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Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие 

с чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Тя е изготвена според Указанията 

на Министерство на околната среда и водите, относно структура и съдържание на 

общинските програми за опазване на околната среда.  

Програмата за опазване на околната среда на Община Грамада е съобразена с 

националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на 

околната среда и приетия общински план за развитие (2014-2020 г.). 

Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната 

среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се 

запази доброто състояние на околната среда. 

Програмата цели:  

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

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

за тяхното преодоляване.  

 Да открои приоритетите в разглежданата област.  

 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението 

и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите. 

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране. 

 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

Основно обаче си остава да бъде променен начина на мислене, както и начинът на 

живот на хората. При вземането на решения да се търси партньорство и консенсус, да се 

обединят усилията за опазване на околната среда и да се осъзнава отговорността пред 

бъдещите поколения. 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана 

съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

     Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО), 

разработена в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е 

неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на 

община Грамада. Включването на целите и мерките за този сектор в програмата за 

околна среда определя приоритетността им в целия комплекс от екологични проблеми 

на общината. 

IІ. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

 

Под наименованието “Анализ на средата” се обобщава важна стъпка от цялостната 

технология на стратегическото планиране. При нея на първо място се събира и 

ситематизира цялата налична информация, тоест създава се база данни. На следващият 

етап наличната информация се използва за целите на анализа, а те са да се открият 

важните факти и тенденции, както и да се открият причините, които ги обуславят. 

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

нуждите на SWOT анализа. 

Избраният формат на този раздел цели да се представят отделните секторни анализи в 

определена последователност, която да позволи по-добро цялостно обхващане на 

проблемите. Логиката на този подход предопредели в първата част да бъдат анализите 

по компоненти на околната среда - вода, въздух, почви, биоразнообразие, фактори на 

въздействие – отпадъци , шум. На следващо място и като естествено продължение  са 

поставени анализа и прогнозата за възможностите на общината, според основните й 

инструменти за въздействие – управленски, икономически, финансови. 
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1. Природо-географски и териториално-административни фактори. 

 

Община Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на 

област Видин. Граничи с общините Кула, Макреш, Димово и Видин.  

Релефът е типичен за Предбалкана, средната надморска височина е 210 м. Равнинните 

терени са прорязани от дълбоките долини на р. Видбол, р. Кормоница, р. Грамадска 

река и р. Ясова бара. Климатът е умереноконтинентален, с годишна сума на валежите  

550-600 л/м
2
.    Преобладават западни, северозападни ветрове.  

Преобладаващи почвени видове са излужен чернозем и сиви горски почви. Освен 

четирите реки преминаващи през територията на общината има изградени и 3 водоема с 

площ от 300 дка. 

Преобладават широколистни гори - дъб, бук, габер и в по-минимални площи 

иглолистни видове - бор, ела. Най-разпространени животни и птици са дивата свиня, 

елен, сърна, лисица, заек, както и яребица и фазани. 

На територията на общината няма разкрити подземни природни богатства, но районът 

не е добре проучен от геоложка гледна точка.  

Общият селскостопански фонд на общината е 136 664 дка, а горската територия - 37 

985 дка. Използването на територията на област Видин за земеделска дейност е доста 

различно за отделните общини. Община Грамада попада в категорията на 

използваемост на земите от 45% до 60% (фигура 2.1). 

 

Административно-териториална характеристика 

Територията на община Грамада е 184.2 кв.км, което представлява 6% от територията 

на област Видин.  

Административен център на общината е гр. Грамада, който отстои на 30 км от град 

Видин. В административно-териториалните граници на община Грамада са включени 8 

населени места, в т.ч. 1 град и 7 села– Тошевци, Бранковци, Медешевци, Милчина лъка, 

Водна, Бояново и Срацимирово.  

В рамките на проект „Приложение на мерки по управление на отпадъци в региони 

Пазарджик, Плевен и Видин”, във връзка с изграждането на бъдещото регионално депо, 

е проучено състоянието на пътната мрежа в регион Видин. Пътищата на Северозападен 

район на планиране са приоритет в дългосрочната Програма за рехабилитация на 

пътната мрежа на страната, финансирана основно от Европейския съюз (ЕС). 

