своде до устие при 

Роман, вкл. притока р. Батулска 

без зона питейни РВ "Говежди 

дол"; Своге 

BG1IS200R10

23 

R4 Полупланински  

реки в 

понтийската 

провинция 

23,481 123,428 

Предварително потвърдено като силно модифицирано спрямо първият ПУРН е 

ПВТ  „р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман до вливане на р. Златна Панега 

при Червен бряг” с код BG1IS135R1126.  

На територията на община Роман  има точкови източници на непречистени 

отпадъчни води с преобладаващ битов характер – Роман.  Засегнатите повърхностните 

водни тела са с код BG1IS200R1023 и BG1IS135R1226. Няма биоразградими 

промишлените ОВ с товар над 4000 е. ж., зауствани във водоприемници в чувствителни 

зони. Има два Точкови източници на промишлени отпадъчни води с Разрешително по 

Закона за водите в ДРБУ - Предприятие за преработка на вторична пластмаса от 

опаковки и др. изделия, гр. Роман и Предприятие за производство на техн. керамика - 

поток 2, производствени. 

Дифузни източници – предимно натиск от земеделски дейности. Основното 

натоварване е от биогенните елементи (азот- и фосфорсъдържащи вещества). Всички 

ПВТ на територията на общината имат натиск от дифузни източници – селско стопанство.  

Няма данни за хидроморфологичен натиск. 

Таблица 3.2.1.4. Риск оценка на повърхностните водни тела 

Описание на водното 
тяло 

Код 

Дълж

ина 

на 

рекит

е, km 

Водо

сборн

а 

площ, 

km2 

Oценка по 

биологични

те 

елементи 

за качество 

Oценка 

по 

физико-

химични 

показат. 

Обща 

екологи

чна 

оценка 

на риска 

Химична 

оценка на 

риска- 

приорит. 

вещества 

р. Искър от вливане на 
р. Малък Искър при 
Роман до вливане на р. 
Златна Панега при 
Червен бряг 

BG1IS13

5R1126 

54,44

8 6 

626,2

26 

вероятно в 

риск 

в риск в риск вероятно 

в риск 

р. Искър от вливане на 
р. Габровница при 
Елисейна до вливане 
на р. Малък Искър при 
Роман 

BG1IS13

5R1226 

58,64

7 

644,6

57 

в риск в риск в риск не в риск 

р. Малък Искър от 
вливане на р. Бебреш 
при Своде до устие при 
Роман, вкл. притока р. 
Батулска без зона 
питейни РВ "Говежди 
дол"; Своге 

BG1IS20

0R1023 

23,48

1 

123,4

28 

в риск в риск в риск не в риск 
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Пунктове за  мониторинг /Съгласно писмо Изх.№ 4561/ 08.2017 г. на Басейнова 

дирекция „Дунавски район” са изградени на реките Искър и Малък Искър, а на р. Искър 

при гр. Роман е разположена хидрометрична станция с код 18800 за количествен 

мониторинг, изпълняван от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).  

Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на 

повърхностните водни тела за втория цикъл на ПУРБ е показана в Приложение 4.1.2.1 

Таблица 3.2.1.5. Оценка на екологично състояние/потенциал и химичното състояние на 

повърхностните водни тела на територията на община Роман 

Описание на водното тяло Код 

Код 

на 

типа 

Дължина на 

реките, 

km/Площ на 

язовира, км2 

Водосбо

рна 

площ, 

km2 

Екологичн

о 

състояние/ 

потенциал 

Химичн

о 

състоян

иe. 

р. Искър от вливане на р. 
Малък Искър при Роман до 
вливане на р. Златна 
Панега при Червен бряг 

BG1IS135R112

6 

R4 54,448 6 626,226 
3 U 

р. Искър от вливане на р. 
Габровница при Елисейна 
до вливане на р. Малък 
Искър при Роман 

BG1IS135R122

6 

R4 58,647 644,657 
3 2 

р. Малък Искър от вливане 
на р. Бебреш при Своге до 
устие при Роман, вкл. 
притока р. Батулска без 
зона питейни РВ "Говежди 
дол"; Своге 

BG1IS200R102

3 

R4 23,481 123,428 

5 2 

Основен проблем, свързан със замърсяването на водите си остава 

антропогенното натоварване на повърхностните водни обекти от точкови и дифузни 

източници. Няма данни за замърсяването от точкови индустриални емитери и за 

потенциално повлияни участъци от дифузно замърсяване от селскостопански източници. 

3.2.2. Подземни  води. 
На територията на ДРБУ са определени 50 подземни водни тела (ПВТ), като 4 

от тях попадат на територията на община Роман. 

 
Фигура 3.2.2.1. Хидрогеоложко райониране на България (по програмата за 

мониторинг на подземните води, МОСВ) 
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Таблица 3.2.2.1. Подземните водни тела на територията на община Роман 

Код на подземно водно 
тяло 

Име на подземно водно 
тяло 

Населени места 

Част от    
BG1G0000QAL017 

Порови води в Кватернера - 
р. Искър 

Караш; Кунино; Радовене; Роман; Струпец 

Част от   
BG1G0000K2S037 

Карстови води в 
Предбалкана 

Камено поле; Кунино 

Малка част от    
BG1G0000TJK044 

Карстови води в Западния 
Балкан 

 

Част от    
BG1G0000TJK045 

Карстови води в Централния 
Балкан 

Долна Бешовица; Караш; Кунино; 
Радовене; Роман; Синьо бърдо; 
Смолевица; Средни рът; Стояновци; 
Струпец; Хубавене 

Таблица 3.2.2.2. Риск оценка на подземните водни тела 

Тип на 
водното тяло 

Код на ПВТ Наименование на водното 
тяло 

Риск оценка 
по количество 

Риск 
оценка 
по химия 

Обща 
оценка 
на риска 

безнапорен Част от    
BG1G0000QA
L017 

Порови води в Кватернера - 
р. Искър 

не да в риск 

безнапорен Част от   
BG1G0000K2
S037 

Карстови води в 
Предбалкана 

не не не 

безнапорен Малка част от 
BG1G00 
00TJK044 

Карстови води в Западния 
Балкан 

не  не  не  

напорен Част от    
BG1G0000TJ
K045 

Карстови води в Централния 
Балкан 

не  не  не  

 
На подземно водно тяло BG1G0000K2S037 са разположени пунктове от 

националната програма за мониторинг на химичното и  количественото състояние на 

подземните води, мониторинг в зоните на защита на питейните води. 

Таблица 3.2.2.3. Общата оценка на състоянието на подземните водни тела.  

Код Име басейн Оценка на 
химично 
състояние 

Оценка  
на коли 
чествено 
състоян
ие 

Обща 
оценка на 
състояни
ето на 
ПВТ 

BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър добро  добро добро 
BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана добро  добро добро 
BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан добро  добро добро 

BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан  
лошо 

 
добро 

 
лошо 

 
3.2.3. Зони за защита на водите. 
В обхвата на общия устройствен план съгласно ПУРБ 2016-2021г. не попадат 

зони за къпане и зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми. Няма предвидени и зони за отдих и водни спортове. От Регистър на питейните 

подземни водни тела в Басейнова дирекция „Дунавски район” като зони за защита на 

водите на територията на община Роман са определени четири водни тела.  
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Зоните на защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

са основна планирана мярка в ПУРБ 2016-2021г, действие за изпълнение на DW_1_4, 

Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ. 

Таблица 3.2.3.1. Зони за защита на питейните подземни водни тела 

Код на зона  
Код на подземно 

водно тяло 
Име на подземно водно тяло 

BG1DGW0000QAL017 BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър 

BG1DGW0000K2S037 BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана 

BG1DGW0000TJK044 BG1G0000TJK044 Карстови води в Западния Балкан 

BG1DGW0000TJK045 BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния Балкан 

На територията на Община Роман няма определени санитарно-охранителни зони 

в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди ( ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.). 

Общината не попада в уязвима зона, съгласно Заповед №РД 146/26.02.2015г. на 

Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони., но попада в 

чувствителна зона, съгласно Заповед № РД 970/28.07.2003г. на Министъра на ОСВ. 

Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в териториалния обхват на БДУВДР: 

с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. 

Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав на територията на Р. 

България“. Съгласно заповедта водоприемниците в поречие Искър са определени като 

чувствителни зони. В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона 

отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се 

заустват в него е необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и 

отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, 

регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти.  

Съгласно Чл. 119а (1), т.5. зони за защита на водите на територията на община 

Роман са и обявените четири защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии: 

- Скално образувание Чуклите с документи за обявяване 1427 от 13.05.1974и 

цел на обявяване - скални образувания;  

- Пещери Самуилица едно и две с документи за обявяване 179930.06.1972 и 

цел на обявяване -  пещера;  
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- Пещера Гълъбарника с документи за обявяване 1799 от 30.06.1972 и цел на 

обявяване -  пещера. 

- Скално образувание Червеница с документи за обявяване 3039 от 

03.10.1974 и цел на обявяване -  скални образувания.  

На територията на община Роман има обявени две зони по Натура 2000 във 

връзка с Директивата за местообитанията: 

- Карлуково с код BG0001014. Повърхностните ВТ на територията на Роман, 

попадащи в ЗЗВ са: водно тяло с име на водното тяло и код: р. Искър от вливане на р. 

Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман - BG1IS135R1126;  

- Бебреш с код BG0000374. Повърхностните ВТ на територията на Роман, 

попадащи в ЗЗВ са: водно тяло с име на водното тяло и код: р. Искър от вливане на р. 

Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман - BG1IS135R1126 и 

водно тяло с име на водното тяло и код: р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при 

Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; 

Своге - BG1IS200R1023. 

Зона по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението 

на дивите птици е Карлуковски карст с код BG0000332. В нея попада част от 

повърхностно ВТ с име р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане 

на р. Малък Искър при Роман  и с код BG1IS135R1126.  

3.2.4. Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране 
на отпадъчните води. 

3.2.4.1. Водоснабдяване 
Водоснабдяването на населените места (с изключение на селата Средни рът и 

Марково равнище) в общината се осъществява от ВиК ЕООД – Враца. Голяма част от 

външните водопроводи захранващи населените места ц. Долна Бешовица, с. Камено 

поле, с. Кунино, с. Караш и част от гр. Роман са подменени, а вътрешната водопроводна 

мрежа на с. Караш и с. Кунино е изцяло подменени. 

Питейното водоснабдяване се осъществява от няколко помпени станции: 

- За гр. Роман от ПС 1 и 2 в землището на с. Хубавене и с. Старо село. 

- За с. Хубавене и с. Караш от ПС 1 и 2 на с. Хубавене. 

- За с. Каменно поле от ПС на с. Каменно поле. 

- За с. Кунино, с. Радовене и с. Стояновци от ПС на с. Кунино. 

- За с. Долна Бешовица от ПС на с. Долна Бешовица 

- За с. Струпец и гара Струпец от ПС с. Струпец и ПС с. Старо село. 

- За с. Синьо бърдо и с. Курново от ПС  с. Синьо бърдо.  

В границите на общината има 12 водоизточника, в т.ч. 10 каптажа и 2 шахтови 

кладенеца.  
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Каптирани водоизточници се използват за питейно битово водоснабдяване на 

селата на община Роман и гр. Роман с дебит от 12 л/сек до 60 л/сек. По отношение на 

начина на добиване 99% от водата за питейно-битови нужди е помпажна.  

Община Роман е осигурена с достатъчно количество вода за питейно битови и 

противопожарни нужди. Качеството на водата в Община Роман съответства на 

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното 

развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 30 

от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2007 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г. и бр. 102 от 2014 

г.). 

Въпреки че през последните години в някои от населените места част от 

мрежите са подменени, все още нивото на загубите на вода е значително. То се дължи 

на големия брой на авариите, които се проявяват по силно амортизираните азбесто-

циментови и стоманени водопроводи. Основни причини за аварийността са износените 

гумени уплътнители на азбесто-циментовите тръбопроводи и корозията на стоманените 

тръбопроводи. Водоизточниците, от които се водоснабдяват населените места на 

територията на Община Роман, нямат учредени санитарно охранителни зони. На вход 

населени места не са монтирани водомери за измерване на подадените водни 

количества. 

На територията на община Роман няма пречиствателна станция за питейна вода 

експлоатирана от ВиК ЕООД гр. Враца.  

Необходимо да се извърши :  

- Реконструкция на външната водопроводна мрежа изпълнена от етернитови и 

стоманени тръби – подмяната съществуващите силно амортизирани водопроводи с нови 

съвременен клас тръби, с цел намаляване загубите на питейна вода.  

- За контрол на разходите на водни услуги трябва да бъдат  монтирани 

водомерни възли на вход на наслените места. Необходимо е да се предвиди 

мониторингова система за наблюдаване на дебита и качествата на водоизточниците. 

- Подмяната на селищните водопроводни системи изпълнена от етернитови и 

стоманени тръби с цел намаляване авариите и течовете. Икономически изгодно би било 

това да се случи успоредно с изграждане на канализационна мрежа. 

- Реконструкция и модернизация на съществуващите водоеми и помпени 

станции. За помпени станции, които не са в добро техническо състояние е нужно по 

отношение на техническото и електро оборудването да се предприемат мерки за подмяна 

и модернизация. Това ще доведе до повишаване на сигурността на работа и свеждане на 

възникващите авариите по помпените агрегати до минимум. 

- Изграждане на алтернативни водоизточници, с цел предотвратяване на 

режимно водоподаване при продължително засушаване. 
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-  Повишаване на енергийната ефективност. 

- Да се предвидят съвременни съоръжение за дезинфекция с автоматизация.  

- Да се извърши  геодезическо заснемане на трасетата  на съществуващите 

довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, както и точното местоположение на 

съществуващите водоизточници. 

Да предвиди учредяване и изграждане на СОЗ на водоизточниците  

3.2.4.2. Канализационна мрежа 
На територията на община Роман изградена канализационна мрежа има само в 

гр. Роман, Няма пречиствателна станция за третиране на битови отпадъчните води. 

Заустването на битовите отпадъчни води от останалите имоти става чрез попивни 

кладенци.  

3.2.4.3. Пречистване на битови отпадъчни води от населени места  
На територията на община Роман няма изградена пречиствателна станция за 

третиране на битови отпадъчните води. Битовите и промишлени отпадъчните води от 

фирма "Метизи" АД, след третирани в локални пречиствателни съоръжения води се 

заустват в р. Искър.  

3.2.5. Оценка на риска от наводнения 
Обособената територия на община Роман попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения (фигура 3.2.5.1., таблица 3.2.5.1. ) . 

 
Фигура 3.2.5.1. Моделирана залята площ на район със значителен 

потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_IS_011 – Река Искър при град Роман 

по План за управление на риска от наводнения /2016 – 2021/ на ДРУВ. 
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Таблица 3.2.5.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения на територия 

на община Роман 

Код РЗПРН Име на 

РЗПРН 

Дължина Поречие Водно тяло Населено 

място 

Степен на 

риск 

BG1_APSFR_

IS_011 

р.Искър при 

гр.Роман 

16,9 Искър BG1IS135R1226 

BG1IS135R1126 

гр. Роман висок 

Обхваща поречието на река Искър в землищните граници на град Роман, с. 

Струпец и с. Синьо Бърдо  /от гара Струпец до град Роман/, както и малка част от долния 

участък на р. Малък Искър в границите на града и е с дължина около 16,9 км. Засегнато 

Населено място - гр. Роман. На територията на този РЗПРН попада само едно населено 

място- гр. Роман. В района на града има регистрирани шест минали наводнения, всички с 

произход интензивни валежи. Няма регистрирани наводнения от излизане на реката от 

речното корито, независимо, че през града минават две реки - р. Искър и р. Малък Искър. 

Подадената в ПОРН информация за минали наводнения показва, че по-големи 

поражения има върху пътищата свързващи града. 

В ПОРН е моделирано заливане на предприятие „МЕЗИТИ” АД. Обследването на 

областта показва, че то е защитено от изградена бетонова стена, започваща доста преди 

обекта по поречието на р. Малък Искър, обхващат цялата индустриална зона по 

поречието на р. Искър. 

 
Фигура 3.2.5.2. Моделирано заливане на предприятие „МЕЗИТИ” АД град Роман 

по План за управление на риска от наводнения /2016 – 2021/ на ДРУВ. 
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Фигура 3.2.5.3. Реките Искър и Малък Искър при град Роман по План за 

управление на риска от наводнения /2016 – 2021/ на ДРУВ. 
Таблица 3.2.5.2. Приоритетите и целите за райони със значителен потенциален риск от 

наводнения  

ПРИОРИТЕТИ ЦЕЛИ за РЗПРН СТЕПЕН НА 
СИГУРНОСТ 

1 Опазване на човешкото 
здраве 

1.1. Минимизиране броя на 
засегнатите и пострадали 

хора при наводнения. 

 
Ниска: Няма данни 

за минали 
наводнения, речното 
корито е на по-ниска 

кота от тази на 
града. 

2 По-висока степен на защита 
на критичната инфраструктура 

и бизнеса 

2.2.1. Подобряване на защитата 
на значими стопански 

обекти. 
3 Подобряване на защитата на 

околната среда 
3.1. Подобряване на защитата 

на канализационни системи 
3.2 Подобряване на защитата 

на индустриални 
обекти(основно ІРРС и 

SEVESO обекти) 
4 Подобряване на 

подготвеността и реакциите 
на населението 

4.1. Подобряване на 
подготвеността на 
населението при 

наводнения. 
4.2 Подобряване на реакциите 

на населението при 
наводнения. 

5 Подобряване на 
административния капацитет 

за УРН 

5.4. Минимизиране на риска от 
наводнения по водното 
течение за целия речен 

басейн 
 

Таблица 3.2.5.3. Мерки за райони със значителен потенциален риск от наводнения  

код по 
национален 
каталог 

Име на мярката  
 

Описание на мярката (по каталога)  Място на 
прилагане 
 

PRE49-PRO34- Изграждане на нови Отнася се преди всичко за населени места. РЗПРН 
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REAC121 корекции Следва да се приема като мярка, налагаща 
активи с висока икономическа и социална 
стойност.  

BG1_APSR
F_IS_01 

PREP31-
REAC78 

Разработване и 
актуализиране на 
плановете за 
защита при 
бедствия (в част  

Участие на компетентните органи за УРН от 
самото начало при разработването на 
планове за действия при природни 
бедствия, аварии. 

РБУ 

PRE59-PRO44-
REAC132 

Разработване и 
изпълнение на 
областни и 
общински програми 
за намаляване 
риска от бедствия 
вкл. от наводнения 

Областните и общинските програми 
включват планиране на мероприятия за 
защита на критични участъци при опасност 
от преливане на диги и оградни съоръжения 
или локална защита на съоръжения от 
особена важност при критични ситуации. 

РБУ 

PRE5-PRO2-
REAC6 

Създаване на 
управляеми 
полдери и малки 
буферни басейни в  
заливни тераси на 
реките 

Намаляване на скоростта, задържане на 
наносите и водните количества при 
преминаване на висока вълна в пасищата и 
алувиалните гори край реките; създаване 
на обеми за контролирано разтоварване на 
водните количества чрез съществуващите 
на терена релефни форми Triturus karelinii 
(Triturus  
cristatus karelinii), 
Bombina bombina, Bombina variegata, Emys 
orbicularis Бебреш BG0000374 
код по национален каталог 
Име на мярката  
Описание на мярката (по каталога)  
Място на прилагане 
PRE49-PRO34-REAC121 
Изграждане на нови корекции 
Отнася се преди всичко за населени места. 
Следва да се приема като мярка, налагаща 
активи с висока икономическа и социална 
стойност.  
PREP31-REAC78 
Разработване и актуализиране на 
плановете за защита при бедствия (в част 
наводнения) 
Участие на компетентните органи за УРН от 
самото начало при разработването на 
планове за действия при природни 
бедствия, аварии. 
РБУ PRE59-PRO44-REAC132 
Разработване и изпълнение на областни и 
общински програми за намаляване риска от 
бедствия вкл. от наводнения 
Областните и общинските програми 
включват планиране на мероприятия за 
защита на критични участъци при опасност 
от преливане на диги и оградни съоръжения 
или локална защита на съоръжения от 
особена важност при критични ситуации. 
PRE5-PRO2-REAC6 
Създаване на управляеми полдери и малки 
буферни басейни в  заливни тераси на 
реките 
Намаляване на скоростта, задържане на 

РБУ 
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наносите и водните количества при 
преминаване на висока вълна в пасищата и 
алувиалните гори край реките; създаване 
на обеми за контролирано разтоварване на 
водните количества чрез съществуващите 
на терена релефни форми 

PRE31-PREP2-
RR7-REAC39 

Ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища. 
Недопускане на 
преливане през 
короната на дигите 
при поройни валежи 
в сравн. малки 
водосборни 
области 

Преоценка на хидрoложка и хидравлична 
осигуреност на язовирните стени, особено 
на тази от насипен тип, от гледище на 
новите нормативни изисквания за сигурност 
на  стените и асоциираните с тях 
водопроводящи съоръжения. 
Актуализиране на аварийните планове; 
запознаване на населението под такива 
съоръжения със съществуващите рискове. 

РБУ 

PRE48-PRO32-
REAC119 

Премахване на 
опасни, пречещи 
и/или неефективни 
язовири 

Премахване на някои малки язовири, 
неизпълняващи своето първоначално 
предназначение и представляват 
потенционална опасност за 
разположениите под тях обекти и нас.места 

РБУ 

PRE69-PRO54-
REAC141 

Осигуряване на 
скатовете за 
задържане 

Мероприятия за увеличаване на 
грапавината чрез залесяване, изхраждане 
на тераси и заграждения от билогичен и 
изкуствен материал. 

РБУ 

PRE27-
REAC28 

Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Осъществяване на дейности по 
ликвидиране на натрупвания, създаващи 
препятствия за свободно преминаване на 
водите, черз почистване на участъци от 
речните корита от  дървета и храсти, 
падащи дървета, дънери, битови и 
строителни отпадъци и др.  

РБУ 

PRE24-
REAC25 

Премахване на 
незаконни 
постройки, 
подприщващи 
съоръжения, 
огради, складирани 
материали и други 
намиращи се в 
границите на 
речните легла или 
дерета 

Отстраняване на всички подприщващи 
строежи и съоръжения, намиращи се в 
речните корита и нарушаващи тяхната 
проводимост; създаване на обстановка на 
нетърпимост към незаконно изградените 
такива обекти. 

РБУ 

PREP7-
REAC54 

Повишаване 
готовността на 
населението за 
реагиране при 
наводнения  

Разработване и осъществяване на 
програми за превантивна дейност чрез 
средствата за масова комуникация; 
провеждане на учебни тренировки за 
отработване на действия за спасяване на 
хора и лично имущество; осигуряване на 
неприкосновен запас с вещи и храни от 
първа необходимост за населението 

 

PREP39-
REAC86 

Провеждане на 
обучителна и 
информационна 
кампания по 
проблемите, 
свързани с 
наводненията 

Специално организирани събития за 
получаване на знания, информация и 
развитие на умения в случай на наводнение 
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PRE46-PRO30-
REAC117 

Реконструкция и 
ремонт на язовири 

Реконструкция на самата язовирна стена, 
като повишаване височината на нейната 
корона, увеличаване проводимостта на 
съоръженията за отвеждане на високите 
води 

 

PRE81-PRO68 Използване на 
съвременни 
системи за 
управление на 
атмосферните води 
за намаляване на 
риска от 
наводнения 
/особено в 
населени места/  

мярката цели безпроблемно отвеждане и 
оттичане на падналите в градската среда 
валежи и очакван облекчителен ефект 
върху канализационната мрежа в 
населените места 

 

PRE83-PRO69 Оценка на 
влиянието на 
хидротехническите 
съоръжения върху 
риска от 
наводнения на етап 
проект на 
изграждане на 
съоръжението 

Мярката цели недопускане на повишаване 
на риска от наводнения при изграждане на 
нови съоръжения 

 

 
3.2.6. Цели и мерки за повърхностни и подземни води и зони за защита 
3.2.6.1. Повърхностни води 

Таблица 3.2.6.1. Цели за опазване на околната среда на повърхностните водни тела 

Описание на 
водното 

тяло 

Код Цел 2015 г Цел 2021 г. Цел 2027 г. 

р. Искър от 
вливане на р. 
Малък Искър 
при Роман до 
вливане на р. 
Златна 
Панега при 
Червен бряг 

BG1IS135R1
126 

Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние. Опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 
водно тяло. 
Предотвратяване на 
замърсяването и 
запазване на доброто 
химично състояние  

Постигане на СКОС 
за БПК5,N-
съединения,P-
съединения, Риби за 
добро екологично 
състояние до 2021г. 
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното с-ие по 
останалите елементи 
за качество. 
Предотвратяване на 
замърсяването и 
постигане на добро 
химично състояние. 

Запазване на добро 
екологично и 
химично състояние  

р. Искър от 
вливане на р. 
Габровница 
при Елисейна 
до вливане 
на р. Малък 
Искър при 
Роман 

BG1IS135R1
226 

Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние. Опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 
водно тяло. 
Предотвратяване на 
замърсяването и 
запазване на доброто 
химично състояние 

Постигане на СКОС 
за БПК5,N-
съединения,P-
съединения, МЗБ, 
ФБ, Риби за добро 
екологично 
състояние до 2021г. 
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите елементи 
за качество. 

Запазване на добро 
екологично и 
химично състояние  
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Предотвратяване на 
замърсяването и 
запазване на добро 
химично състояние. 

р. Малък 
Искър от 
вливане на р. 
Бебреш при 
Своге до 
устие при 
Роман, вкл. 
притока р. 
Батулска без 
зона питейни 
РВ "Говежди 
дол"; Своге 

BG1IS200R1
023 

Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние. Опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
повърхностното 
водно тяло. 
Предотвратяване на 
замърсяването и 
запазване на доброто 
химично състояние 

Постигане на СКОС 
за БПК5, N-NO3,P-
PO4,N-total, P-total, 
МЗБ, МФ, ФБ, Риби 
за умерено 
екологично 
състояние до 2021г.   
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по 
останалите елементи 
за качество. 
Предотвратяване на 
замърсяването и 
запазване на добро 
химично състояние. 

Постигане на СКОС 
за БПК5, N-NO3,P-
PO4,N-otal, P-total, 
МЗБ, МФ, ФБ, Риби 
за добро  
екологично с-ие до 
2027г. Постигане на  
СКОС за Cu,Mn,Al,Fe 
за добро 
екологично 
състояние до 2027г. 
(СКОС коригиран с  
фонова 
концентрация). 
Предотвратяване 
влошаване на 
екологичното 
състояние по  
останалите елементи 
за качество. 
Предотвратяване на  
замърсяването и 
запазване на добро 
химично състояние  

 
3.2.6.2.  Подземни  води 

Таблица 3.2.6.2. Цели за опазване на околната среда на подземни водни тела 

Код на 
подземно 

водно тяло 
Име на подземно 

водно тяло Цел 2015 Цел 2021 Цел 2027 

Част от    
BG1G0000QA
L017 

Порови води в 
Кватернера - р. 
Искър 

Постигане и 
запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на 
добро 
количествено и 
химично 
състояние 

BG1G0000K2
S037 

Карстови води в 
Предбалкана 

Постигане и 
запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на 
добро 
количествено и 
химично с-ие 

BG1G0000TJ
K044 

Карстови води в 
Западния Балкан 

Постигане и 
запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на добро 
количествено и 
химично състояние 

Запазване на 
добро 
количествено и 
химично с-ие 

BG1G0000TJ
K045 

Карстови води в 
Централния 
Балкан 

1.Постигане и 
запазване на добро 
количествено 
състояние;  
2. Предотвратяване 
влошаването на 
химично състояние 

1. Запазване на 
добро количествено 
състояние;  
2. Предотвратяване 
на влошаването на 
химичното 
състояние по 
показател NO3 и 
NH4;   
3.Запазване на 
добро химично 
състояние по 

1. Запазване на 
добро 
количествено 
състояние;  
2. Постигане и 
запазване на 
добро химично 
състояние; 
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останалите 
показатели 

 
3.2.6.3.  Мерки за опазване на околната среда на повърхностните и 

подземни водни тела. 
Таблица 3.2.6.3 Мерки за опазване на околната среда на повърхностните и подземни 

водни тела. 
Код 
на 
мярка 

KTM Наименование 
на мярка 

Действия за изпълнение на 
мярката 

Код на 
действи
ето 

Вид 
мярка 

UW_2 Изграждане или 
модернизиране 
на 
пречиствателни 
станции за 
отпадъчни води. 

Осигуряване на 
събиране, 
отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води 
на нас. места 

4. Изграждане, 
реконструкция или 
модернизация на 
канализационна мрежа за 
агломерации с над 2 000 е.ж. 

UW_2_4 основ
на 

UW_2 Изграждане или 
модернизиране 
на 
пречиствателни 
станции за 
отпадъчни води. 

Осигуряване на 
събиране, 
отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води 
на населените 
места 

5. Изпълнение на проекти за 
изграждане, реконструкция 
или модернизация на 
канализационна система вкл. 
ГПСОВ, определени за 
конкретните агломерации с 
над 2000 е ж., съгласно 
приложение № 2 към 
Националния каталог от 
мерки 

UW_2_5 основ
на 

UW_2 Изграждане или 
модернизиране 
на 
пречиствателни 
станции за 
отпадъчни води. 

Осигуряване на 
събиране, 
отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води 
на населените 
места 

2.Изпълнение на проекти за 
изграждане, доизграждане, 
реконструкция или 
модернизация на 
канализационна система за 
агломерации с под 2000 е.ж, 
вкл. доизграждане на 
канализация когато има 
изградена ПСОВ или 
осигуряване на подходящо 
пречистване (чрез 
изграждане на ПСОВ или 
отвеждане към друга ПСОВ), 
когато има изградена 
канализация 

UW_2_2 допъл
ваща 

UW_2 Изграждане или 
модернизиране 
на 
пречиствателни 
станции за 
отпадъчни води. 

Осигуряване на 
събиране, 
отвеждане и 
пречистване на 
отпадъчни води 
на населените 
места 

6. Осигуряване на отвеждане 
и подходящо пречистване на 
отпадъчни води от населени 
места с под 2000 е.ж., вкл. 
изграждане на подходяща 
канализационна система; 
ПСОВ, включване към по-
голяма ПСОВ) Изграждане 
на влажна зона за 
пречистване на отпадъчните 
води от агломерации с по-
малко от 2 000 е.ж. 

UW_2_6 допъл
ваща 
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DP_14 Мерки за 
недопускане или 
контрол на 
замърсяването 
от урбанизирани 
зони, транспорт и 
изградена 
инфраструктура 

Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от 
населени места 

2. Депониране на битови 
отпадъци в съответствие с 
изискванията за третиране 
на отпадъци 

DP_14_2 основ
на 

DP_14 Мерки за 
недопускане или 
контрол на 
замърсяването 
от урбанизирани 
зони, транспорт и 
изградена 
инфраструктура 

Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от 
населени места 

3.Изграждае на РСО DP_14_3 основ
на 

DP_14 Мерки за 
недопускане или 
контрол на 
замърсяването 
от урбанизирани 
зони, транспорт и 
изградена 
инфраструктура 

Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от 
населени места 

4. Преустановяване на 
експлоатацията на 
нерегламентирани сметища, 
които са причина за 
влошаване на състоянието 
на водите 

DP_14_4 основ
на 

DP_14 Мерки за 
недопускане или 
контрол на 
замърсяването 
от урбанизирани 
зони, транспорт и 
изградена 
инфраструктура 

Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от 
населени места 

5. Рекултивация на терени, 
замърсени от битови 
отпадъци 

DP_14_5 основ
на 

DP_14 Мерки за 
недопускане или 
контрол на 
замърсяването 
от урбанизирани 
зони, транспорт и 
изградена 
инфраструктура 

Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
отпадъци от 
населени места 

6. Закриване и рекултивация 
на депо за неопасни 
отпадъци 

DP_14_6 основ
на 

 Модернизиране 
или подобрения 
на 
пречиствателни 
станции за 
промишлени 
отпадъчни води 
(включително от 
земеделски  
стопанства). 
 

Точково 
заустване на 
отпадъчни води 

Осигуряване на подходящо 
пречистване на 
производствени отпадъчни 
води 

4. 
Изпълнен
ие на 
проекти 
за 
намалява
не на 
замърсяв
ането 
при 
източник
а, чрез 
въвежда
не на 
нова  
технолог
ия, 
повторно 
използва
не на 
отпадъци

допъл
ваща 
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те и 
отпадъчн
ите води 

HY_1  Подобряване на 
хидроморфологи
чните условия на 
водните тела 
(напр. 
възстановяване 
на реки, 
подобряване на 
крайбрежни 
райони, 
премахване на 
твърди насипи, 
възстановяване 
на връзката 
между реки и 
заливни равнини, 
подобряване на 
хидроморфологи
чното състояние 
на преходни и 
крайбрежни води 
и т.н.). 

Възстановяване и 
защита на 
речните брегове 
и речното корито 
от ерозия 

1. Защита на речните 
брегове от ерозия и 
свързаните с тях свлачищни 
процеси 

HY_1_1 допъл
ваща  

HY_1  Подобряване на 
хидроморфологи
чните условия на 
водните тела 
(напр. 
възстановяване 
на реки, 
подобряване на 
крайбрежни 
райони, 
премахване на 
твърди насипи, 
възстановяване 
на връзката 
между реки и 
заливни равнини, 
подобряване на 
хидроморфологи
чното състояние 
на преходни и 
крайбрежни води 
и т.н.). 

Възстановяване и 
защита на 
речните брегове 
и речното корито 
от ерозия 

7. Залесяване на бреговете и 
заливаемите тераси с 
подходящи дървесни видове 

HY_1_7 допъл
ваща  

HY_1  Подобряване на 
хидроморфологи
чните условия на 
водните тела 
(напр. 
възстановяване 
на реки, 
подобряване на 
крайбрежни 
райони, 
премахване на 
твърди насипи, 
възстановяване 
на връзката 
между реки и 

Възстановяване и 
защита на 
речните брегове 
и речното корито 
от ерозия 

8.Забрана за сечи на 
естествена крайбрежна 
растителност 

HY_1_8 допъл
ваща  
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заливни равнини, 
подобряване на 
хидроморфологи
чното състояние 
на преходни и 
крайбрежни води 
и т.н.). 

DW_1 Мерки за 
опазване на 
питейната вода 
(напр. 
определяне на 
охранителни 
зони, буферни 
зони и т.н.) 

Забрани и 
ограничения за 
изпълнение на 
дейности в 
зоните за защита 
на питейните 
води и в 
определените 
санитарно 

4. Спазване на забрани и 
ограничения в СОЗ съгласно 
заповедта за определяне на 
зоната и списъка по 
приложение № 3 към 
Националния каталог от 
мерки (ПУРБ) 

DW_1_4 основ
на 

DW_1 Мерки за 
опазване на 
питейната вода 
(напр. 
определяне на 
охранителни 
зони, буферни 
зони и т.н.) 

Забрани и 
ограничения за 
изпълнение на 
дейности в 
зоните за защита 
на питейните 
води и в 
определените 
санитарно 

3.Определяне на СОЗ около 
съоръженията за ПБВ 
съгласно действащото 
законодателство 

DW_1_3 основ
на 

DW_5 Мерки за 
опазване на 
питейната вода 
(напр. 
определяне на 
охранителни 
зони, буферни 
зони и т.н.) 

Проучване и 
изграждане на 
необходимата 
инфраструктура 
за подобряване 
на питейното 
водоснабдяване 

3.Изграждане на съоръжения 
за пречистване на питейните 
води 

DW_5_3 допъл
ваща 

EW_2 Ефективност на 
ползването на 
вода, технически 
мерки за 
напояване, 
промишленост, 
енергетика и 
домакинства. 

Намаляване на 
водовземането 
чрез намаляване 
загубите на вода 
в общественото 
водоснабдяване 

6. Реконструкция на 
водопреносната мрежа, вкл. 
облицоване на напоителни 
канали за обществено 
напояване 

EW_2_6 допъл
ваща 

CA_5 Контрол върху 
водовземането 

Подобряване на 
контрола на 
разрешителните 
за водовземане 
от подземни води 

6.Контрол на 
разрешителните с изтекъл 
срок 

CA_5_6 основ
на 

NI_1 Намаляване на 
замърсяването с 
хранителни 
елементи от 
земеделието. 

Намаляване на 
замърсяването с 
нитрати от 
земеделски 
източници 

10.Прилагане на приетите 
правила за добра 
земеделска практика извън 
нитратно уязвими зони 

NI_1_10 допъл
ваща 
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CA_2 Научноизследова
телска дейност, 
подобряване на 
базата от знания 
за намаляване на 
несигурността. 

Подобряване на 
мониторинга на 
количественото 
състояние на 
подземните води 

5. Изграждане на нови 
пунктове за мониторинг на 
подземни води в райони 
неповлияни от черпене - за 
оценка на средномно 

CA_2_5 допъл
ваща 

 

3.2.6.4. Зони за защита на водите 
Таблица 3.2.6.4.Програма от мерки за опазване на зоните за защита на водите 

KTM тип на 
мярката 

Наименовани
е на мярка 

Действия за изпълнение на 
мярката 

Вид 
мярка 

Подобряване на 
хидроморфологичните 
условия на водните тела 
(напр. възстановяване на 
реки, подобряване на 
крайбрежни райони, 
премахване на твърди 
насипи, възстановяване 
на връзката между реки и 
заливни равнини, 
подобряване на 
хидроморфологичното 
състояние на преходни и 
крайбрежни води и т.н.) 
 