Усвояването и правилното използване на средствата в транспортната инфраструктура 

са приоритетни задачи, които са от съществено значение за развитието на региона през 

следващите години.  

Гъстотата на пътната мрежа в област Видин е по-висока от средната за страната – 193.2 

км, сравнена с 173.7 км. на 1 000 км
2
. През последните години в района се извършват 

мащабни ремонти или ново строителство. След 2003 г. е извършена рехабилитация на 

първокласен път I – 1, който като главна транспортна ос, свързваща Видин и Враца е 

един от изключително важните пътища за областта. В добро състояние е основното 

пътно трасе, водещо от Видин до регионалното депо.  

Като цяло, комуникациите на територията на област Видин осигуряват целогодишен 

достъп до всички селища и гарантират дейността на системите за организирано 
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сметосъбиране, насочени за обслужване от регионалното депо. 

 

Фигура 0.1 Използваемост на земите в област Видин 

 

 

      По данни на ЕСГРАОН, населението на община Грамада по населени места към 

31.01.2016 г. обхваща 1758  жители. 

Таблица 0.1 Население по населени места към 31.01.2016 г 

№ Населено място Население 

жители 

1 с. Бояново 1 

2 с. Бранковци 67 

3 с. Водна 23 
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В община Грамада процесът на намаляване на населението е много силно изразен и  

показва трайна тенденция към намаляване на населението на общината. Населението е 

застаряващо, раждаемостта - ниска. Наблюдават се миграционни процеси към по-

големите градове и към чужбина.  

 

 

2.  Анализ на компонентите на околната среда. 

2. 1.  ВЪЗДУХ   

Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на 

общината са транспортните средства и отоплителните инсталации. Отрицателно 

влияние имат и лошата пътна и улична настилка и начина на хигиенизиране на 

населените места. 

   Тези източници имат сезонен характер. Отоплителни инсталации на обществените и 

битови сгради използват за гориво –въглища, дизелово гориво и дърва което не води до 

отделяне на по-големи количества сажди, азотни оксиди, въглероден оксид, серни 

оксиди и др. вредни вещества във въздуха.  

   Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от 

моторни превозни средства, основно в гр. Грамада, и с Срацимирово, с. през който 

преминава международния път Е-79; 

   Като основен източник на неприятни миризми могат да бъдат посочени торищата 

около личните стопанства и фермите за отглеждане на едър рогат добитък.В населените 

места в община Грамада няма пунктове на Националната мрежа за контрол на 

качеството на въздуха. Не функционира и местна система за наблюдение и контрол. 

Инцидентно през годините са провеждани замервания за качеството на въздуха от 

мобилни станции. Такова замерване е проведено през 2001 година за следните 

параметри: СО, О3, SO₂, NO, NO₂, Прах, Скорост на вятъра, Атмосферно налягане, 

Температура на въздуха, Слънчева радиация, Влажност на въздуха, Метанови 

въглеводороди, Неметанови въглеводороди, NH3, H₂S.Измерването е извършено по 

мониторинг на въздуха в гр. Грамада с мобилна станция за емисионен контрол на 

въздуха на РИОСВ Плевен, като разположението се вижда от розата на ветровете за 

02.05.2001г.По време на изследването е констатирано, че няма превишение на МЕПДК 

и на СДПДК на всички параметри за периода на измерването. 

 

   Изследванията на атмосферния въздух в гр. Грамада са извършвани от РИОСВ-М 

онтана в един пункт за период от 3 години. Контролирани са инградиентите прах, серен 

и азотен диоксид, сероводород, амоняк и фенол. Изнесените данни в информационните 

4 гр. Грамада 1478 

5 с. Медешевци 25 

6 с. Милчина лъка 17 

7 с. Срацимирово 28 

8 с. Тошевци  119 

 Общо 1758 
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бюлетини на РИОСВ не показват да са регистрирани концентрации на серен и азотен 

диоксид и сероводород. 