Хидромор
фоло гия 

Подобряване 
на 
хидроморфол
огичното 
състояние на 
реките 

 Недопускане на нови 
негативни промени в 
хидроморфологичния режим 
(причинени от ВЕЦ, 
изземване на наносни 
отложения от язовири, нови 
водовземания и др.) във 
водните тела определени 
като или попадащи в зони за 
защита на водите 

допъл
ваща 

Научноизследователска 
дейност, подобряване на 
базата от знания за 
намаляване на 
несигурността. 

Подобрява
не на 
управлени
ето 

Запазване и 
подобряване 
на 
състоянието 
на зоните за 
защита на 
водите 

Определяне на изискванията 
към количеството и 
качеството на водите при 
разработване на плановете 
за управление на защитени 
зони и територии, зависими 
от повърхностните или от 
подземните води 

основ
на 

Намаляване на 
замърсяването с 
хранителни елементи от 
земеделието. 

Нитрати Намаляване 
на 
замърсяванет
о с нитрати от 
земеделски 
източници 

Прилагане на приетите 
програми от мерки за 
ограничаване и 
предотвратяване на 
замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в 
нитратно уязвими зони 

основ
на 

Мерки за опазване на 
питейната вода (напр. 
определяне на 
охранителни зони, 
буферни зони и т.н.) 

Опазване 
на 
водовзема
нето 

Забрани и 
ограничения 
за изпълнение 
на дейности в 
зоните за 
защита на 
питейните 
води и в 
определените 
санитарно- 
охранителни 
зони и 
буферните 
зони около 
водовземните 
съоръжения/ 
системи 

Контрол на ограниченията и 
забраните в границите на 
СОЗ и зоните за защита на 
питейни води 

допъл
ваща 
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Мерки за опазване на 
питейната вода (напр. 
определяне на 
охранителни зони, 
буферни зони и т.н.) 

Опазване 
на 
водовзема
нето 

Опазване на 
повърхностни
те води 
предназначен
и за питейно- 
битово 
водоснабдява
не 

Забрана за голи сечи с 
последващо изкуствено 
възобновяване (с 
изключение на акация и 
топола) във водосбора на 
водохващаниия от 
повърхностни води, 
предназначени за питейно 
битово водоснабдяване 

основ
на 

3.3. Земни недра и минерално разнообразие. 
В геохроноложко отношение територията е изградена от литоложки 

разновидности, отнасящи се към мезозойската и неозойска ератеми. Долна креда е 

представена от мергели, алевролити, варовици и пясъчници, изграждащи Сумерската и 

Малопищенска свити. Седиментите на горната креда са широко разпространени. 

Територията на общината е бедна на руди, нефт и газ, но широко 

разпространение имат нерудните природни богатства–висококачествени и 

климатоустойчиви скално-облицовъчни материали. В ПП за ОУП такива площи са 

включени в баланса на землищата на селата Камено поле  - 26,7  дка (таблица 2.4.2.), 

Кунино -194,2 дка (таблица 2.4.2.), Хубавене – 67.8 дка (таблица 2.4.2.) и Караш - 41,6 дка 

(таблица 2.4.2.). Според Националния концесионен регистър са издадени две държавна 

концесии за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици от находище "Кунино",  с 

площ 183.2 дка и находище "Врачански варовик", участъци "Централен", "Запад" и 

"Изток", с площ 298.695 дка. Открито е производство по предоставяне разрешение за 

проучване на подземни богатства в площ „Тангра-изток”, в землищата на селата Старо 

село, община Мездра и Долна Бешовица, а в процедура по издаване на търговско 

откритие е и находище „Бешовица” в землището на село Долна Бешовица. В процес на 

оценка по реда на Глава Шеста от ЗООС е инвестиционно предложение за „Добив и 

първична преработка на подземни богатства- скалнооблицовъчни материали-пясъчници в 

находище „Бешовица” в землището на село Долна Бешовица, община Роман, област 

Враца”. Находището е с площ 150.4 дка, а заявената концесионна площ 246.3 дка. 

Извършвани са и проучвания на скално-облицовъчни материали, подземни богатства по 

чл. 2, ал. 1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Челковица", разположена в 

землищата на село Драшан, община Бяла Слатина и село Камено поле, община Роман, 

област Враца. 
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Фигура 3.3. Картата за сеизмично райониране на Република България за период 

1000 г. по Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012 г. 

Съгласно сеизмичното райониране на България от 2007 – 2012 г, общината 

попада в район с максимална сила на земетръсните процеси от VІІІ 121 степен по скалата 

на Медведев-Карник – Шпонхоер с коефициент на земетръс Кс = 0,15 (Фигура 3.3.).  

3.4. Почви и земеползване. 
Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997) поставя територията 

на общината в Карпатско-Дунавската почвена област, Долнодунавска подобласт, Средна 

Предбалканска провинция (фиг.3.4.1.). Според Общински план за развитие широко 

разпространение на територията на имат интразоналните хумусно-карбонатни почви. По 

склоновете, до 500-600 м надморска височина се наблюдават кафявите горски почви. По 

долината на река Искър и притоците и ограничено развитие имат дълбоките, тежки 

алувиално-ливадни почви, разположени върху алувиални отложения. 
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Фигура 3.4.1. Почвено-географското райониране на България (по Нинов,1997). 

В устройваната територия липсват мащабни увреждания на земите и почвите 

от добивната промишленост. Няма хвостохранилища и шламохранилища. В ПП за ОУП 

са включени редица площи за добив на нерудни полезни изкопаеми, описани в т.3.3., част 

от които вече разработени и нарушени са включени в баланса на землищата на селата 

Камено поле  - 26,7  дка, Кунино -194,2 дка, Хубавене – 67.8 дка и Караш - 41,6 дка 

(таблица 2.4.2.). През 2019 година няма данни за установени нарушения, свързани с 

увреждане на земи от нерегламентиран добив на характерните за района 

скалнооблицовъчни материали. 
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Фигура 3.4.2. Почвеногеографски райони в България. 
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По данни на «Геозащита» ЕООД Плевен към на територията на община Роман са 

установени общо 6 свлачища: 

1) съвременно, периодично активно свлачище №VRC32.36436.01 на общински 

път VRC1148 при км 2+350, в землището на село Караш, площ от 1,650 дка; 

2) старо, стабилизирано свлачище № VRC32.40693.01. Засяга участък от 

общински път SFO 2046 в регулацията на село Курново, с обща площ 11,700 дка; 

3) съвременно, потенциално свлачище № VRC32.66576.01, в югоизточната част 

на село Синьо бърдо, обща площ 3,600 дка; 

4) съвременно, стабилизирано свлачище №VRC32.66576.01.01, съставно на 

VRC32.36436.0, в района на УПИ XXV-364,  кв.49 по плана на с. Синьо бърдо -150 дка; 

5) съвременно, периодично активно свлачище с код VRC32.69972.01, проявено в 

участък от общински път VRC1143 при км 6+850,с обща площ 2,100 дка; 

6) съвременно, периодично активно свлачище с код VRC32.77493.01, обхваща 

участък от път III-308 при км 25+000, в землището на село Хубавене - 9,500 дка. 

Най-разпространените форми на увреждане на почвата са химическото 

замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители, различни 

форми на деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, 

запечатване и не на последно място замърсяването с битови и строителни отпадъци. 

По данни на РИОСВ Враца при провеждане на мониторингова дейност за 2019 не 

са вземани проби от устройваната територия, а почвите в област Враца са в сравнително 

добро екологично състояние. Липсват сериозни проблеми по отношение на почвената 

ерозия, данни за вкисляване на почвите  и площи, замърсени с вредни вещества или 

отпадъци. Получават се малки локални замърсявания главно с органични остатъци, при 

преработката на земеделска продукция; строителни отпадъци, изхвърляни нерегламентирано 

и битови – около населените места  и крайпътните пространства. Засоляване и вкисляване 

на почви на територията не се наблюдава.  

Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите, оказващ 

влияние върху развитието на селското стопанство. По данните от Предварителния проект 

за ОУП, представени в табл. 2.4.1. - ”Баланс на територията. Сравнение между 

съществуващите и проектни елементи”, териториите в общината се разпределят както 

следва:  

 Земеделски територии – 192 483.5 дка (63.73 %), в това число 71 967.3 дка 

обработваеми площи (23.83 %);  

 Горски територии – 93 107,79 дка (30.83%);  

 Населени места и други урбанизирани територии – 7 811,3 дка (3.78 %);  

 Водни площи – 3504.1 дка ( 1.16 %);  

 Територии за транспорт и инфраструктура 1518.1 дка (0.5 %).  
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Значителна е територията за „природозащита”–136 724.5 дка - 45.27 % от цялата 

устройвана територия. От тях защитените природни територии заемат само 110 дка. 

21 дка заемат площите за опазване на културното наследство. 

 
Фигура 3.4.3. Разпределение на територията на община Роман по видове / изт. 

Национален статистически институт/ 

3.5. Биологично разнообразие, елементи на националната екологична мрежа. 
3.5.1. Биогеографска характеристика на района. 
Изследвания район попада в Севернобългарския биогеографски район, 

Предбалкански подрайон  /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/. По Асенов /2006/ територията 

попада в Балканска биогеографска провинция, Предбалкански биогеогеографски район.  

 
Фигура 3.5.1. Биогеографски райони и подрайони /Бл. Груев, Б. Кузманов; 

1994/. 
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3.5.2. Растителен свят.  Характеристика на състоянието. 
Съгласно геоботаническото райониране (Бондев, 1997 г.) България се поделя на 

три области-Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна 

област и Средиземноморска склерофилна горска област с 5 провинции, 28 окръга и 80 

района. Община Роман попада в Предбалкански окръг на Европейската широколистна 

горска област в границите на Илирийска (Балканска) провинция (Фигура 3.5.2.1.). 

 
Фигура 3.5.2.1. Геоботаническо райониране на България по Бондев (1997) 

За целите на флористичните изследвания (таксономичен състав и 

разпространение на таксоните) България е разделена на 20 флористични района и 14 

подрайона (Йорданов, 1966): Карта на флористичните райони), Общината попада във 

флористичен район Предбалкан (фиг.3.5.2.2.). 

 
Фигура.3.5.2.2. Карта на флористичните райони в България  (Йорданов, 1966) 
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Във вертикално отношение устройваната територия попада в равнинно-

хълмистия и хълмисто-предпланинския пояс на дъбовите гори (500-550 м). Липсват 

пикови върхове и централни била.  

Горските територии заемат по опорен план 93 107,79 дка  или 30.83%).  

Основният тип растителност (по Велчев, 1997, 2002) на територията на община 

Роман е широколистна листопадна, ксеротермна растителност - попада изцяло в пояса 

на дъбовите гори. Вегетационният период продължава около 6,5 месеца.  

Естествената дървесна растителност според Лесоустройствения проект на 

Държавно горско стопанство Мездра (http://www.berkovitca.iag.bg) е представена от 

широколистни гори. 

Горските територии в общината се стопанисват от ТП „Държавно горско 

стопанство - Мездра“, към „Северозападно държавно предприятие“ – гр. Враца. 

Представяме ги по землища по състояние към 31.12.2017 г. в таблица 3.5.2.1. Включват и 

изоставени, самозалесили се земеделски земи, срутища, кариери и др.. 

Таблица 3.5.2.1. Горски територии в община Роман по землища по състояние към 

31.12.2017 г. 

Населено място Обща 
площ ха 

В това число: 
Залесена  
площ (ха) 

Незалесена  
площ (ха) 

Недървопроизводи
телна площ (ха) 

град Роман 337 321 2 14 
сeло Долна Бешовица 623 589 3 31 

сeло Камено поле 1 369 1 307 3 59 
сeло Караш 1 435 1 396 2 37 
сeло Кунино 1 284 1 206 2 76 
сeло Курново 1 389 1 327 3 59 

сeло Марково равнище 441 419 3 19 
сeло Радовене 602 575 2 25 

сeло Синьо бърдо 675 644 2 29 
сeло Средни рът 956 912 3 41 
сeло Стояновци 469 446 3 20 
сeло Струпец 684 652 3 29 

сeло Хубавене 1 265 1 209 2 54 
Общо 11 529 11 003 33 493 

Таблица 3.5.2.2. Горски територии в община Роман по видове собственост по състояние 

към 31.12.2017 г. 

Населено място Обща площ 
ха 

В това число 
Държав
на (ха) 

Общинс
ка (ха) 

 на физически 
лица (ха) 

на юридически 
лица (ха) 

град Роман 337 143 14 160 20 
сeло Долна Бешовица 623 317 82 194 30 

сeло Камено поле 1 369 508 34 825 2 
сeло Караш 1 435 859 44 506 26 
сeло Кунино 1 284 771 76 427 10 
сeло Курново 1 389 567 69 740 13 
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сeло Марково равнище 441 236 5 156 44 
сeло Радовене 602 271 16 304 11 

сeло Синьо бърдо 675 387 54 230 4 
сeло Средни рът 956 613 11 312 20 
сeло Стояновци 469 188 11 264 6 

сeло Струпец 684 329 43 303 9 
сeло Хубавене 1 265 432 77 743 13 

Общо 11 529 5 621 536 5 164 208 
Естествената тревна растителност включва основно: 

• Мезоксеротремна тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина 

(Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon) на места и 

белизма (Dichantium ischaemum) и садина (Chrysopogon gryllus), главно по селските мери. 

• Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, 

Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) на мястото на гори от 

бряст, полски ясен, летен дъб и др. 

По ЛУП на ДГС Мездра (www.berkovitca.iag.bg) за района са описани 19 вида 

растения, включени в Червената книга на България, които са  вероятни и за устройваната 

територия - Алпийско плюскавиче (Silene аlpina), Ванерова симфиандра (Symphyandra 

wanneri), Велчево плюскавиче (Silene velcevii), Грахова глушина  (Vicia pisiformis), Есенен 

спиралник (Spiranthes spiralis ), Жерардова урока (Bupleurum gerardi), казашка хвойна 

(Juniperus sabina), Златиста власатка (Festuca xanthina), Маслиноподобно бясно дърво 

(Daphne oleoides), Мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), Розов божур (Paeonia masculata) , 

Паничева пищялка (Angelica pancicii), Хилядолистен морач (Oenanthe millefolia), Червена 

(кавказка) липа (Tullia rubra),  Циклама (Cyclamen coum) В землището на село Караш е 

установено находище на пеперудовиден салеп (Orchis papilionaceae)  - рядък вид 

раннопролетна орхидея, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното 

разнообразие.  

Най-мащабни площи в устройваната територия заемат агроценозите– царевица, 

пшеница, слънчоглед, ечемик, рапица... Лозята и трайните насаждения заемат само 

около  815.19 ха или 2.70 % от общинската територия. На устройваната територия са 

установени 5 типа природни местообитания, включени в Приложение №1 на Директива 

92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР, представени в табл. 3.5.2.3. 

Таблица 3.5.2.3. Установени в община Роман природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО и Приложение №1 на ЗБР 

код местообитание 
 Защитена зона BG0000374 „Бебреш” 

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco- Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи) 

 Защитена зона BG00001014 „Карлуково” 
6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco- Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи) 
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62A0 източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Оценката на въздействието върху природните местообитанията е разгледана 

подробно и в детайли в приложения Доклад за степента на въздействие върху 

защитените зони, тъй като почти изцяло местонахождението им е в трите защитени зони. 

Таблица 3.5.2.4. Обявени „вековни дървета” по Закона за биологичното разнообразие  

към 31.12.2020 година на територията на община Роман (/www.moew.government.bg). 

№ в  
ДР 
 

       Вид Документ за 
обявяване 

Местонахож- 
дение 

Възраст 
 
(години) 

Височина 
 

(м) 

Обиколка 
на 1,3 м 

(м) 
572 Летен дъб Заповед № 1301// 

5.5.1974 на КОПС 
село Камено 

поле, местността 
Смока 

200 13 4.70 

573 Полски 
ясен 

Заповед № 1301// 
5.5.1974 на КОПС 

село Камено 
поле, центъра на 

селото 

80 19 2.20 

703 Летен дъб Заповед 
715/12.03.1975 г. на 
КОПС 

село Средни 
рът, местността 

Махала 
Боговската 

150 16 3.36 

837 Летен дъб 511/24.2.1976 
г. на КОПС, ДВ бр. 
36/1976 

село Средни 
рът, местността 

Кръста 

150 20 3.08 

838 Летен дъб Заповед 
511/24.2.1976 
г. на КОПС,  
ДВ бр.36/1976 
 
 

град Роман, м-
ста Корията над 

скалата 
Зофрийския 

камък 

150 214 3.60 

2058 Бяла 
черница 

Заповед 
№829/17.11.2008 г. 
на МОСВ, ДВ 
бр.104/05.12.2008 

село  Камено 
поле 
 

около 150 около 12 3.10 

През 2018 и 2019 година не са констатирани нарушения, свързани с 

посегателства, водещи до влошаване на състоянието ми, но при извършени от РИОСВ 

Враца проверки е установена деградация на  дъбовете в землищата на град Роман и 

село Стояновци, причинена от съхнене и бури. Налага се заличаване на обектите от 

регистъра. 

Необходимо е освежаване и подновяване на съответния  природозащитен знак 

на някои от  вековни дървета. 

3.5.3. Гъби. Според съвременната систематика гъбите като еукариотни, 

неподвижно прикрепени, без хлорофил, листа и стъбла организми са обособени в 

отделно биологично царство.  Като ценен биологичен ресурс за населението могат да 

бъдат разглеждани сърнела (Macrolepiota procera), обикновена масловка (Suillus luteus), 

рижика (Lactarius deliciosus),  челядинка (Marasmius oreades). ливадна печурка (Agaricus 

arvensis), горска печурка (Agaricus sylvaticus)... Отровни видове са бяла мухоморка 

(Amanita verna), дяволска гъба (Boletus satanas), дипленка (Gyromitra esculenta)... 
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Опасните патогени за дървостоите са обикновена пънчушка (Armillaria mellea), същинска 

праханова гъба (Fomes fomentraius), борова праханова гъба (Fomitopsis pinicola), плоска 

ганодерма (Ganoderma applantus)...  

3.5.4. Животински свят.  Характеристика на състоянието. 
Според Георгиев (1982) територията на община Роман попада в Евросибирската 

подобласт, Старопланински  район. Зооценозите в общината са свързани със 

сравнително богатия характер на местообитанията и спецификата на биогеографския 

подрайон. В устройваната територия безгръбначната фауна е богата на видове, но 

недостатъчно проучена. Описани са местообитания на 5 вида безгръбначни, включени в   

включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 1032 бисерна мида (Unio crassus), 

1083 бръмбър рогач (Lucanus cervus), 1089 буков сечко (Morimus funereus),1088 

обикновен сечко (Cerambyx cerdo) и 1060 лицена (Lycaena dispar) без да са установени 

находища.   

Картиран е локалитет на целевия вид 4045 ценагрион (Coenagrion ornatum) в 

землището на село Камено поле в границите на защитена зона BG0001014  Карлуково 

/http://natura2000.moew.government.bg/. 

Ихтиофауната в устройваната територия е свързана с река Искър, нейните 

притоци и мрежата от микроязовири.  Характерни са речен кефал (Leuciscus cephalus), 

бабушка (Rutilus rutilus),  уклей (Alburnus alburnus), говедарка (Alburnoides bipunctatus), 

гулеш (Barbatula barbatula), обиновена кротошка (Gobio gobio), бяла мряна (Barbus 

barbus), белопера кротушка (Romanogobio albipinnatus), високотел бибан (Gymnocephalus 

baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), каракуда (Carassius carassius), шаран 

(Cyprinus carpio),  щука (Esox lucius), слънчева рибка (Lepomis gibbosus).....В малките 

язовири интензивно се отглежда шаран (Cyprinus carpio). 

В общинска територия е установено присъствие в река Искър на целевите видове 

1146 балкански щипок (Sabanejewia aurata), 1134 европейска горчивка (Rhodeus sericeus 

amarus),  1149 обикновен щипок, (Cobitis taenia) и 1138 черна мряна (Barbus meridionalis), 

а в река Малък Искър на 1138 черна мряна (Barbus meridionalis), 2511 балканска 

/кеслерова/ кротушка (Romanogobio kesslerii), 1134 европейска горчивка (Rhodeus sericeus 

amarus) и 1149 обикновен щипок, (Cobitis taenia) /http://natura2000.moew.government.bg/. . 

Дунавският регион се отличава с най-голямо видово разнообразие  на 

земноводни в България - 18 вида. Влечугите са по-слабо представени, отколкото в 

южните райони на България. Степента на проученост на херпетофауната на 

устройваната територия е ниска. Публикуваните данни за Дунавската равнина като цяло 

предоставят възможност за преценка относно кои от видовете земноводни и влечуги 

потенциално биха могли да се срещат на базата на информация за тяхното 

разпространение като например  Бисерков и др. (2007), Stoyanov et al. (2011).  
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Съставът и природозащитния статус на установените и вероятни видовете 

земноводни и влечуги представяме в табл. 3.5.4.1. 

Таблица  3.5.4.1. Състав и природозащитен статус на установените и вероятни видовете 

земноводни и влечуги. 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС 
 

КЛАС    З Е М Н О В О Д Н И   (A  M  P  H  I  B  I  A ) 
 
 
 
 
 
 
Саламандрови 
Salamandridae 

дъждовник  Salamandra 
salamandra 

Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN - LC 
алпийски тритон Ichthyosaura alpestris Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 
IUCN - LC 

обикновен тритон Lissotriton vulgaris 

Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN - LC 

южен гребенест тритон Triturus karelinii 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ  

 
Бумкови 
Bombinatoridae червенокоремна 

бумка Bombina bombina 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV 

жълтокоремна бумка Bombina variegata 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV 

 Дървесници 
Hylidae 

жаба дървесница Hyla arborea 

Приложение  3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ и ІV 

 
Крастави жаби 
Bufonidae 
 

зелена крастава жаба 
 

Bufo viridis Приложение 3 на ЗБР 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

Бернска к-я – Пр. № II 
кафява (голяма) 
крастава жаба 

Bufo bufo Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № III I 

UCN – LC 
 
 
 
 

Водни жаби 
Ranidae 

водна жаба 
 

Rana ridibunda Приложение 4 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V 

горска дългокрака 
жаба 

Rana dalmatina 
Бернска к-я – Пр. № II 

IUCN – LC 
Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

зелена водна жаба 
Pelophylax 
esculenta 

Приложение 4 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № IIІ 

IUCN – LC;Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. V 
КЛАС   В Л Е Ч У Г И    (R  E  P  T  I  L  I  A  ) 

 
 
Сухоземни 
костенурки 
Testudinidae 

 
шипобедрена 

костенурка 
 

 
Testudo graeca 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 
CITES – ІІ,  IUCN – VU 

Червена книга на РБ -  EN 
 

шипоопашата 
костенурка 

 
Testudo hermanni 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 
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CITES – ІІ,    IUCN – NТ 
Червена книга на РБ -  EN 

Блатки 
костенурки 
Emydidae обикновена блатна 

костенурка Emys orbicularis 

Приложение 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІІ / ІV 
IUCN – NТ 

 
 
 
 
 
Същински 
гущери 
Lacertidae 

стенен гущер Podarcis muralis Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV 
зелен гущер Lacerta viridis Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV,  

IUCN – LC 
кримски гущер Podarcis tauricus Приложение 3 на ЗБР 

Бернска к-я – Пр. № II 
Д-ва 92/43 на СЕ - Пр. ІV, IUCN – LC 

 
 
 
 
Смокообразни 
Colubridae 
 

голям стрелец 
(синурник) 

Dolichophis caspius Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № III 

смок мишкар Zamenis 
longissimus 

Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV,IUCN – LC 

медянка Coronella austriaca 
Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 

сива водна змия Natrix tessellata 
Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 
обикновена водна 
змия Natrix natrix 

Бернска к-я – Пр. № IIІ 
IUCN – LC 

пъстър смок  Elaphe sauromates 

Приложения 2 и 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. II и  ІV 
ЧК на РБ-застрашен, IUCN – LC 

Отровници 
Viperidae   

пепелянка Vipera ammodytes 

Приложение 3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр. № II 

Д-ва 92/43 на СЕ – Пр. ІV 
Видовото богатство на херпетофауната включва поне 12 вида земноводни 

(Amphibia), от които 4 опашати (Caudata) и  8 безопашати (Anura). Влечугите (Reptilia) са 

представени с 13 вида - 3 вида костенурки (Testudines), 3 вида гущери (Sauria) и  7 вида 

змии (Serpentes).  

Птиците са най-добре представеният като разнообразие и обилие на видовете 

клас гръбначни животни в района поради разнообразните условия и наличието на 

екотонен ефект. Можем да ги обособим в 4 основни групи - свързани с река Искър и 

микроязовирите водолюбиви видове, предимно горски видове, обитаващи дървесната и 

храстова растителност, синантропни и степни видове, обитаващи предимно, пасищата и 

обработваемите земи. 

От видовете, включени в Пр. на Дир. 79/409/ЕЕС се срещат или са вероятни бял 

щъркел (Ciconia ciconia), голяма бяла чапла (Egretta alba), черен щъркел (Ciconia nigra), земеродно 

рибарче (Alcedo atis), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черночела сврачка (Lanius minor), орел змияр 

(Circaetus gallicus), градинска овесарка (Emberiza hortulana), малък воден бик (Ixobrychus minutus), 
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синявица (Coracias garrulous), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), белошипа ветрушка (Falco 

naumanni), дългоклюна чайка (Larus genei), речна рибарка (Sterna hirundo), белобуза рибарка 

(Chlidonias hybridus).... 

В района се срещат и много други защитени видове птици, невключени в Приложение I на 

Директива 79/409/EEC–червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), черноврат гмурец (Podiceps 

nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), голяма белочела гъска (Anser albifrons), сива 

гъска (Anser anser), фиш (Anas penelope), сива патица (Anas strepera), зимно бърне (Anas crecca), 

зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата патица (Anas acuta), лятно бърне (Anas 

querquedula), качулата потапница (Aythya fuligula), звънарка (Bucephala clangula), голям нирец 

(Mergus merganser), лиска (Fulica atra), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), голям 

брегобегач (Calidris canutus), черноопашат крайбрежeн бекас (Limosa limosa), голям горски 

водобегач (Tringa ochropus), речна чайка (Larus ridibundus)... 

Срещат се или са вероятни още и други видове птици с висок придозащитен 

статус, включени в Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие - речен 

дъждосвирец (Charadrius dubius), поен дрозд (Turdus philomelos), чухал (Otus scops), 

късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), 

жалобен синигер (Parus lugubris), обикновена чинка (Fringilla coelebs), зеленика (Carduelis 

chloris), голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), кос (Turdus merula), славей 

(Luscinia megarhynchos), червеногръдка (Erithacus rubecul), селска лястовица (Hirundo 

rustica), син синигер (Parus caeruleus), зелен кълвач (Picus viridis), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), черношипа ветрушка  (Falco tinnunculus), сива 

чапла (Ardea cinerea), тръстиково шаварче (Аcrocephalus arundinaceus), голям ястреб 

((Accipiter gentilis), дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), горска ушата сова (Asio 

otus), щиглец (Carduelis carduelis), черешарка (Coccothraustes coccothraustes), гарван 

((Corvus corax), градска лястовица (Delichon urblca), кукувица (Cucuclus canorus), див 

скален гълъб (Columba palumbus), голям пъстър кълвач (Deпdrocopus major), жълта 

овесарка (Emberiza citronella), малък маслинов присмехулник ((Iduna pallida), тръстиков 

цвъркач (Locustella luscinioides), червеноглава сврачка (Lanius senator), сива мухоловка 

(Muscicapa striata), лъскавоглав синигер (Parus palustris), голям синигер (Parus major), 

буков певец (Phylloscopus sibilatrix), бяла стьрчиопашка (Motacilla alba), авлига (Oriolus 

oriolus), елов певец (Phylloscopus collyblta), имелов дрозд (Тurdus viscivorus), папуняк  

(Upupa epops), белогушо коприварче (Sylvia communis), приказливо коприварче (Sylvia 

curruca), орехче (Troglodytes troglodytes) ....  

Таблица  3.5.4.2. Състав и природозащитен статус на видовете бозайници. 

СЕМЕЙСТВО ВИД INDEX  LATINUS ПРИРОДОЗАЩИТЕН 
СТАТУС 

РАЗРЕД  НАСЕКОМОЯДНИ (Insectivora) 
Таралежови 
Erinaceidae 

източноевропейски 
таралеж 

Erinaceus concolor Пр.2, Пр.3 на ЗБР  
 

Къртици/Talpidae къртица Talpa europaea  Бернска к-я – Пр.III   
 обикновена кафявозъбка Sorex araneus Бернска к-я – Пр.III   
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Земеровки  
/Soricidae 

малка водна земеровка Neomys anomalus Бернска к-я – Пр.III   
белокоремна белозъбка Crocidura leucodon Бернска к-я – Пр.III   
малка белозъбка Crocidura suaveolens Бернска к-я – Пр.III   

РАЗРЕД ЗАЙЦЕВИДНИ (LAGOMORPHA) 
Зайци/ Leporidae див заек Lepus europaeus - 

РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA) 
 
Катерици  
Sciuridae 

катерица Sciurus vulgaris Бернска к-я – Пр.III   
Red list IUCN 

лалугер Spermophilus citellus ЗБР – пр. 2 
Бернска к-я – Пр.II 
Дир.92/43ЕЕС-Пр.II,IV 
Red list IUCN 
ЧК на РБ-уязвим VU 

 
 
Мишевидни 
Muridae 

полска мишка Apodemus agrarius - 
сив плъх Rattus norvegicus - 
черен плъх Rattus rattus - 
домашна мишка Mus musculus - 
горска мишка Apodemus sylvaticus - 

 
Хомякови 
Cricetidae 

обикновена полевка Microtus arvalis - 
подземна полевка Microtus subterraneus - 
гюнтерова полевка Microtus guentheri - 
ръждива горска полевка Myodes glareolus - 

Слепи кучета 
Spalacidae 

сляпо куче  Nannospalax leucodon - 

РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ (ARTIODACTYLA) 
Еленови  
Cervidae 

сърна Capreolus capreolus - 
благороден елен Cervus elaphus - 

Свиневи Suidae дива свиня Sus scrofa - 
РАЗРЕД   ХИЩНИЦИ   (CARNIVORA) 

Коткови  Felidae  дива котка    Felis silvestris Пр.3 на ЗБР;Дир.92/43ЕЕС-
Пр. IV 

Бернска к-я – Пр.II , Cites 
Кучеподобни 
Canidae 
 
 
 
Кучеподобни 
Canidae 

вълк Canis lupus ЗБР-II, IV;Дир.92/43ЕЕС-Пр.ІІ 
и IV 

Бернска к-я – Пр.II , Cites- ІІ 
ЧК на РБ - уязвим VU 

лисица Vulpes vulpes - 
чакал Canis aureus - 

енотовидно куче Nyctereutes 
procyonoides 

- 

 
 
 
 
 
Порови Mustelidae 

невестулка Mustela nivalis Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.III 

 белка Martes foina Бернска к-я – Пр.III 
 

видра Lutra lutra Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Дир.92/43ЕЕС-Пр.II -IV 

Бернска к-я – Пр.II 
Cites 

Red list IUCN 
Червена книга на РБ 

златка Martes martes Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Дир.92/43ЕЕС-Пр.V 
Бернска к-я – Пр.III 

Червена книга на РБ 
черен пор Mustela putorius - 
язовец Meles meles - 

   Пр.2, Пр.3 на ЗБР;Бернска к-
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Гладконоси 
прилепи              
Vespertilionidae 

кафяво прилепче Pipistrellus pipistrellus я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II; 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 
малко кафяво прилепче Pipistrellus pygmaeus Пр.2, Пр.3 на ЗБР;Бернска к-

я–Пр.IIІ 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.IV 
дългокрил прилеп Miniopterus 

schreibersiii 
Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS, 

IUCN 2007 – VU 
ЧК на РБ – уязвим 

дългопръст нощник  Myotis capaccinii Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS, 

IUCN 2007 – VU 
ЧК на РБ – уязвим 

остроух нощник  Myotis blythii Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS, IUCN 2007 – LR 
ЧК на РБ – почти застрашен 

 трицветен нощник  Myotis emarginatus Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS; IUCN 2007 – VU 

ЧК на РБ – уязвим 
Подковоноси 
(Rhinolophidae) 

мaлък подковонос  Rhinolophus 
hipposideros 

Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS IUCN 2007 –  LC 

ЧК на РБ – слабо засегнат 
голям подковонос  Rhinolophus 

ferrumequinum 
Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 
EUROBATS ; IUCN 2007 – LR 
ЧК на РБ – почти застрашен 

 голям нощник  Myotis myotis Пр.2, Пр.3 на ЗБР 
Бернска к-я – Пр.II 
Бонска к-я – Пр.II 

Дир.92/43ЕЕС-Пр. II и IV 
EUROBATS; IUCN 2007 – LR 

средиземноморски 
подковонос  

Rhinolophus blasii Пр.2, Пр.3 на ЗБР; 
Бернска к-я – Пр.II 

Бонска к-я – Пр.II 
Дир.92/43ЕЕС-Пр.II и IV 

EUROBATS; IUCN 2007 – NT, 
ЧК на РБ – уязвим 

 

Установени са или са вероятни 43 вида дребни и едри бозайници от 15 

семейства, обединени в 5 разреда. 
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 Съществуват потенциални местообитания на целевите по Натура 2000 видове 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), лалугер (Spermophilus citellus), европейски вълк 

(Canis lupus), 1355 видра (Lutra lutra), 1304 голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 

1303 малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), 1321 трицветен нощник (Myotis 

emarginatus),  1306 средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), 1307 остроух 

нощник (Myotis blythii), 1316 дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1310 дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersiii) и 1324 голям нощник (Myotis myotis) 

3.5.5. Елементи на националната екологична мрежа.  
Таблица 3.5.5.1. Площ на елементите на националната екологична мрежа и делът им в 

общинската територия  

Елементи на НЕМ Защитени зони Защитени територии 

ха % ха % ха % 

13 672,45 45,27 13661.45 45.23 11 0.04 

Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа, 

включваща защитени природни територии, обявени или приведени в съответствие с 

изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по 

общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за биологичното 

разнообразие за Община Роман е  13 672,45 ха, с дял 45,27 %. (таблица 3.5.5.1.). 
От тях защитените територии заемат само 11 ха или 0.04% от общинската 

територия. Представени са само от 4 природни забележителности. Липсват национални и 

природни паркове, резервати, поддържани резервати и защитени местности. 

 Природна забележителност „ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА ” с код регистъра 

167. Обявена е със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, обн.  Държавен вестник,  

бр. 59/1972 г.  на площ от 3.5 ха в землището на село Кунино с цел опазване на пещера.  
 Природна забележителност „САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ ” с код 

регистъра 168. Обявена е със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС, обн.  

Държавен вестник,  бр. 59/1972 г.  на площ от 3.5 ха в землището на село Кунино с цел 

опазване на пещери 

 Природна забележителност „СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА ” с 

код регистъра 103. Обявена е със Заповед № 3039 от 03.10.1974 г. на МГОПС, обн.  

Държавен вестник,  бр. 88/1974 г.  на площ от 3 ха в землището на село Кунино с цел 

опазване на скали. 

 Природна забележителност „СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ” с код 

регистъра 129. Обявена е със Заповед № 1427 от 13.05.1974 на МГОПС, обн.  Държавен 

вестник,  бр. 44/1974 г.  на площ от 1 ха в землището на село Камено поле с цел опазване 

на скално образование..  
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Четирите природни забележителности се припокриват със защитена зона 

BG0000332 „Карлуковски карст”. 

Части от три защитени зони, заемат площи от устройваната територия. 
 Защитена зона BG00001014 „Карлуково”  

Предмет на опазване са 14 типа местообитания, подлежащи на опазване, съгласно 

изискванията на Директива  92/43/ЕЕС /Приложение 1/ и включени в Приложение №1 на 

Закона за биологичното разнообразие, 9 вида безгръбначни, 5 вида риби, 2 вида 

земноводни, 3 вида влечуги и 19 вида бозайници. 
 Защитена зона BG0000374 „Бебреш”  

От община Роман се включват части от землищата на селата Караш и Средни 

рът с обща площ 414,6 ха. Предмет на опазване са 15 типа природни местообитания, 7 

вида безгръбначни, 5 вида риби, 2 вида земноводни, 3 вида влечуги и 15 вида бозайници 
 Защитена зона „Карлуковски карст” (BG0000332) 

Защитена зона „Карлуковски карст” е записана с идентификационен код 

BG0000332 и с площ от 142 107,855 дка. Тя е част от Националната екологична мрежа, в 

частта й за защитените зони, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за Биологичното 

разнообразие, изграждани по европейската програма Натура 2000, в частта й за опазване 

на птиците от Директива  79/409/ЕЕС). Предмет на опазване са 36 видове птици по чл. 6, 

ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие и 10 вида по чл. 6, ал. 1, т. 4. 

3.6. Ландшафт. 
Съгласно физикогеографската подялба на България (по Гълъбов, 1966) община 

Роман се намира в Долнодунавска физикогеографска подпровинция, Област на 

Дунавската хълмиста равнина,  Първа Западномизийска подобласт. 

 
Фигура 3.6.1. Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997) 
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Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, 

География на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природно- 

териториалните комплекси в България, ландшафтната система включва 4 класа 

(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) и 

техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. 

Територията на общината попада в Среднобългарската зонална област на 

Дунавската равнина , Северна Дунавска подобласт (фиг.3.6.1.). 

3.7. Културно-историческо наследство. 
Община Роман е в регион с наситено многопластово културно-историческо 

наследство и съхранява свидетелства за антропогенна дейност и цивилизация, датираща 

още от палеолита.  

По данни от Автоматизираната информационна система „Археологическа Карта на 

България” на територията на община Роман се намират 19 броя археологически културни 

ценности  с национално значение. Обектите са концентрирани в землищата на селата 

Кунино и Камено поле. 