 

 2. 2. ВОДИ 

 

През територията на общината преминават 4 броя реки. Трите основни водохранилища 

с площ от 300 дка. са: язовирите “Совата” и “Фарафун”, които са общинска 

собственост. Същите са отдадени под наем, зарибени са и създават добри предпоставки 

за развитие на риболовен туризъм. Язовир “Божурица” е собственост на “Напоителни 

системи” –ЕАД –Видин, който също се използува основно за риболов и отдих. Слабо 

развитата промишленост обуславя и чистотата на тези водохранилища. 

В недалечно минало общината се е характеризирала с добре развито селско стопанство 

с висок дял на поливни площи . В момента земеделието преживява период на стагнация 

и е ориентирано главно към самозадоволяване . Поради тази причина, то не се явява 

голям потребител и съответно замърсител на вода. 

  Всички населени места в общината са водоснабдени от местни водоизточници. Има 

изградени 4 /четири/ помпени станци, от които една не функционира. Питейната вода е 

с много добри качества, които редовно се следят от “ВиК” и “ХЕИ” –Видин. 

Количеството на питейните води е достатъчно за местните нужди. Големите загуби по 

старата водопреносна мрежа са причина за усилената подмяна на същата с нови 

полиетиленови тръби през последните 6 години, можем да се похвалим, че бележим 

добър напредъкв това отношение –особена в гр. Грамада и с. Медешевци, за които 

имаме одобрени и действаще проекти от Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околното среда, като работата вече е извършена. 

Канализационна мрежа има изградена частично в гр. Грамада, предимно за 

повърхности води –около 1,5 км, заустен в септична яма и изливащи се в река 

Грамадска, като показателите на отпадните води са в допустимите норми.В момента 

има одобрени и реализирани проекти за изграждане на колектори по главните улици на 

гр.Грамада. 

  Отпадните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се 

изливат в преминаващите през населените места реки, служещи като естествено 

“стъпало” за пречистването им. Тази схема причинява и допълнителна ерозия на 

почвата .  

Съществуващите стопански субектине са съществен фактор в замърсяването на водите. 

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни 

води.Химическите качества на речните води при преминаването им през общината са 

много добри. 

 

2.3. ОТПАДЪЦИ 

 

   Годишното количество на отпадъци е около 560 кг. средно годишно на жител. От тях 

97 % са органични –основно оборска тор и растителни отпадъци. Повечето от тях се 

извозват лично от жителите на нерегламентирани за това места. Проблема идва от това, 

че за всяко едно населено място има по едно определено за това сметище, което за 

някои от жителите се явява на голямо разстояние.на населението са раздадени 312 кофи 

за смет, които са амортизирани и крайно недостатъчни. В момента за събиране на 

отпадъци се раздават полиетиленови чували. Няма разделно събиране и обработка на 

твърдите отпадъци. В централната част са поставени еко кошчета за събиране на 

отпадъците. Непрекъснато се търсят възможности за финансиране от фондовете на 
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МОСВ. Предвижда се въвеждане на система за разделно сметосъбиране –първоначално 

в централната част на гр. Грамада, с тенденция тази практика да се прехвърли и в 

селата.Намаляването на такса смет е допълнителен стимул за това. Таксата в момента 

за депониране е определена на 3 промила от имотната оценка на населението. Община  

Грамада е включена в Национална програма за поетапно закриване на 8 броя 

нерегламентирани сметища с приложен график. Общинското сметище в местността 

“Кисиня” е било предвидено за закриване през 2007-2009 год. Същото е с площ от 3 

дка. оградено и се запръстява съгласно изискванията. Има капацитет за още 12 –15 

години. 