Обобщено по данни от Националния документален архив на Националния 

институт за недвижимо културно наследство общият брой паметници на територията на 

община Роман е 61 бр. (вкл. 7 бр. свалени исторически паметника). 

Паметници, почитащи загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата 

световна войни, са издигнати в селата Кунино, Караш, Струпец, Хубавене, Курново и 

Стояновци.  

3.8. Отпадъци. 
Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г е 

разработена е за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците и при необходимост ще бъде актуализирана при промяна във 

фактическите или нормативни условия. 

ЗУО диференцира отпадъците по видове – битови, производствени, опасни,  

строителни, биоразградими и масово разпространени.  

Битови отпадъци.  

В община Роман е изградена добре функционираща система за сметосъбиране и 

сметоизвозване. В системата е обхванато 100 % от населението. 

Експлоатацията на старото общинско депо за твърди битови отпадъци е 

прекратена. Разположено е върху 13.934 дка. Запръстяване липсва или е много рядко. 

Няма инсталации или мерки за осигуряване защита на околната среда. Няма мерки за 

ограничаване на достъпа на животни и хора до площадката. В непосредствена близост до 

депото се съхраняват и строителните отпадъци. През 2019 г. общината кандидатства с 

проектно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци 

на територията на Община Роман“ .  
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Община Роман е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците - 

регион Луковит с общините Луковит, Тетевен, Червен бряг и Ябланица.  

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е 

изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - гр. Луковит, въведен 

в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Генерираните 

отпадъци се събират и извозват от звено „Чистота” към Общинска администрация Роман . 

 
22023.89.55 -депо                     22023.89.638 – общински път                  път от РПМ III-103 

Фигура 3.8.1. Местоположение на старото общинско депо за твърди битови 

отпадъци в ПИ 22023.89.55  и обслужващ общински път в землището на село Долна 

Бешовица 
Данните от Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, 

извозени и депонираните от територията на община Роман на Регионално депо - Луковит 

смесени битови отпадъци /Програма за управление на отпадъците на община Роман 

2021-2027 г / са представени в таблици 3.8.1. и 3.8.2. и фиг.3.8.2. 

Таблица 3.8.1. Морфологичен състав на образуваните в община Роман количества 

смесени битови отпадъци по фракции за четири сезона в процент. 

Вид отпадък  
 

Средни стойности (%) 
Пролет Лято Средни стойности 

% Есен 
Средни стойности 

% Зима 
 

Лято Есен Зима 

Хранителни   9  8  19  
 

9 9 8 19 
Хартия  10  8 8 5 
картон 10  9 9 5 
Пластмаса 9 8 8 15 
Текстил 8 7 7 5 
Гума 5 3 3 - 
Кожа 6 4 4 1 
Градински 5 8 8 12 
Дървесни 4 6 6 4 
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Стъкло 8 8 8 9 
Метали 9 7 8 8 
Инертни (над 4 см)  1 7 9 7 
Опасни 5 8 5 2 
други 5 4 3 7 
Ситна фракция 
(под 4 см)  4 5 6 3 

По: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен 
анализ на състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Роман 
/Програма за управление на отпадъците на община Роман 2021-2027 г / 
Таблица 3.8.2. Морфологичен състав на образуваните количества смесен, разделно 

събран и общ отпадък в община Роман по фракции в тона и средногодишен процент 

Вид отпадък 
 

Смесен отпадък  
на година              

(т) 

Лято Средни стойности 
% Есен 

Средни стойности 
% Зима 

 

Разделно събран 
отпадък на година 
(т) 

Общ отпадък 
на година 

(т) 

Общ отпадък 
на година 

% 

Хранителни   9  8  19  
 

128,32  0 128,32  9.83 
Хартия  88.35 1.23 89,58  6.86 
Картон 91,47  0 91,47  7,01  
Пластмаса 112,63  1.05 113,68  8.71 
Текстил 75,92  0 75,92  5.2 
Гума 28,85  0 28,85  2.21 
Кожа 40,12 0 40,12  3.07 
Градински 96,11  165 261,11  20.01 
Дървесни 55,07  0 55,07  4.22 
Стъкло 95,33  0 95,33  7.31 
Метали 91,06  11.38 102,44  7.85 
Инертни (над 4 см)  68,19  0 68,19 5.23 
Опасни 56,93  0 56,93  4.36 
други 49,42  0 49,42  3.79 
Ситна фракция 
(под 4 см)  48,40  0 48,40 3.71 

 1126,16  178,66  1304,82  100 
 

 
Фигура 3.8.2. Морфологичен състав на отпадъците на община Роман / %/. 

Таблица 3.8.3. Референтни стойности на морфологичния състав на отпадъците, 

съгласно Методиката от Националния план за управление на отпадъците  2014-2020 г. 
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Вид отпадък 
 

Наслени места от 3 до 
25 хиляди жители % 

   
 

Вид отпадък 
 

Населени места от 3 до 
25 хиляди жители %  

Хранителни      
 

23.20  Градински 21.70  
Хартия  8.50 Дървесни 2.00 
Картон 5.50 Стъкло 6.10 
Пластмаса 10.10 Метали 2.00 
Текстил 3.70  Инертни (над 4 см)  14.80  
Гума 9.90 Опасни 0.60 
Кожа 9.90   

На база представените резултати от анализа в Програма за управление на 

отпадъците на община Роман 2021-2027 г са направени следните изводи: 

 Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на общината имат 

фракциите - „градински отпадъци“ – 20,01%, в това число растения, растителни остатъци, 

окапали листа, трева и др.; „хранителни“ – 9,83% и „пластмаса“ – 8,71%. Рециклируемите 

отпадъци имат 29% относителен дял, в това число - хартия и картон, пластмаса, метали и 

стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното съдържание на пластмаса – 8,71 

%, следвано от метали – 7,85%, стъкло – 7,31%, хартия – 6,86% и картон – 7,01%.  

  Процентът на отпадъците от фракция „други“ е средно – 3,79%, което 

показва, че в контейнерите за битова смет се изхвърлят и неопределими отпадъци, които 

допринасят за „омърсяване и омокряне“ на пробите и довеждат до невъзможност да се 

идентифицира произхода на отпадъка.  

 В град Роман е въведена система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, но не всички граждани използват по предназначение цветните контейнери за 

хартия, стъкло и пластмаса. Това води до висок относителен дял на депонираните на 

регионалното депо рециклируеми отпадъци.  

През 2010 г. е въведена за първи път система за разделно събиране на 

отпадъците в община Роман, която функционира до 2014 г. През 2017 г. общината 

сключва договор с „Екопак България“ АД. Обособени са 9 точки с по три контейнера за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в гр. Роман.  

Биоразградими отпадъци  

В община Роман няма изградена система за разделно събиране и 

транспортиране на биоразградими и биоотпадъци и не е въведена система за фамилно 

компостиране на градински отпадъци. Със Заповед №1176 /26.09.2017 г. на Кмета на 

общината е определен терен за временно съхранение на биоразградими отпадъци в имот 

по КВС №100004 в местността „Алиева лъка“. Все още не са въведени контейнери за 

разделно събиране на зелените биоотпадъци и това води до значителния им дял в 

смесения битов отпадък. За малки населени места с преобладаваща структура на селски 

райони е удачно домашно компостиране. След въвеждане на системата за разделно 

събиране на биоотпадъците се очаква количеството на смесените битови отпадъци да 

намалее с 25% (изразено като тегло).  
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Отпадъците в община Роман се събират смесено. Основният поток отпадък, 

генериран на територията на общината е смесения битов отпадък с код 20.03.01. 

Общината разполага със собствени автомобили за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци. Автомобилите са 2 броя „Мерцедес“, 1 брой камион ДАФ-ФА и 1 брой 

автомобил „Газ“ 53.  

Таблица 3.8.4. Брой и разпределение на съдове за отпадъци в община Роман по 

населени места към 01.01.2020 г. 
Населено място Контейнери 1,1 

м3 – „Бобър“ - 
железни 

Кофи тип 
„Мева“ – 

железни – 110 л. 

Контейнери - 
пластмасови 

Кофи – 
пластмасови 

гр. Роман 5 0 5 5 
Кунино 4 2 4 4 

Синьо бърдо 8 - 8 8 
Хубавене 20  20 20 
. Курново 12 - 12 12 

Долна Бешовица 22 3 22 22 
Камено поле - - - - 

Радовене 15 - 15 15 
Струпец 13 1 13 13 

Стояновци 19 - 19 19 
Караш 7 3 7 7 

Строителни отпадъци 
Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до 

формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано 

изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на 

населените места, както и замърсява зелените площи в самите населени места. За 

строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да 

бъдат контролирани. Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в 

контейнерите за твърди битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от 

тежината им се повреждат и повдигащите механизми на сметосъбиращите 

специализирани автомобили.  

На територията на общината няма изградено депо или площадка за депониране 

на строителни отпадъци и не съществува система за организирано събиране и 

последваща повторна употреба на този вид отпадък. По тази причина липсват и точни 

данни за вида и количеството на образуваните строителни отпадъци през последните 

години. Към момента и в област Враца няма изградени и функциониращи депа за 

строителни отпадъци отговарящи на изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
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Звено „Чистота” при Общинска Администрация е отговорно за поддръжката и 

експлоатацията на Общинското депо за временно съхранение на строителни отпадъци, 

намиращо се на имот № 115021 в местността „Сухо поле“ в землището на община Роман. 

На депото се приемат отпадъци след представяне на разрешение, издадено от 

Общината или след разпореждане от Общината. Съгласно нормативните разпоредби 

едрогабаритните отпадъци трябва да се събират в съдове тип „Вана” и се транспортират 

до регионално депо. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне 

на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на 

съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, с цел тяхното оползотворяване. 

Производствени и опасни отпадъци 
Основните генератори на производствен отпадък в община Роман са 

действащите промишлени предприятия, сред които няма такива с висок рисков потенциал 

на образувания отпадък. Всички предприятия образуващи производствени и/или опасни 

отпадъци имат обособени терени (площадки) предназначени за временно съхранение на 

образуваните количества отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. Екологосъобразното 

обезвреждане на отпадъците най-често се извършва, чрез депонирането им на 

съществуващите депа за неопасни отпадъци. Отпадъците, които могат да се рециклират 

или оползотворяват се събират, съхраняват и предават на фирми извън региона за 

последващата им обработка. 

На устройваната територия  третиране /преработка/ на отпадъци от пластмаса 

се извършва от „Булпласт 2013” ЕООД, гр. Роман. С Решение № 05-PД-190-01 от 

16.05.2019 г на РИОСВ Враца  е изменен регистрационния документ на фирмата, като се 

добавят два нови отпадъка –12 01 04 пластмаса и каучук и  12 01 05 стърготини, стружки 

и изрезки от пластмаса за площадка в имот 094001 в землището на град Роман. 

Опасни отпадъци  
На територията на общината няма изградена инфраструктура за разделно 

събиране и третиране на опасни отпадъци. Използват се услугите на лицензирана фирма 

при необходимост.  

Специфични потоци отпадъци  
Община Роман има сключени договори за разделно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори и 

излезли от употреба МПС с фирма „Макметал холдинг” гр. София, кв. Кремиковци.  
Няма регистрирани площадки за дейности с отпадъци от излезли от употреба 

моторни превозни средства, отработени масла, негодни за употреба батерии и 

акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 
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Информацията за управлението им се набира чрез допълнителни годишни отчети, 

регламентирани в наредбите за управление на специфичните отпадъчни потоци. 

Болничните отпадъци на територията на общината се генерират основно от 

Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести ЕООД гр. 

Роман. Опасните болнични отпадъци се изгарят в инсинератор в гр. София. 

Утайки от ПСОВ. Пречиствателна станция с биостъпало за промишлени 

отпадъчни води в завод „Метизи” АД е с изсушителни полета, които позволяват 

целесъобразно третиране на утайките и използването им след това за наторяване.  

3.9. Рискови енергийни източници - шум, вибрации, йонизиращи лъчения. 
Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите места 

сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда.  

Таблица 3.9.1: Показатели за шум в околната среда, регламентирани в Наредба No.6 от 

26.06.2006 г. 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум (dBA) 
ден вечер нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 
Централни градски части 60 55 50 
Територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 
железопътен и трамваен трафик 65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум 65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
Зони за научно-изследователска и учебна 
дейност 45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
Територията е със сравнително нормална шумова среда. Няма данни за 

превишаване еквивалентните нива на шума в жилищните зони и останалите територии и 

устройствени зони в урбанизираните места и извън тях регламентирани в Наредба №.6 

от 26.06.2006 г. (Таблица 3.9.1.). Малкото производствени обекти са изградени при 

спазване на действащото законодателство. Съществуващите шосейни артерии не могат 

да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем 

по отношение на шумовото натоварване на околната среда.  

През територията на общината преминават трасета на електропреносни 

въздушни линии, източник на електромагнитнитни полета, които са рисков фактор за 

увреждане здравето на хората. Изградената енергийна мрежа отговаря на нормативните 

изисквания. В хигиенно защитната зона на линията не се допуска по никакъв повод 

урбанизация.  
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Производствени и др. дейности, източници на радиационно замърсяване на 

територията на общината няма. Радиационния фон се движи в нормални граници.  

3.10. Естествени и антропогенни вещества и процеси. 
Антропогенните фактори се свързват с резултатите от съзнателната дейност 

на хората. Замърсителите, които са резултат, продукт от дейността на човека са именно  

антропогенни замърсители. Всеки отрасъл има характерни за него замърсители. Те са 

разнообразни и бяха разгледан по компоненти и фактори на околната среда  

3.11. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

През 2019 година на територията на общината не са констатирани отклонения от 

изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси, както и по прилагане Регламентите на ЕС в тази област. Няма предприятия, 

попадащи в обхвата на раздел І към Глава Осма на ЗООС.  

В Регистъра на комплексните разрешителни е включено КР № 78/2005г, 

актуализирано №78-НО-ИО-А1/2011 год на „Метизи“ АД, гр. Роман за инсталация за 

производство на стоманени телове, стоманени въжета, арматурни снопове, пирони, сита 

и сапани. 

 3.12. Здравно – хигиенни условия на средата. 
Таблица  3.12.1.  Движение на населението в община Роман 

Области, общини, 
населени места 

Налично население към Постоянно население  към Текущо 
1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2016 2017 

област  Враца 269291 289811 292555 294090 297459 286929 270679 243036 186848 168727 165645 
община Роман 16735 16711 15322 12654 11260 10788 9147 8148 6223 5772 5606 
с. Долна Бешовица 1706 1669 1296 988 831 584 446 352 266 226 216 
с. Камено поле 2392 2488 2215 1876 1533 1264 1060 939 690 658 630 
с. Караш 1873 1784 853 167 61 37 17 22 47 57 53 
с. Кунино 1766 1778 1665 1580 1376 1175 959 783 501 439 415 
с. Курново 1041 904 742 663 542 418 326 279 181 192 175 
с. Марково равнище 165 138 177 60 65 36 26 15 6 5 5 
с. Радовене 1220 1223 1013 821 647 559 447 451 403 373 361 
гр. Роман 1824 2125 3019 2889 3121 4137 3758 3553 2838 2570 2559 
с. Синьо бърдо 1635 1597 1402 1406 1185 990 809 635 457 433 412 
с. Средни рът х х 547 212 110 79 58 40 30 18 17 
с. Стояновци 563 545 453 360 323 313 245 223 125 142 142 
с. Струпец 1198 1161 988 830 781 655 580 465 353 337 317 
с.  Хубавене 1352 1299 952 802 685 541 416 391 326 322 304 

Източник: НСИ 
Тенденцията, във всички населени места от общината, е броят на населението 

да намалява (таблица 3.12.1. , фигура 3.12.1.).  
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Фигура  3.12.1.  Движение на населението в община Роман 

 
Таблица 3.12.2.  Динамика в броя на населението 

Община, Населено място Ръст 2017/1985 Община, Населено място Ръст 2017/1985 
Община Роман -66,5 с. Кунино -64,68 
с. Долна Бешовица -63,01 с. Курново -58,13 
с. Камено поле -50,16 с. Марково равнище -86,11 
с. Караш 43,24 с. Радовене -35,42 
гр. Роман -38,14 с. Стояновци -54,63 
с. Синьо бърдо -58,38 с. Струпец -51,6 
с. Средни рът -78,48 с.  Хубавене -43,81 

 
Таблица 3.12.3.  Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението 

в община Роман 

Показатели Мерна 
единица 

2013 2014 2015 2016 2017 

Сключени бракове Брой 6 13 13 10 17 
Бракоразводи Брой 8 8 6 6 8 

Живородени Брой 48 60 51 55 53 
мъже Брой 24 38 26 26 27 
жени Брой 24 22 25 29 26 

Умрели Брой 144 143 145 156 141 
мъже Брой 85 77 77 80 68 
жени Брой 59 66 68 76 73 

Естествен прираст Брой -96 -83 -94 -101 -88 
мъже Брой -61 -39 -51 -54 -41 
жени Брой -35 -44 -43 -47 -47 

Източник: НСИ 

Таблица 3.12.4.  Механично движение на населението на община Роман. Механично 

движение на населението на община Роман 
Показатели Мерна единица 2013 2014 2015 2016 2017 

Заселени – общо Брой 101 162 401 123 149 
Мъже Брой 52 82 217 53 68 
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Жени Брой 49 80 184 70 81 
Изселени – общо Брой 106 156 217 183 227 

Мъже Брой 47 83 106 73 110 
Жени Брой 59 73 111 110 117 

Механичен прираст – общо Брой -5 6 184 -60 -78 
Мъже Брой 5 -1 111 -20 -42 
Жени Брой -10 7 73 -40 -36 

Източник: НСИ 

Таблица 3.12.5.  Полова и възрастова структура на населението на община Роман 

Показатели 2011 2017 
Население - общо 6223 5606 

мъже 3121 2841 
жени 3102 2765 

Под трудоспособна възраст 849 744 
В трудоспособна възраст 3419 3338 

Над трудоспособна възраст 1955 1524 
Източник: НСИ 
 

 

Фигура  3.12.2.  Възрастова структура на населението на община Роман 
 

Таблица 3.12.6.  Население по етническа принадлежност към 31.12.2011 г. 

 

Община  

Населено място 

Общо 
В т. ч. 

отговорили 

Етническа група 
Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

община Роман 6223 2883 2458 8 374 19 24 

Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г. 

Забележка: ..Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 
 

Таблица 3.12.7. Групи населени места в община Роман според броя на населението 

към 2017 г. 

Групи населени места 2017 г. 
брой [%] 

От 0 до 100 3 23 
От 101 до 200 д. 2 15,4 
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От 201 до 500 д. 6 46,2 
От 501 до 1000 д. 1 7,7 
Над 1001 д. 1 7,7 
Общо 13 100,0 

Източник: НСИ 

Здравната мрежа е представена от  доболнична помощ и болнична дейност. 