    На територията на общината няма и предприятия, от чиято дейност да съществува 

опасност от замърсяване на околната среда. Увреждането идва главно от битови 

отпадъци, от селскостопанска и търговска дейност. Засега отпадъците са в границата на 

самопречиствателните възможности на атмосферата, почвата и водите. В същото време 

липсата на трайни навици у населението за събиране и оползотворяване на отпадъците, 

както и на изградена стройна организация от страна на изпълнителската власт поставя  

редица проблеми на дневен ред за решаване в тази насока. Утвърдилият се от години 

начин за изхвърляне на отпадъците в покрайнините на населените места, около реките 

и доловете, най-малко отговаря на съвременните изисквания и поражда реални условия 

за увреждане на околната среда. Това налага в цялостната дейност по организацията, 

финансирането и управлението на отпадъците да се пристъпи към приемане на 

радикални мерки отстрана на общинското ръководство, отнасящи се до разработваве на 

целеви програми и проекти засягащи опазването и съхранението на околната среда. 

     Политиката която следва община Грамада за периода 2014-2020 година е в синхрон 

с националната политика по отношение на отпадъците и предотвратяване на 

замърсяването на околната среда, както следва: 

 

Националната политика за управление на отпадъците в България формулира  

следните приоритетни цели: 

Свеждане до минимум производството на отпадъци чрез въвеждане на безотпадни 

технологии, дълбочинно преработване на суровините, рециклиране на създадените 

отпадъци, повторна употреба; 

Създаване на чиста и здравословна околна среда чрез създаване на добра организация 

по своевременно събиране, извозване и депониране на твърдитебитови и 

производствени отпадъци на подходящи площадки, както и преустановяване 

изхвърлянето на същите на произволни неорганизирани места; 

Въвеждане на пазарни механизми при обработката и третирането на отпадъците с 

оглед разделно събиране и рециклиране на значителна част от отпадъците; 

Ликвидиране настарите замърсявания и рекултивация на площадките и незаконните 

сметища с цел оздравяване на околната среда и създаване на нормални и безопасни 

условия на труд и почивка на хората. 

 

Целите, които си поставя са: 

Постигане на чиста и здравословна околна среда -от подобряване на организацията за 

събиране и своевременно извозване на отпадъците до изграждане на РД за ТБО; 

Преустановяване на практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни 

места ; почистване на замърсените територии и недопускане на повторно замърсяване 

на почистените; 

Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта 

на околната среда; 

Отговорност на замърсителите –“ Замърсителят плаща” 
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Най-важните подцели са: 

 

Да се поддържат чисти прилежащите територии към частни и обществени имоти ; 

Да се пазят съдовете за отпадъци в добротехническо състояние; 

Да се увеличи степента на оползотворяване на твърдите битови отпадъци чрез 

повторна употреба; 

 

Новата Общинска програма за управление на отпадъците предвижда: 

Поетапно намаляване на количеството на образуваните твърди отпадъци; 

Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците от 

домакинствата до депото; 

Подобряване на работата на контролното звено от специалисти, работещи по 

управлението на отпадъците и звеното за охрана на общинската собственост и 

обществения ред; 

Разработка на нов метод за определяне и събиране на “такса за битови отпадъци” от 

населението на общината; 

Запознаване на населението с принципа “Пълна отговорност на замърсителите”. 
 

2.4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

     

    Нямаме регистрирани почви и терени с тежки метали, пестициди, нитрати, 

нефтопродукти и други замърсители.Няма данни за вкислени почви, не се предполага, 

че след възстановяване собствеността върху земеделските земи, вследствие на 

ограничени финансови ресурси, се извършва едностранно торене с азотни изкуствени 

торове. Анализът на зелената система показва, че има създадени 54 дка. зелени площи. 

Интензивно се поддържат 25 дка. Преобладаващи видове са липа, кестен, шестил и 

иглолистни видове.Около гр.Грамада има изградени крайселищни ландшафтни 

единици. Преобладаващи за територията на общината са черноземните, тъмни и светло  

сивите горски и алувиални почви. Силно излужените черноземи са основен почвен тип 

с мощност на хумусния хоризонт 65-80 см. и съдържание на хумус 3 -3,9%, средно 

запасени с азот и фосфор. От тях по-особено внимание заслужават площите, 

разположени на изток -североизток от гр. Грамада и границата с община Кула. 

Съществуват относително запазени хидро-мелиоративни съоръжения. Тъмно-сивите 

горски почви заемат площите западно от приблизителната линия, минаваща край град  

Грамада, село Водна и в района на с. Медешевци, с мощност на хумусния пласт 30-40 

см. и хумусно съдържание до 3%.Светло сивите горски почви заемат високите части на 

територията на общината, главно в района на село Бранковци. 

Алувиалните почви са разположени главно по поречията на реките и в района на с. 

Видбол около река Корманица, с мощност на хумусен слой около 40 см и съдържание  

на хумус до 5 %.На територията на общината няма заблатени почви.  

      Наклонът на терените, обемът и интезивността на валежите в съчетание с почвените 

условия са част от факторите, които определят интезивността на ерозията. Естествената 

ерозия се ускорява под влияние на антропогенната дейност. Широколистните гори имат 

изключителна роля за предотвратяване на ерозионните процеси. Горския фонд заема 

около 22% от територията на общината. Няма данни за силно ерозирали почви в 

района. 
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2.5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

     На територията на община Грамада няма Защитени местности и природни 

забележителности. Единствено в процес на проучване е произхода на каменните 

образувания, т.нар. “Чутури”, които представляват голям изследователски интерес, 

намиращи се в землището на гр.Грамада. Наред с разнообразната и богата горска 

растителност, представена от дъбови насаждения с единични и групови участия на 

габър, липа, явор, бряст, ясен, топола, върба, елша, габър и др., се срещат разнообразни 

билки, които имат стопанско значение. В района са разпространени шипка, трънка, 

глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, глухарче, лайка, бял равнец, 

жълт кантарион, мащерка, липа, орех. Те намират приложение във фармацевтичното 

производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение имат 

манатарката и пачият крак. 

      Макар и с разнообразен релеф община Грамада е богата на фаунистичен състав. От 

бозайниците се среща сърна, дива свиня, заек, гризачи (катерица, лалугер, полска 

мишка, сив плъх, съсел и др.). Най-често срещаните хищници са –чакал, лисица, дива 

котка, белка, златка (защитен вид), невестулка, черен пор, язовец. Влечугите са 

представени от костенурка, гущер, усойница, пъстър смок, пепелянка и др. От птиците 

са разпространени ястреб, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб, сова 

(защитен вид), улулица, бухал, кукумявка и др. На територията на общината площта на 

горския фонд е 37 985дка / 31.5 % / от общата площ. В горския фонд няма обработваема 

земя. Преобладаващите широколистни дървесни видове са благун и цер, а от 

иглолистните –черен и бял бор. Над 70 вида билки и лечебни растения виреят на 

територията на общината, част от които с търговско значение. На територията на 

общината няма защитени видове растения и животни.   Няма защитени територии. 

 

2.6. ШУМ 

 

      Измерванията и оценките за въздействие на шума се извършват от ХЕИ-Видин. За 

последните години не са извършвани измервания. С по-голямо шумово натоварване се 

характеризират по-големите селища на общината. Значими източници на шум за 

община Грамада са: 

Международен път Е-79, преминаващ през село Срацимирово. /  

Жп линията Видин –София 

Няма проведени мероприятия за подобряване на акустичното състояние на населените 

места. С цел подобряване на акустичното състояние в бъдеще се предвижда : 

1.Провеждане на озеленителни мероприятия / зелена екранизация /. 

Необходимо е да се подновят измерванията от ХЕИ –Видин. 

 

 

 

2. 7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

 

     Отдиха на жителите на община Грамада е концентриран главно в градската паркова 

зона, която до 2015 г. беше реконструирана и реновирана по проект финансиран чрез 

ПРСР 2007 –2014 г., съществуват и няколко детски площадки за игра и занимания на 

най-малките. Общината разполага и с футболен стадион. Предстои да бъдат 
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проектирани зелени зони, паркове и цветни алеи както в град Грамада –общинския 

център, така и в по-големите населени места от общината. 

 

2.8. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ 

 

      В Община Грамада се извършва системен мониторинг на радиационния 

фон.Изследванията показват, че той е далеч под ПДК /пределно допустими 

концентрации/ и е в рамките на нормалния. Направените досега анализи и оценки от 

компетентни специалисти на отделни фактори на околната среда в Община Грамада я 

определят, като община с много добър екологичен потенциал. 