Таблица 3.12.8. Доболнична помощ на територията на община Роман 

Здравни заведения 2016 година 2017 година 
Брой Брой 

лекари 
Брой Брой 

лекари 
Амбулатории за първична медицинска помощ 
Индивидуални практики в гр. Роман 
1. ЕТ "Д-р Даринка Лазарова" 
2. ЕООД "Индивидуална практика за първична 
медицинска помощ д-р Маргарита Василева" 
3. ЕТ "Д-р Лъчезар Христов" 
4. ЕТ "Д-р Маргарита Гарева" 

 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 

Амбулатории за първична помощ по дентална медицина 
Индивидуални практики 
1. "Д-р Наталия Николаева Вътова" 
2. ЕТ "Д-р Роза Цветкова" 
3. "Д-р Мита Петрова Василева" ЕООД  
4. "Амбулатория за извън болнична първична помощ по 
дентална медицина д-р Рос" 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 

Източник: Общинска администрация Роман 

Спешна медицинска помощ се осъществява от “Център за спешна медицинска 

помощ” гр. Враца с филиал град Роман, обслужван от 9 лекари и 6 медицински 

специалиста (общ персонал 19 души).  Болнична помощ се реализира се от болница за 

консервативно (неоперативно) лечение на заболявания на бронхо-пулмоналната система 

- „СБПЛББ – Роман“. 

 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда. Човешко здраве. Въздействия 

върху зони или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус в обхвата на плана. 

Идентифициране на източниците на вредни въздействия върху здравето на населението.  

Състоянието на средата се определя от измененията, настъпили в основните 

нейни параметри, следствие от човешката дейност – замърсяване на атмосферата, 

водите и почвите с производствени и битови вредности от дейността на транспорта, 

акустично натоварване на средата, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, проблемите с 

третирането на отпадъците. Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са 

високите нива на шума – резултат от функционирането на транспорта и отделни точкови 

източници, замърсяването на атмосферата от линейни (транспорт) и точкови 

(производствени и битови) източници, йонизиращи и не йонизиращи лъчения . 

  Разкритите екологични проблеми в голяма степен се дължат на преминаване на 

производственият сектор към по-евтини технологии за снабдяване с топлоенергия, 

съпроводени с по-високи емисии в атмосферния въздух; липса на финансови средства в 
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производствения сектор за опазване качеството на атмосферния въздух; липса на 

финансови средства за осъществяване на инфраструктурни и благоустройствени проекти 

за опазване качеството на атмосферния въздух и продължаващ процес на подценяване 

на ролята на зелената система и хаотичното усвояване на земеделски земи за 

производствени нужди.  

Социалните, социално-битовите и психологични фактори са важни и в много 

случаи водещи при сформиране на здравния статус на населението в община Роман.  

Като цяло безработицата не е по-голяма от средната за страната, но ниските доходи и 

икономическата несигурност са значими стресови фактори от много години, които в 

голяма степен са повлияли за снижаване на имунитета на хората, развитието на 

хронични заболявания, преждевременна смъртност, ниска раждаемост и други 

неблагоприятни здравни и демографски показатели.    

Може да се обобщи, че администрацията на общината ще има една 

първостепенна по важност задача за създаване на условия за стабилизиране на малкия и 

среден бизнес, пренасочване и преквалификация на безработните, разработване на 

мерки и програми за финансиране на социалните дейности на базата на европейски 

програми по тяхното финансиране. Сериозни потенциални възможности за разкриване на 

нови работни места са целевите финансирания на Европейския съюз за изграждане на 

инфраструктурата  като пътища, водопроводи, канализация, изграждане на алтернативни 

източници на енергия и програмите по развитие на селските райони и  селското 

стопанство. 

4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИЯ 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН. 

От направения  в т.3. анализ на състоянието на компонентите и факторите на 

околната среда и очакваното въздействие върху тях (т.7), следствие реализацията на 

плана се установява, че не се очакват съществени въздействия върху тях. 

 Атмосферен въздух. За община Роман няма данни, които да показват 

системно замърсяване на въздуха, изразено с наднормени концентрации на вредни 

газове. Възможни са и са отчитани наднормени концентрации само на ФПЧ10. Без 

прилагане на ОУПО, ще продължи това негативно въздействие. 

 Повърхностни и подземни води.  

Ще продължи антропогенно натоварване и влошаване качествата на водите на 

територията на общината поради липса на пречистване на битовите отпадъчни води от 

населените места и директното им заустване поради липсата на локални пречиствателни 

станции и съоръжения, както и наличието на малки нерегламентирани сметища. Ще се 

запазят и силно неблагоприятните тенденции за недостатъчно използване на капацитета 

на питейните водоизточници и липсата на пречиствателна станция за питейните води;  

завишаване загубите на питейна вода в резултат на амортизацията на водопроводната 
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мрежа и оттам и по-големия добив на вода;  влошаване качествата на питейните 

водоизточници и повърхностните води поради липса на канализация в населените места;  

използването на питейната вода за напояване; ниска изграденост на канализационна 

мрежа; неприлагане на добри фермерски и аграрни практики; наводнения при високи 

води на реките, протичащи през територията на общината, което   въздейства негативно 

върху земеделските и жилищни територии и води до екологични и социално-

икономически щети;  

 Почви  и земни недра. Ще се съхранят до някъде проблемите с 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални ограничени 

замърсявания и такива, свързани с дизеловите и бензинови двигатели в терените около 

основната пътна мрежа.  

Ще се запази процентът необработваеми и неизползвани земеделски земи и ще 

продължи липсата на зони за стопанска инициатива и на територии с устройствен режим 

с допустима промяна на предназначението, които да могат да стимулират в следващите 

години икономическото развитие на общината.  

 Биологичното разнообразие и неговите елементи, елементи на 
националната екологична мрежа. Ще се съхрани нивото на лесистност и тенденцията 

за ограничено развитие на зелената система на селищата и извънселищните полигони, 

без да се направят следващите стъпки за изграждане на адекватни на съвременните 

разбирания биокоридорни връзки.  

 Ландшафт. Основният тип ландшафт остава непроменен, с малка 

вероятност за  увеличаване на пустеещи зими и нарушени терени.  
 Културно-историческо наследство. Възможно е увреждане на културни и 

исторически ценности от природни фактори и от безконтролно поведение на хора. 
 Отпадъци.   
Ще се затрудни въвеждането на  цялостна система за разделно събиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци и за разделно събиране и оползотворяване 

на биоразградимите отпадъци и домашно компостиране, както и   рекултивация на 

затвореното общинско депо за ТБО.  

Ще се запази недостатъчна ангажираност на жителите за спазване на 

изискванията за регламентирано изхвърляне на отпадъци  и от там практиката за 

периодично образуване на малки нерегламентирани замърсявания, въпреки усилията на 

местната власт. Увеличаването им води до засилване на ерозията, намаляване на 

естетическата стойност и привлекателността на района и намаляване на потенциала за 

развитие на  туризъм в района. 

Рискови енергийни източници. Ще се запази тенденцията за въздействия от 

шум и вибрации в територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик.  



Доклад за екологична оценка на предварителен проект за ОУП на община Роман 
/нетехническо резюме/ 

91 

Ще се съхранят и причините за това - характерните особености на досегашното 

устройство на град Роман, характеризиращо се с преминаване и на транзитен трафик, 

липса на защитни „зелени екрани”, лошокачествена пътна и улична настилка...  

Не се очакват отрицателни промени по отношение на йонизиращи и йонизиращи 

лъчения.  

Човешко здраве. Налице ще е повишаване на здравния риск за населението 

поради утежнена акустична обстановка в крайпътните квартали, недоизградената 

канализационна система и влошени качества на питейната вода. 
Без реализиране на ОУП, вкл. и при „нулева алтернатива”, ще се задълбочават 

негативните прояви и въздействия върху компонентите на околната среда и ще бъдат 

засегнати интересите на населението. Развитието на общината ще бъде неадекватно на 

съвременните изисквания и стихийно.  
Напълно ще липсват условия за реализиране целите на опазване на околната 

среда в интерес на населението: 

 Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и 

дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и 

върху здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за 

околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 

 Чрез подобен механизъм да се гарантира решенията относно 

икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните 

последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации, не 

само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с 

населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати. 

Ще се забави икономическото развитие и на общината, ще се пропуснат ползи от 

финансиране и инвестиции, от усвояване на целеви средства  от Европейските фондове, 

което ще забави подобряването качеството на живот и осигуряване на адекватна околна 

среда. При условие че ОУПО не се реализира, територията ще се регулира в 

устройствено отношение без да е адекватна на новите условия и ще липсва основа за 

дългосрочното устойчиво устройствено развитие. Това няма да подобри състоянието и 

стабилността на околната среда в района. Развитието на общината няма да отговаря на 

съвременните изисквания и ще е до голяма степен стихийно. Напълно ще липсват 

условия за реализиране целите на опазване на околната среда в интерес на населението 

- да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното 

стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето 

ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за околната среда и 

здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие.  

Таблица 4.  Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без 

прилагането на плана 
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Компонент/фактор развитието на компонентите и факторите на околната среда без 
прилагането на ОУП 

Атмосферен въздух 
Възможно влошаване на общото ниво на замърсяване на въздуха от 
транспортната дейност и развитие на производствени функции без 
адекватно устройство на територията 

Води Ще се влоши качеството на водоснабдяването, поради лошо състояние на 
водопроводната мрежа и неучредени СОЗ. Точковите и дифузни източници 
на замърсяване ще се запазят и на места увеличат. Ще продължи 
използването на коритата на реките за добив на инертни материали, 
водещо до увреждането им. Инфилтрирането на замърсени отпадъчни 
води от съществуващи попивни ями и от нерегламентирано депониране на 
отпадъци ще се задълбочи. 

Земи и почви Вероятно намаляване на относителния дял на земите с висока бонитетна 
категория поради липса на териториално-устройствен инструментариум. 
Зелени площи, терените за спорт и отдих ще останат без конкретен 
устройствен регламент и възможности за развитие. 

Ландшафт Създават се предпоставки и възможности за намаляване относителния дял 
на ландшафтите с естествена устойчивост 

Биоразнообразие, 
защитени територии и 
защитени зони 

Не се създава възможност от развитие на системата от биокоридорни 
връзки, което се отразява директно негативно на биоразнообразието в 
района. Допуска се отрицателно въздействие върху защитените зони, 
свързано с лисата на адекватен устройствен регламент на територията. 

Отпадъци Очакват се затруднения в работата на системата за управление на 
отпадъците в общината. Възпрепятства се устройването съобразно 
изискванията на терените, отреждани за площадки за временно 
съхранение на строителни отпадъци, за съхранение и третиране на 
биоразградими отпадъци.-.. 

вредни физични 
фактори 

Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия ще 
продължи да се развива без прилагане на пространствени адекватни на 
условията решения 

Културно историческо 
наследство  

Ще се съхрани недостатъчната степен на социализиране потенциала на 
културноисторическото наследство като обект на познавателния туризъм. 

Човешко здраве Състоянието на водопроводната и канализационна системи ще продължат 
да влияят неблагоприятно и да увеличават риска за човешкото здраве. В 
същата посока ще влияят липсата на развитие на транспортната и зелена 
система. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ. 

Като зони със завишени концентрации на вредни вещества в приземния 

атмосферен слой могат да бъдат окачествени жилищните зони и териториите около 

основната пътна мрежа. Проблем е липсата на пълноценна техническа и биологична 

рекултивация на терени, нарушени поради добив на полезни изкопаеми. Локални 

проблеми създават територии, поразени от гравитационни процеси - идентифицираните и 

описани свлачища 

На територията на община Роман няма учредени санитарно-охранни зони 

съгласно изискванията на Наредба 3/16.10.2000 г.  
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Няма изградени пречиствателни станции за питейна вода, а обеззаразяването на 

питейните води се извършва преобладаващо с хлорно-варов разтвор. Има увеличени 

загуби на питейна вода в резултат на амортизацията на водопроводната мрежа и  

използването на питейната вода за напояване. Няма населени места с напълно 

изградени канализационни мрежи и отпадъчните води не се събират и пречистват. 

Масово се използват попивни или септични ями с недостатъчна водоплътност. 

Налице е нарушена морфология на речните корита от нерегламентирано изземване 

на инертни материали, което води до ерозионни процеси в тях. Съществуват проблеми с 

поддръжката на изградените диги и състояние на речните корита – на места има 

подкопани участъци от дигите и бреговете; непочистени речни корита, което води до 

нарушен оттока в реките, а при повишаване нивото е предпоставка за наводнения. В 

населени места има участъци без защитни диги.  

Повърхностно водно тяло BG1IS200R1023 „Река Малък Искър от вливане на 

река Бебреш при Своге до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ 

"Говежди дол"; Своге”, е с  лошото химично и екологично  състояние, а според общата 

екологична оценка на риска и трите повърхностни водни тела са в риск. В риск е и Част от   

подземно водно тяло BG1G0000QAL017 Порови води в Кватернера - р. Искър. Лоша е 

общата оценка на състоянието на ПВТ BG1G0000TJK045 Карстови води в Централния 

Балкан.Наблюдава се тенденция към спадане нивото на подземните води в прилежащите 

към речните корита земи, замърсявания от малки нерегламентирани сметища, особено в 

крайпътни участъци, в реки, дерета, канали... 

Община Роман попада в „чувствителна зона”, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ и е възможна допълнителна еутрофикация и 

влошава състоянието на река Искър и нейните притоци в района. Налице е  дифузно 

замърсяване от селското стопанство поради неприлагане на добри аграрни и фермерски 

практики. 

Съществуващото състояние на управлението на дейностите, свързвани със 

събиране, транспортиране, обезвреждането или оползотворяването на отпадъците е 

дългогодишен и наследство от неглижирането му в национален мащаб. Въведено е 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, а за град Роман и разделно. Твърдите 

битови отпадъци се извозват до регионално депо Луковит, но възникват малки локални 

неорганизирани сметища. Възможно е вторично замърсяване на води (предимно 

подземни) и почви извън територията на площадките. Създават се предпоставки за 

натрупване в растителна продукция на неорганични и органични вещества като нитрати, 

тежки метали, въглеводороди, пестицидни остатъци и др., които чрез инфилтрата от 

нерегламентираните сметища попадат в повърхностните и подземните води, вследствие 

на което се усвояват от растенията.  
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Този кръговрат създава предпоставки за замърсяване на земеделските 

култури, разположени в близост до нерегламентираните сметища и увеличава опасността 

за човешкото здраве в района. 

При неправилното им третиране битовите отпадъци стават потенциален 

замърсител на основните компоненти на околната среда: атмосферен въздух, 

повърхностни и подземни водоизточници и почва.  

Сериозен проблем са опасните отпадъци от домакинствата, които дори в малки 

количества могат да окажат вредно въздействие с тежки и трайни последствия за 

здравето и жизнената среда на човека.  

При засилената стопанска дейност в землищата възникват екологични 

проблеми, които директно влияят върху биоразнообразието. Те са свързани със 

посегателства върху лесистността и фрагментирането на местообитания в резултат от 

развитието. В резултат от унифицирането на ландшафтите при интензивното земеделие, 

са настъпили промени във видовия състав и обилието на видове.  

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
На Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие 

(UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. са формулирани няколко фундаментални и 

дългосрочни ключови принципи на екологичната политика. На базата на тези принципи в 

приетата Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 

(http://www.moew.government.bg) е определена дългосрочната стратегическа цел - 

«Подобряване на качеството на живот на населението в страната и осигуряване на 

здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на 

основата на устойчиво управление на околната среда” и са формулирани целите на 

опазването на околната среда.  

Цели и подцели: 

 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и 

икономиката на страната. 

 Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната 

среда  

 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на 

развитие на стопанските отрасли. 

 Опазване и поддържане на богатото биологичното разнообразие.. 

 Създаване на условия за прилагане на европейското екологично 

законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.  

 Подобряване управлението на отпадъците. 

 Намаляване шумовото замърсяване. 
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 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на 

околната среда. 

Таблица 6.1.1. Поставени цели и подцели, актуални за района. 

Национална цел Приоритети и мерки, отразени в ОУПО 

Осигуряване на достатъчно 
количество и качество вода за 
населението и икономиката на 
страната. 

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и съоръженията 
към тях има за цел подобряване качествата на 
повърхностните и подземните води като природен ресурс с 
огромно значение за населението и икономиката на 
общината.  

Запазване и разширяване на 
териториите с добро качество на 
околната среда  

Новото жилищно строителство и комплексните благоустрой-
ствени мероприятия, както и прилагането на йерархията в 
управлението на отпадъците ще съдействат за реализиране 
на тази цел. 

По-тясно интегриране на 
политиката по околна среда в 
политиките на развитие на 
стопанските отрасли. 

Заложеното развитие на функционалната структура на 
общината, щадящото отношение към използването на 
природните ресурси на територията и търсеният баланс 
между развитие на урбанизацията и съхраняване във 
възможната степен на цялостността на природната среда са 
адекватни с тази цел 

Опазване и поддържане на 
богатото биологичното 
разнообразие 

Заложено е стриктно спазване на въведените режими на 
защитените територии и зони и се създават условия за 
развитие на местната екологична мрежа. 

Създаване на условия за 
прилагане на европейското 
екологично законодателство и 
международни конвенции в 
областта на околната среда.  

 Усъвършенстванията на комуникационно-транспортната 
система допринасят за намаляване концентрациите на 
емисии с парников ефект и трансгранично замърсяване. 
Създават се условия за използване на алтернативни 
източници на енергия. Предвидените мерки в областта на 
всички компоненти и фактори на околната среда отговарят 
на Директивите на Европейския съюз и международните 
конвенции, по които Република България е страна. 

Подобряване управлението на 
отпадъците 

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране и 
извозване. Всички дейности са в съответствие с 
изискванията на ЗУО и Националната програма за 
управление на отпадъците. Ще бъдат рекултивирани  
общинското депо и малки нерегламентирани сметища. 

Намаляване шумовото 
замърсяване 

Планирани са адекватни устройствени решения за зоните 
около основните пътни артерии  

По широко участие на 
обществеността в решаване на 
проблемите на околната среда. 

ОУП, както и всички процедури по ЗУТ, се подлагат на 
законоустановените и отговарящи на съвременните 
изисквания форми на обществен достъп и контрол, като 
постъпилите мнения, съображения, жалби и сигнали се 
вземат предвид при окончателните устройствени решения. 

  

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
7.1. Оценка на въздействията по компоненти на околната среда. 

 Атмосферен въздух. 
Общо предвижданията на ОУП по отношение устройството и локацията на 

производствените дейности, съсредоточията на селскостопанската инфраструктура, 

зоните за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено 

обслужване, не водят до влошаване качествата на атмосферния въздух.  Създава се 

възможност за изграждането на нови общински пътища и допълването на транспортни 

възли.  
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Реализацията на транспортна схема ще намали до голяма степен опасността 

от влошаване качествата на атмосферния въздух Територията притежава естествен 

потенциал и условия за самопречистване и самовъзстановяване. 

 Повърхностни и подземни води. 

Доброто екологично състояние е свързано с намаляване на общия физико-

химичен и биогенен натиск от градски отпадъчни води и индустрия, проучване на 

замърсители, намаляване натоварването с тежки метали, азот и подобряването на pH, 

премахването на дифузните замърсявания вследствие на селскостопански практики, 

подобряване на хидроморфологичните и хидробиологичните условия, осигуряване на 

екологичен минимум, предотвратяване и превантивни мерки срещу ерозионните процеси, 

оптимизиране на режима на водоползване, възстановяване на крайбрежната 

растителност и максимално доближаване до естественото състояние на речните 

местообитания, създаване на благоприятна хидробиологична среда за живот на водните 

организми, намаляване натоварването от рибовъдство и еутрофикация, подобряване на 

екологичния статус по всички елементи за качество; опазване и възстановяване на 

приоритетни местообитания и видове по НАТУРА 2000. 

В ОУПО се предвиждат възможности за строителство, реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителне мрежа и съоръжения; за опазване на 

водоизточниците и съхранение на ресурса - учредяване и изграждане на СОЗ около 

водоизточниците; за опазване на морфологичните условия на речните корита ще 

гарантира опазване на съседните зони от непредвидими природни явления и ерозия на 

речния бряг; за изграждане на канализация в населените места и производствените зони 

и отвеждане и пречистване на формираните отпадъчни води в ПСОВ и съвременни 

добри земеделски и фермерски практики. Това ще намали риска от замърсяване на 

повърхностните води. 

При привеждане в съответствие на Окончателният проект за ОУП с 

направените препоръки считаме, че не могат да се очакват неблагоприятни въздействия 

от реализацията му по компонента води 

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община 

Роман и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените 

решения в ОУП, водещи до устойчиво развитие и създаване на определен комфорт на 

средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл. С ОУП се осигуряват условия 

за по-добра жилищна среда. Териториите с жилищни функции са прецизирани съобразно 

наличния жилищен фонд и демографските прогнози и се запазва почти същата – от общо    

от 981.13 ха или 3,25 % от територията на 910.57 ха - 3,02 %. Съхраняват се изцяло 

терените за спорт и атракции, комунално обслужване и стопанство, техническа 

инфраструктура, територии за природозащита. 
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Известно развитие се предвижда на вилни зони и терените за озеленяване 

(табл.2.4.1).. 

Очаква се комплексът от действия, чието предприемане се осигурява с ОУП, 

да доведат до подобряване състоянието на земите общината.  

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и зони. 
Зелени площи със специално предназначение.  

Незначителни са измененията в структурата на Поземления фонд и 

земеделските земи, както и в горските територии, представени т.2. Предварителният 

проект за ОУП не предполага промени в състава и начина на стопанисване на горските 

територии и елементите на зелената система. ОУП не предлага устройствени решения, 

създаващи база за дейности, въздействащи неблагоприятно върху биологичното 

разнообразие в района. Запазват се характеристиките на територията съхраняващи 

нейната средообразуваща функция. Не се внасят урбанистични елементи, водещи до 

загуба на местообитания и екологични ниши. 

Не се засягат деструктивно площи, заети или с възможности за развитие на 

установените природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие.  

Предварителният проект за ОУП не предлага устройствени решения, засягащи 

местата с висока концентрация на биологично разнообразие. Не се засягат негативно 

известни находища на редки, защитени или ендемични растителни и животински видове, 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и на ресурсни. 

Не се предвижда внасяне на нови устройствени елементи и не се засягат 

защитените територии. Запазва се изцяло непроменена площта и характера  на 

териториите за природозащита - защитени територии и зони.  

Ландшафт. 
Новото устройствено планиране в предварителния проект за ОУП не 

предвижда драстични промени в съществуващия ландшафт на общината.  

 Културно - историческо наследство. 
Избраният вариант на устройство не предполага негативни въздействия върху 

недвижимите културни ценности и отразява  съвременните политики по отношение на Културно - 

историческо наследство.  

 7.2. Оценка на въздействията по фактори на околната среда. 

 Отпадъци. 
Чрез регламентиране на устройствени предпоставки, ОУП на община Роман, 

създава условия за прилагане на своевременно актуализираната Общинска програма за 

управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. Ще могат да се реализират 

предвижданите в Програмата мерки, свързани с териториалното отлагане на важни 

фактори за управлението на отпадъците : 
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 Организиране дейности по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказване съдействие на организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определяне местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци; 

 Организиране разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки 

от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм; 

Определяне  на  местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки ; 

 Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията 

на община Роман.  

 Определяне на площадки за оползотворяване и за управление на           

портативни батерии и акумулатори като част от регионалното управление на опасните 

отпадъци от бита; 

 Определяне на площадки за оползотворяване на излезли от употреба 

моторни превозни средства ; 

 Определяне  на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла 

и обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

 Определяне на площадки за събиране и оползотворяване на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване;  

 Определяне местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на излезли от употреба пневматични гуми; 

 Развитие на системата за компостиране на биоразградими отпадъци; 

 Определяне на място и изграждане на пункт за разделно събиране на 

специфични отпадъци (ПРССОД); 

 Рекултивация на закритото общинско депо за битови отпадъци; 

 Определяне на места за изграждане на специализирани инсталации за 

обезвреждане на строителните отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени и 

други. 

 Опасни вещества. Рискови енергийни източници. 
ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя 

в отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение. Няма да настъпят 

изменения по отношение въздействията от йонизиращи и нейонизиращи лъчения, тъй 

като източниците им  вече са ситуирани на територията на общината, във връзка с 

обезпечаване на съобщителната комуникация. 
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 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със 
специфичен хигиенно-охранителен статус в обхвата на плана. Идентифициране 
на източниците на вредни въздействия върху здравето на населението.  

От представения баланс на територията и картен материал ясно личи 

подобряването на всички устройствени показатели в предварителния проект за ОУП в 

сравнение с досегашните, представени в Опорния план, отговарящо на поставените цел 

и подцели, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и показателите, 

характеризиращи общественото здраве. Очертава тенденция  към подобряване в 

рамките на програмния период.  

Няма обективни причини предлаганите устройствени решения да водят до 

негативни прояви, свързани с естествени и антропогенни вещества и процеси или 
генетично модифицирани организми. 

7.3. Химикали. Въздействия от зони, регламентиращи дейности с висок 
рисков потенциал.  

ОУП не създава предпоставки за въздействия от опасни вещества и не изменя в 

отрицателна посока съществуващата ситуация в това отношение.  

Основание за такова заключение дава факта, че той не предвижда разполагането 

на производства, които са източник на вредни за човека замърсявания.  

Създаването на устройствени предпоставки за събиране и неутрализиране на 

опасни отпадъци, също ще спомогне за намаляване до минимум на въздействията от 

вредни вещества.  

Реализирането на транспортната схема ще има принос в намаляване шумовото и 

атмосферното замърсяване в селищата от стопански обекти и от транспорта, както и от 

вибрации. На база извършен анализ на перспективите за развитие на общината, 

областта и Северозападен район за планиране в програмния период не се очаква 

иницииране на дейности, водещи до изграждане на нови предприятия с необходимост от 

издадено Разрешително по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС. 

 При възникване на стопанска инициатива за изграждането на нови 

предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал следва да се 

изпълнят процедурите по Реда на Глава VІ от ЗООС и ЗБР, в процеса на които ще се 

анализират и оценят възможните неблагоприятни последствия от отрицателни 

въздействия и евентуални големи аварии върху околната среда, както и необходимите 

отстояния до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и големи 

транспортни пътища и райони с природозащитно значение или значение за околната 

среда, защитени по силата на нормативен или административен акт, както и зоните на 

въздействие при възникване на  голяма авария. 

7.4. Общата  оценка на въздействията. 
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Налага се обща оценка, че в своята цялостност,  предварителният проект за 

Общ устройствен план на община Роман ще окаже трайно във времето и основно 

положително въздействие върху компонентите на околната среда и ще минимизира в 

рамките на възможното негативното действие на някои от факторите.  

Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табл.7.4.1. 

Таблица 7.4.1. Обща оценка на въздействията. 

Комп. 
/Фак 
тор 

непр 
яко 

пря 
ко 

крат 
ко 
трай 
но 

сред 
но 
трай 
но 

дъл 
го 
трай 
но 

вре 
мен 
но 

пос 
тоян 
но 

куму 
ла 
тив 
но 

поло 
жител 
но 

отри 
цател 
но 

степен 

въздух да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

пов.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

подз.води да няма няма няма да няма да да да няма средна 

земни 

недра 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

минерално 

разнообр. 

няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

почви да да няма няма да няма да няма няма да малка 

Биологич. 

разнообр. 

да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ЗТ и ЗЗ да няма няма няма да няма да няма да няма малка 

ландшафт да няма няма няма да няма да няма да да средна 

КИН няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

отпадъци да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

физ.ф-ри няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 

предпр. с 

рисков п-л 

да да няма няма да няма да няма няма да малка 

здраве да няма няма няма да няма да няма да няма средна 

8. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ. 
ПРЕПОРЪКИ. 

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда ще бъдат представяме по компоненти и фактори на околната среда:. 

8.1. Мерки и условия при изготвянето на Окончателен проект за  ОУП на 
Община Роман 
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 В Правила и нормативи да се изведат изисквания за съобразяване и 

спазване на Програмите от мерки от ПУРБ и ПУРН в Дунавски район /2016-2021/ и 

последващите им актуализации за осигуряване на доброто екологично състояние на 

водните тела на територията на общината. 

 В Правила и нормативи да се изведе и точка с регламент за защитените 

зони;  

 В окончателния проект на ОУП да не се внасят различни, от предлаганите, 

устройствени зони, възпрепятстващи функционирането на локалните биокоридорни 

връзки. 

 В окончателния вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи до 

влошаване на условията на средата в защитените зони и в площи около тях, използвани 

като трофична база от целевите видове. 

 Да се уточнят и нанесат в ОУПО местата с подходящи терени за 

депа/площадки за: 

- временно съхранение и/или събиране, съхраняване, предварително третиране 

и рециклиране на строителни отпадъци;  

- за временно съхранение и/или компостиране на разделно събрани 

биоразградими опадъци; 

- с издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци 

по ЗУО. 

 В окончателния вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи до 

влошаване на условията на средата в защитените зони и в площи около тях, използвани 

като трофична база от целевите видове. 

 Да се запази от изменения устройството на жизненоважни за популациите 

на видовете от предмета на опазване на защитените зони, територии, прилежащи на 

зоните, но извън тях -  обработваеми земи, пасища, мери и ливади, както и множеството 

деретата под и над тях. 

 Окончателният вариант на ОУП да не внася изменения в съответствието с 

изискванията на документите по българското природозащитно законодателство, 

регламентиращи цифровите модели и граници, обявяването, промените, целите и 

режимите за обявяване на защитените зони. 

 Да се отразят  по адекватен на изискванията чл.106, т.5 от ЗУТ начин 

препоръките на ГДПБЗН София и  ОДПБЗН Враца относно определяне и отразяване на 

застрашените от бедствия територии, свързани с наводнения, сеизмичен и геоложки 

риск,  ядрена или радиационна авария, горски пожари... 

 Да се прецизира и конкретизира информацията относно природозащитния 

статус на цитирани животински видове съобразно присъствието им в приложения 2 и 3 на 

ЗБР. 
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 Да се включат изисквания за опазване находища на лечебни растения в 

строителните граници на населените места и се представи информация за състоянието 

на лечебните растения на устройваната територия.  

 Да се прецизира и конкретизира информацията относно статуса на 

защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и се включи 

такава и за „вековните и забележителни дървета”. 

 Да се извърши корекция, актуализира и допълни информацията по фактор 

„Отпадъци” 

8.2. Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Роман - общи 
 Да не се допуска одобряването на планове, програми и инвестиционни 

предложения, не отговарящи на утвърденото устройствено планиране за програмния 

период на ОУП. 

 Групите планове, програми и инвестиционни предложения, произтичащи от 

Общият устройствен план, да бъдат съобразени спрямо: 

- забраните и ограниченията при експлоатацията на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване - 

режимите на зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите;  

- изискванията за здравна защита на селищната среда. 

- спазване режимите и дейностите, определени със заповедите за обявяване и 

плановете за управление на защитените територии и защитените зони в границите на 

общината. 

 Инвестиционни предложения, планове и програми, за които се изисква 

ОВОС или ЕО по реда на Глава VІ от ЗООС и оценка степента на въздействие върху 

защитените зони по ЗБР да се одобряват по реда на съответния специален закон  само 

след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при 

съобразяване с препоръките от извършените оценка, както и с условията в съответния 

акт 

 При прилагане компетенциите на общината относно инвестиционни 

предложения за изграждане на нови предприятия или съоръжения, чиито характеристики 

попадат в обхвата на Глава Седма от ЗООС, да се да се проведе процедура по промяна 

на ОУП като  се  осигурят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 

от ЗООС. Да се съблюдава стриктно изискването за потвърдена класификация от 

Министъра на околната среда и водите по чл. 114, ал.2 от Закона  

 При прилагане компетенциите на общината относно инвестиционни 

предложения за изграждането и въвеждането в експлоатация на  инсталации и 

съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС да се съблюдава стриктно 

изискването за получаване на Комплексно разцрешително. 
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 Инвестиционните предложения, засягащи водни тела в обхвата на Плана, 

да бъдат оценявани за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН на БД ДР с център град 

Плевен в рамките на процедурите по ОВОС/ЕО/ОС или със самостоятелно заявление по 

чл. 155, ал.5, т. 23 от Закона за водите. 

 Да не се въвеждат зони с допустима смяна предназначение на земята във 

висококатегорийни земеделски земи (І-ІV категория). 

8.3. Мерки и условия при прилагането на  ОУП на Община Роман – 
специфични 

С цел създаване на условия за подобряване качеството на атмосферния 

въздух  

 Предлаганите устройствени възможности да се използват за разработване 

и внедряване на проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност; 

 Разработване и внедряване на съвременни транспортни схеми. 

Проектиране и изграждане на обходни пътища на селищата в общината; 

  Реконструкция и ремонт на общинската пътна мрежа и амортизирани 

уличните платна в населените места 

 Одобряване на технически проекти за производствени дейности, които 

прилагат най-добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 

въздух 

  за производствени дейности, които прилагат най-добрите налични техники 

за минимизиране на емисиите в атмосферния въздух;  

 Съобразяване на всички проектни решения с развитието на  зелена 

система. 

 Ограничаване емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха 

по време на строителните, транспортни, производствени и др. дейности. 

 Да се използват сухи дърва за огрев (10% влажност) в предлаганите от 

общината социални програми за гражданите 

За постигане целите за повърхностни и подземни води и предотвратяване на 

замърсяването им. 

 Осигуряване на необходимото количество питейна вода с подходящи 

качества Да се предвидят възможности за изграждане на нови водоизточници с цел 

осигуряване на стабилно водоснабдяване на населените места.  

 Проектиране, доизграждане и модернизация на водоснабдителната мрежа 

 Допълнително пречистване на питейните води в изпълнение изискванията 

на Директива 98/83/ЕС/.  

 Изграждане на канализации и пречиствателни станции за пречистване на 

отпадъчните води от населените места в изпълнение на изискванията на Директива 

98/15/ЕЕС; 
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 Проектиране, доизграждане и модернизация на канализации и 

пречиствателни станции за пречистване на отпадъчните води от населените места по 

изискванията на Директива 98/15/ЕЕС;  

 Идентифициране на всички зауствания на непречистени отпадъчнти води. 

Поетапно ликвидиране на точкови и дифузни източници на замърсяване на водите 

 Разработване на варианти за пречистване на битовите отпадъчни води на 

всички населени места  

 Учредяване на СОЗ около всички източници на питейно водоснабдяване и 

стриктно изпълнение на забраните и ограниченията, регламентирани в Наредба №3/2000 

г. на МОСВ 

 Прилагане на системата за ранно предупреждение чрез използване на 

краткосрочните метеорологични прогнози. Създаване на точен дигитален модел на 

релефа чрез заснемане на речните легла с оглед ранно предупреждение. Картиране на 

наводняемите зони с оглед изготвянето на планове при извънредни ситуации;  

 Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на изискванията на 

Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/.  

 Поддържане проводимостта на корегираните и некорегирани речни легла и 

сухи дерета -  ежегодно почистване от от храсти, дървесна растителност, битови и 

строителни отпадъци  без да се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното 

на реката. Недопускане промяна параметрите на съществуващото или проектно за 

участъка живо сечение.  

 Стриктно изпълнение на забраните и ограниченията, свързани с учредени 

СОЗ, регламентирани в Наредба №3/2000 г. на МОСВ 

 Да не се допуска смяна предназначението на земите в поземлени имоти, 

обхващащи водни обекти и строителството в тях с изключение на  

 Да не се допуска сторителството в поземлени имоти, обхващащи водни 

обекти,  с изключение на водностопански и хидротехнически съоръжения. 

 При утвърждаване на проекти, свързани със застрояване край водни 

обекти, едновременно със строителството да се предвиди и изграждането на 

пречиствателни съоръжения; 

 При урбанизиране на територии в обхвата на заливаемите ивици около 

водни обекти да се предвидят и необходимите защитни съоръжения. 

 За териториите, в които не е предвидено изграждане на защитни 

съоръжения, линията на застрояване се отдръпва на минимум 10 м от границата на 

заливаемата зона.  

 Във всички случаи на урбанизиране на територии край водни обекти да се 

осигурява възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на речните 

корита, деретата, суходолията и др.; 
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 В обхвата на речната мрежа на територията на общината да не се 

предвиждат устройствени зони за други дейности—кариери, баластриери, складове, 

обслужващи дейности и т.н., освен зони за озеленяване и/или дейности свързани със 

защита от наводненията. 

С цел опазване на почвите и намаляване необоснованите загуби на земя  

 Провеждане на допълнителните геоложки и хидрогеоложки проучвания в 

зони с риска за свлачища и срутвания. 

 В проектните и строителни работи да се предвидят и изпълнят противо-

земетръсни мероприятия 

 Процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи и 

горски територии да се съобразят стриктно с вида, категорията на земите и с 

предвижданията на окончателния ОУП.  

 Да не се допуска новоформирането на нерегламентирани сметища; 

 Да се разработи програма за опазване на почвите, включваща 

инвентаризация и картиране на замърсени и увредени терени, както и мерки за тяхното 

възстановяване; 

 Да се използват по-широко в практиката програми за обучение на 

селскостопанските производители и фермери за прилагане на утвърдени в ЕС добри 

земеделски практики; 

 Да се осигури постоянно събиране на информация и картиране на 

новосформирани нерегламентирани сметища и се планират и реализират дейности за 

тяхното ликвидиране. Контрол и организация на сметосъбирането, с цел предпазване от 

новообразувани такива. 

С цел опазване на биологичното разнообразие. Възстановяване на 

местообитанията, структурата и динамиката на популациите на видовете в района. 

Опазване на елементите на националната екологична мрежа и развитие на регионалната 

 При одобряване на ПУП-ПЗ да не се допуска пряко отрицателно 

въздействие върху местообитания или местообитания и популации на видовете, предмет 

на опазване, тяхното фрагментиране или нарушения на бикоридорните връзки, особено в 

местата с изявен екотонен ефект; 

  Да не се допуска под никаква форма урбанизация в местата с 

концентрация на биологично разнообразие в защитените зони, изяснени в доклада за 

степента на въздействие – природни местообитания, местобитания на целевите видове, 

биокоридрони връзки, миграционни маршрути... 

 Да се потърсят реални възможности на база въведените устройствени зони 

за възстановяване на крайречните заливни гори при запазване и прецизиране на 

системата за защита от вредното въздействие на водите  
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 При изграждането на нови елементи от напоителната система и 

водовземни съоръжения от повърхностни водни тела да не се допуска възпрепятстване 

на миграционните коридори на хидробионтите или увреждащи крайречната флора и 

фауна действия и решения.  

 При осъществяване на дейности по подмяна на съоръжения, част от 

съществуващата в устройваната територия електропреносна и електроразпределителна 

мрежа, както и при извършване на ремонтни дейности или саниране на сгради, да се 

съблюдават забраните, регламентирани в чл. 38 на ЗБР, като за целта се извърши 

предварително обследване за наличие на защитени видове и/или техни гнезда. В случай 

на наличие дейностите да се извършват по реда на Глава Трета, раздел VI от ЗБР и 

Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от 

забраните, въведени със ЗБР. 

 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ или дейности в близост до 

елементите на националната екологична мрежа, водещи до настаняване на инвазивни 

чужди видове или предизвикващи рудерализация на площи от защитените територии и  

защитените зони. 

 Да се потърсят възможности за прилагане на системни мерки за 

ограничаване разпространението на инвазивни чужди видове като приоритетно място 

заеме комбинацията от механичен, екологичен, химичен и биологичен метод в 

зависимост от конкретните условия, с дейното участие на всички заинтересовани страни. 

 Своевременно нанасяне на регламентираните изменения за контура и 

площите на защитените територии и зони съгласно базата данни на МОСВ  

 В програмния период на ОУП да се развие специализиран кадастър, като се 

паспортизират елементите на зелената система в общината чрез ландшафтно-

таксационен анализ и оценка.  

 Да се предвиди подходящо устройствено решение за адекватна 

рекултивация и разработване на ландшафтно-устройствени проекти за възстановяване и 

рекултивация на деградирали ландшафти.  

 При изграждането на нови паркове и зелени зони да се предвиждат 

устойчиви местни дървесни и храстови видове и тревни смески  с оглед възпрепятстване  

настаняването и развитието на инвазивни и рудерални елементи. 

 Конкретни смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия върху защитени зони BG0000374 

„Бебреш”, BG0001014 „Карлуково” и BG0000332 „Карлуковски карст”, предложени в 

Доклада за оценка на съвместимостта на ОУПО: 

 С цел превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху 

картирано природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.  
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Да не се премахва и изсича дървесна растителност, без съгласуване с 

компетентния орган, в имот с № 36436.125.131 в землището на село Караш, предвиден за 

зона за производствено-складови дейности; 

 За превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху 

картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

площите на Поземлени имоти 68432.104.9901 и 68432.104.5 в землището на село Средни 

рът, заети от него да останат незастроени или да бъдат предназначени за озеленяване, 

паркове и градини, като се определи специално екологично изискване за запазване на 

съществуващата естествена растителност. 

 В границите на Поземлен имот с №35910.402.8 в землището на село 

Камено поле да се запази картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи 

тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи), а евентуално бъдещо застрояване да е извън границите описаните граници.. 

 Застрояването в имот с № 35910.657.830 в землището на село Камено поле 

да се запази в границите на съществуващите постройки, а останалата част от имота да 

бъде предназначени за озеленяване, паркове и градини, като се определи специално 

екологично изискване за запазване на съществуващата естествена растителност.  

 Местообитание 6210 в границите на Поземлен имот с № 40645.22.129  в 

землището на село Кунино, да бъде запазено, а застрояването да се извършва  извън 

границите на местообитание 6210, като максимално се запази съществуващата 

естествена растителност.  

 Максимално да се запази местообитание 6210 в границите на действащите 

кариери в земл. на с. Кунино, като добивните дейности да се извършват извън границите 

на местообитание 6210 и максимално се запази съществуващата естествена 

растителност. 

 Възстановяването на дейностите в ПИ 35910.77.460 (съществуваща 

кариера), да започне след оценка на въздействието върху предмета и целите на ЗЗ 

«Карлуково», тъй като понастоящем към имота няма изградена инфраструктура (пътна 

връзка, съответстваща на предвидените дейности, електрозахранване и водоподаване). 

 Началото на строителните дейности в УЗ за стопанска инициатива (имот с 

№ 40645.182.230) в землището на с. Кунино, попадащ в границите на защитената зона за 

опазване на дивите птици, да са извън размножителния сезон на птиците, който е от 

15.04. до 30.06.  

С цел постигане на съвременните изисквания за качеството на средата и 

опазване на ландшафта 
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 Адекватно оформление на сервитутните ивици около новите 

комуникационно-транспортните артерии за тяхното ландшафтно вписване  

 Стриктно спазване параметрите на устройствените зони и режими с 

недопускане загрозяване на ландшафта 

С цел опазване на обектите на  културно-историческото наследство 

 Популяризиране и бърза реализация на елементите на ОУП, предвиждащи 

социализиране на паметниците на културата и включването им в специализирани 

туристически маршрути.  

 При случай на откриване на обекти с характер на находка, дейността да се 

прекратява незабавно и да се уведомява общината и РИМ  за експертиза 

С цел усъвършенстване и оптимизиране на управлението на отпадъците. 

 В рамките на програмния период периодично да се актуализира 

общинската програма за управление на отпадъците и се развие системата за 

компостиране на органичните фракции и последващото им използване за общински 

нужди и от населението  

 Да се развие и популяризира системата за компостиране на органичните 

фракции от населението /домашно компостиране/. 

 Да се потърсят възможности за преработка на строителни отпадъци до 

усвояеми от промишлеността и строителството фракции;  

 Да се потърсят възможности за въвеждането елементи и на система за 

разделно събиране на отпадъци във всички населени места 

 Изграждането на площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали, излязло от употреба електронно оборудване,  батерии и акумулатори и излезли 

от употреба моторни превозни средства да се извършва на площадки, устроени за 

производствени и складови дейности.  

 Своевременна ликвидация и мерки за недопускане формирането на малки 

нерегламентирани депа за отпадъци край пътища, околоселищни територии, стопански 

дворове... 

 Развитие на система за разделно събиране на опасни отпадъци от 

домакинствата,  гарантираща максимално отделянето на опасните от общия поток битови 

отпадъци 

С цел предотвратяване риска от рискови енергийни източници 

 Оценка на източници на електромагнитни лъчения (електропроводи, 

трансформатори, радари, базови станции, ТВ и радиопредаватели...) 

С цел минимизиране риска от употреба на химикали и въздействия от зони, 

регламентиращи дейности с висок рисков потенциал. 
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 Да се изисква съгласуване с компетентните органи и се извършат 

съответните процедури съгласно законодателството за обекти в производствените зони, 

чиято дейност е свързана с производството и/или употребата и/или съхранението на 

опасни химични вещества и смеси, и при които има потенциален риск от възникване на 

авари, поради наличието на опасни химични вещества и смеси, включени в Приложение 

№ 3 на ЗООС. 

С цел подобряване  здравно-хигиенните условия на средата.  Намаляване на 

здравния риск за населението 

 Гарантиране качества на питейната вода. Наблюдение и контрол на 

индикаторите, данните за експозицията на вредности на околната среда и  на здравните 

показатели 

 Съответствие на всички ПУП-ПЗ и технически проекти със законодателство 

и изискванията на Националната програма за действие по околна среда и здраве 

 При проектирането да се направи оценка по отношение на очакваните 

еквивалентни нива на шум, като се предвидят мерки и дейности, които да доведат до 

недопускане излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени 

в Наредба N~6/2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности за  

показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 
9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ. 

Разгледани са и оценени три варианта на предварителния проект за ОУП: 

Алтернатива 1 – на Балансирано развитие. Това е предложеният в 

анотацията в т. 2 вариант с приложен баланс на територията. Прогнозираният 

средногодишен растеж е до 4 – 5 % за целия прогнозен период (2020 - 2035 г.). 

Алтернатива 2 – на Максимално развитие. Тя беше свързана с теоретично 

заложени високоефективни структурни пропорции на секторите, отраслите и 

производствата, отразени в устройствени предложения. Търси се постигането на високо 

равнище на развитие от порядъка на 6 - 7 % средногодишен растеж и значително 

различна от съществуващата структура на територията.  

Алтернатива 3 - Нулева алтернатива. При „нулевата алтернатива” биха се 

запазили съществуващите граници на урбанизираната територия и производствените 

зони използване на наличната В и К мрежа... Ще липсват всякакви възможности за 

съвременно устройствено планиране и утойчиво развитие.  

Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ОУП за 
балансирано развитие на общината с направени препоръки при изпълнени всички 
условия от заданието. 
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10. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, 
ИЗПОЛЗВАНА НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ 
НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ 

Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава Шеста 

на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране на 

екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана по 

Закона за устройство на територията. Обхваща, както процеса на техническо 

предвиждане, така и консултиране с компетентните и отговорни органи по опазване на 

околната среда, други ведомства, заинтересовани страни и обществеността. Приложени 

са утвърдени в  Европейския съюз и страната методически принципи и подходи. ДЕО е в 

съответствие с международните конвенции, по които Република България е страна и с 

изискванията на Европейското и национално законодателство. Използвана е богата 

литература. 

11.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

Таблица 11. Мерки и индикатори за мониторинг. 

мерки за наблюдение и контрол Индикатори отговорност 
Контрол при въвеждане в експлоатация на 
обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии 

Спазване на 
регламентираните норми 
за допустими емисии 

Община Роман 
РИОСВ Враца 

Контрол при планиране на разположението на 
предприятия и/или съоръжения, за които е 
нужно издаване на разрешително за 
експлоатация, класифицирано като 
предприятие/съоръжение, с висок рисков 
потенциал 

Планирани за изграждане 
предприятия и/или 
съоръжения. 
Планирани за изграждане 
предприятия и/или 
съоръжения – бр. 
Издадени разрешителни за 
строеж-бр. 

Община Роман 
 
РИОСВ Враца 

Мониторинг качеството на водите за питейно-
битови нужди в повърхностните и подземни 
водни тела. 
Осигуряване на  необходимото качество и 
количество на вода за питейно-битово 
водоснабдяване на населението. 
 

Брой отклонения от 
нормите на физико-
химични показатели по 
Разрешителни за 
водовземане и Наредба 
№9/2001 г. за качеството 
на водата за питейно-
биткови нужди 

Община Роман 
  
„ВиК”ООД Враца 
 
РЗИ Враца 

Доизграждане на водопроводната и 
канализационна мрежа, подмяна на 
амортизирани участъци и изграждане на 
пречиствателни станции и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води. 
Осигуряване на  необходимото качество и 
количество на вода за питейно-битово 
водоснабдяване на населението и намаляване 
загубите. 

% от населението, 
обслужвано от 
водопроводната и 
канализационната мрежи. 
Изградени водопроводни и 
канализационни 
отклонения. Мониторинг на 
отпадъчни води, зауствани 
в повърхностни водни 
обекти. 

Община Роман 
 
 „ВиК”ООД Враца 
 

Съобразяване с режима на СОЗ около 
водоизточници при подробното устройствено 
планиране и проектиране 

Брой становища и 
предписания относно СОЗ 

Община Роман 
БД „Дунавски 
район” 
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Учредяване на на СОЗ около водоизточници за 
питейно-битово водоснабдяване на населението 

Брой учредени СОЗ по 
реда на Наредба №3/2000 
г. 

Община Роман 

„ВиК”ООД Враца 

Наблюдение на локализираните места от 
повърхностните водни обекти с риск от 
наводнения 

Рискови зони съгласно 
ПУРН на Дунавски район 
за управление на водите 

Община Роман 
БД „Дунавски 
район” 

Западване естественото състояние и 
проводимостта на речните легла, дерета и 
крайбрежни заливаеми ивици на водните обекти 

Проведени действия и 
мероприятия за 
поддържане 
проводимостта 

Община Роман 

БД „Дунавски 
район” 

Рекултивация и/или възстановяване на 
нарушени терени 

Рекултивация и/или 
възстановени площи/дка 

Община Роман 
 

Наблюдение на местата с най-голям риск от 
ерозия и набелязване на конкретни 
мероприятия 

Брой рискови зони Община Роман 
ОД „Земеделие" 
Враца 

Наблюдение и контрол на дейностите по 
системата за разделно събиране на масово 
разпространени , битови, строителни и 
биоотпадъци 

% от населението на 
общината, обхванато от 
системата 

Община Роман 
 

Изграждането и експлоатацията на нови или 
съществуващи производствени обекти и 
дейности с очаквано въздействие върху 
околната среда, да се извършва с начина на 
ползване на съседните територии. 

Установени превишения на 
показателите за КАВ, шум, 
съдържание на 
замърсители във водите и 
почвите. 

Община Роман 
РИОСВ Враца 
РЗИ Враца 

Спазване на нормите за шум в съответните 
територии в рамките на община Роман 

Установени превишения на 
нормите за шум 

Община Роман 
РЗИ Враца 
РИОСВ Враца 

Наблюдение и контрол по отношение наличие 
на инвазивни чужди видове. Набелязване на 
мероприятия за предотвратяване навлизането 
на нови и контрол върху разпространените на 
територията на общината. 

Брой установени 
инвазивни чужди видове 

Община Роман 
 

Спазване на изискването за осигуряване на 
минимална озеленена площ в различните 
устройствени зони 

Отношение между 
реалната и нормативно 
изискващата се минимална 
озеленена площ 

Община Роман 
 

Поддържане в добро състояние на 
съществуващите зелени площи 

Зелени площи, дка Община Роман 

Спазване на приетите режими за управление на 
обявените или предложени за обявяване 
защитени природни територии и защитени зони 

Одобрени ПУП на 
територията на ЗПТ или 
ЗЗУ, установени 
Нарушения /брой, 
засегната площ.../ 

Община Роман 
РИОСВ Враца 

Опазване на културно-историческото 
наследство 

Брой засегнати, 
разрушени, нарушени или 
увредени обекти на КИН 
спрямо общия им брой в 
общината. Брой 
новооткрити и запазени 
обекти. 

Община Роман 
РИМ Враца 

Спазване на здравно-хигиенните норми, 
свързани с околната среда. Наблюдения, 
контрол и оценка на здравното състояние на 
населението. Развитние на селищната и 
извънселищна урбанизирана територия. 

Здравно състояние на 
населението, бр 
Показатели Кинт, 
озеленена площ, плътност 
на застрояване, етажност, 
изграждане на компактни 
индустриални зони 

Община Роман 
РЗИ Враца 
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При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда, да се 

предложат и предприемат своевременни мерки за тяхното отстраняване . 

Общият устройствен план на община Роман е разработен в съответствие с 

изискванията на ЗУТ и действащата в страната нормативна база и отговаря на 

приоритети, заложени в цитираните национални стратегически документи. Заложените 

показатели осигуряват устойчиво развитие на общината.  
12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените 

прогнози, се налага следното заключение: 

В своята цялостност очакваме реализацията на Общия 
устройствен план на община Роман да окаже трайно във времето, 
основно положително въздействие върху компонентите на околната 
среда и здравето на населението. Планът ще създава условия за 
постепенно подобряване на състоянието на средата и на качеството на 
живот и осигурява условия за устойчив характер на развитието на 
територията при изпълнени предложените мерките за минимизиране на 
отрицателните въздействия върху компонентите  на околната среда. 

13. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПРИ 
КОНСУЛТАЦИИТЕ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА НАЧИНА НА ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ.. 

 по реда на чл.19 от Наредбата за  условията  и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми . 

Таблица 13.1. Справка за проведените консултации по реда на чл.19 от Наредбата за  

условията  и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Институции, организации, 
лица  

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети 
(отразяване в ДЕО) 

 
Регионална инспекция по 
околната среда и водите 
Враца 
 

Връща, а след внесени корекции, одобрява 
задание за обхвата и съдържанието на ДЕО 
с препоръки 

 
Отразени са изцяло 
в заданието и  ДЕО 

Одобрена схема за консултации и Указания 
за провеждане на процедурата  
Положителна оценка на ДОСВ на ОУПО 
върху защитените зони 

Отразено в ДЕО 

Регионална инспекция по 
околната среда и водите 
Враца 

Разрешен достъп до обществена 
информация и предоставени данни за 
защитени зони  

Отразени в ДЕО и 
ДОСВ 

Регионална здравна 
инспекция Враца 

Одобрено задание за обхват и съдържание. 
Дава препоръки за оценка на здравния риск. 

Отразено в ДЕО  

Басейнова дирекция „Дунавски 
район” с център град Плевен 

Одобрено задание за обхват и съдържание.  
Дава богата информация за водните тела и 
мерките, заложени в ПУРБ. Дава препоръки 
за извършване на екологичната оценка. 

В ДЕО са описани и 
анализирани всички 
проектни решения 
на ОУП , свързани с 
повърхностни и 
подземни води. 
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Министерство на икономиката Дава информация за  издадени концесии Отразено в ДЕО 
Национален институт за 
недвижимо културно 
наследство - Министерство на 
културата София 

Дава информация за обекти на КИН Отразено в ДЕО 

Регионален исторически музей 
- Враца 

Дава информация за обекти на КИН Отразено в ДЕО 

Водоснабдяване и 
канализация” ЕООД,  Враца 

Одобрява заданието и представя 
информация за допуснати неточности по 
отношение на подменена водопроводна 
мрежа 
 

Отразени в ДЕО 

„Напоителни системи” ЕАД 
клон Мизия 

Няма отговор - 

Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на 
населението”  София 

Дава препоръки към ОУП във връзка с 
определяне и отразяване на застрашените 
от бедствия територии 

Отразени в ДЕО 

Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението”  
Враца 

Дава препоръки към ОУП във връзка с 
определяне и отразяване на застрашените 
от бедствия територии 

Отразени в ДЕО 

Агенция пътна инфраструктура 
- Областно пътно управление 
Враца 

Няма отговор - 

Областна дирекция 
„Земеделие” град Враца 

Съгласува заданието за обхват и 
съдържание на ДЕО 

Отразено в ДЕО 

Общинска служба „Земеделие” 
-Роман 

Няма отговор - 

Регионална дирекция по 
горите Берковица 

Изразява положително становище относно 
заданието за обхват и съдържание на ДЕО и 
дава препоръки  

Отразено в ДЕО 

„Държавно горско стопанство 
Мездра 

Съгласува ПП на ОУП Отразени в ОУП и 
ДЕО 

Сдружение „Зелени Балкани” 
град Пловдив 

Няма отговор - 

БДЗП София Няма отговор - 
Консултации със засегнатата 
общественост 

Липсват изказани мнения и становища. - 
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