 

ІІІ. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ 

 

В структурата на общинската администрация има обособена отделна длъжност 

„Европейска интеграция и екология”.  

Проблемите на общината в областта на екологията и практическата дейност по 

опазване на околната среда се решават чрез изпълнение на следващите програми и 

наредби : 

 Общинска програма за опазване на околната среда. 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015-2020 г. 

 Наредба за управление на отпадъците в община Грамада 

Правилността на  общинската екологична политика се базира освен на 

гореспоменатите  общински програми и наредби и на преки  връзки с Районната 

инспекция по околната среда и водите  -  Монтана. Деловите контакти с инспекцията, 

гарантират актуалност на общинската екологична политика в синхрон с българското и 

европейско законодателство. Редовните консултации, обмяна на опит и съвместни 

действия със съседни общини, неправителствени организации и представители на 

бизнеса, са залог за правилна екологична политика, целяща поддържането на 

качествена жизнена среда в населените места и съхраняване на заобикалящата  ги  

природа. 

ІV.  ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 

 

Икономическото развитие на община Грамада през последните години се 

характеризира с общите показатели на икономическото развитие на страната като цяло.  

След кризата през 90-те години, постигнатата до момента макроикономическа 

стабилност все още не е прераснала в икономически растеж, което създава определено 

напрежение в икономиката на страната, както и в отделните региони. Икономическата 

политика на България претърпя структурна промяна с въвеждането на валутния борд 

през юли 1997 г. В резултат от провежданата политика като цяло, след 1997 г. брутният 

вътрешен продукт (БВП) отбелязва стабилни темпове на растеж.  

Все още обаче продължават процесите по преструктуриране и приватизация на 

съществуващите държавни предприятия. Провежданата структурна реформа се 

отличава и с някои негативни страни, като високо равнище на безработица, 

недостатъчно добро използване на наличните мощности, загуба на традиционни и 

труден пробив на нови пазари и други. Ръстът на инвестициите също е недостатъчен за 

по-значително структурно преустройство на икономиката. Като цяло, в селата липсват 

възможности за трудова заетост, обезпечаваща добра жизнена кариера на млади хора.  

Извършеният преглед на икономическата ситуация в региона показва, че докато 



 

Програма за опазване на околната среда на община Грамада 2016 – 2020 г. 

 

11 
 

цялостното възстановяване на страната в икономически план от 1997 г. поражда доза 

оптимизъм, подробното изследване по региони показва по-неубедителна и 

небалансирана картина. Северозападният регион регистрира доста по-ниски от 

средните темпове на растеж, по-слаба икономическа активност и по-висока 

безработица. Преките чуждестранни инвестиции са доста слаби в Северозападен регион 

на. Регионът е непривлекателен не само за чужди, но и за местни инвеститори. Причина 

за слабите инвестиции в областта са остарялата инфраструктура и бавните темпове на 

преход в икономиката. 

Условията на пазарна икономика в страната диктуват изцяло ръста на 

икономическо развитие в общината. Като цяло развитието на района през последното 

десетилетие се характеризира с преобладаващо негативни тенденции в областта на 

икономиката, което рефлектира върху всички останали сфери на местното развитие. 

Икономическият потенциал на общината и развитието на местният бизнес в значителна 

степен се определят от следните фактори: 

- териториален обхват; 

- равнище и динамика на икономическото развитие; 

- отраслова структура на икономиката; 

- степен на изграденост на техническата и социална инфраструктура; 

- заетост и безработица. 

Преминаването към пазарно ориентирана икономика е оказало негативно влияние 

върху развитието на общинската икономика. Най-големите предприятия в общината са 

закрити или многократно са намалили обема на производството си. Понастоящем 

основната част от населението в общината е заето в селскостопанското производство и 

в непроизводствената сфера. 

По-голяма част от фирмите, работещи на територията на общината са малки и са 

в сферата на търговията и услугите. Търговските фирми са с ниска 

конкурентноспособност, липса на стратегия за развитие и на сериозна маркетингова 

политика.  

Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика и основен 

поминък на населението. В общината се отглеждат преди всичко зърнени култури, 

пшеница, слънчоглед и царевица. Една част от произведената продукция се продава на 

изкупвателни организации, а другата остава за лични нужди. 

През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване на 

селскостопанското производство в общината в резултат от непрекъснатото 

обезлюдяване и застаряване на района, както и от раздробяването на земята след 

извършване на въвод във владение. Липсват преработвателни предприятия за 

селскостопанската продукция. Слабо се използва съвременна техника в селското 

стопанство като цяло. Липсва сигурен пазар за реализация на произведената продукция. 

Поради ниските изкупни цени на животинската продукция се използва предимно за 

лични нужди. 

Производството и реализацията на селскостостопанската продукция е бил и си 

остава верния път за развитието на общината. Агро-климатичните условия са 

благоприятни за нейното утвърждаване като земеделски район с отлични възможности 

за развитие на растениевъдството и животно¬въдството. Собствениците на земеделска 

земя свободно могат да я обработват, да я дават под аренда, да се сдружават или 

потърсят друга форма на ползването й.  Животновъдството е перспективен отрасъл, 

тъй като отглеждането на животните е стадно, пашата е с отлични качества ниски 

замърсявания и съществува възможност за производство на екологично чисти продукти 

на млечна и месна основа. 
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V. ФИНАНСОВИ  ФАКТОРИ 

 

               Резултатите от развитието на местната икономика и социалният статус на 

населението пряко влияят върху състоянието на общинския бюджет. Самоуправлението 

на териториалните структури, обективно води до необходимостта от повишаване 

ролята на общинските съвети в управлението на местните бюджети. Общинската 

администрация по решение на Общински съвет определя съотношенията между 

приходите и разходите по отделните бюджети, както и процесът на балансиране на 

приходите и разходите между отделните бюджетни звена. 

               С общинският бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се 

финансират местни и делегирани от държавата дейности. Изцяло от общинският 

бюджет се финансират всички дейности в областта на жилищното строителство, 

благоустройството и комуналното стопанство като сметосъбиране, сметоизвозване, 

почистване, озеленяване, осветление, инфраструктура, съфинансиране на програми и 

проекти. 

 

VІ. ДЕМОГРАФСКИ  ФАКТОРИ 

 

Броят на населението в общината е количествен показател, отразяващ 

демографските и социално-икономически изменения в общината. Промените в броя 

на населението имат важно стопанско значение защото определят в крайна сметка 

трудовите ресурси и потреблението /размера на вътрешния пазар/. 

Броят на населението в община Грамада се формира от неговия естествен и 

механичен прираст. Естественото движение на населението, изразяващо се чрез 

социално-биологичните явления раждаемост и смъртност, както и с тяхната естествена 

функция – естествения прираст, се характеризира с ясно изразени тенденции на 

намаляване на раждаемостта и смъртността, като намаляването на раждаемостта става с 

по-бързи темпове. В резултат на това намалява и естествения прираст. Този процес 

обаче протича твърде неравномерно.  

Раждаемостта в общината като социално-биологично явление се определя от 

редица демографски и социално-икономически фактори.  

Увеличаването на раждаемостта през първите години на социалистическия 

период се дължи главно на следвоенната демографска компенсация на раждаемостта и 

на навлизането в най-продуктивната детеродна възраст на родените през периода 1920 

– 1926 година жени, които по абсолютен брой представляват най-многобройните 

поколения през след освобожденския период на България.  

Сравнително бързото спадане на раждаемостта от 1950-та до края на 60-те години 

е свързано преди всичко с дълбоките социално-икономически и културни изменения в 

страната. В резултат на тях новите семейства се ограничават с едно, две и в редки 

случаи с три и повече деца. 

От факторите, които най-много допринасят за намаляване на раждаемостта през 

този период е масовото включване на жената в общественото производство, силно 

нарасналата социална и териториална подвижност и интензиваната миграция на големи 

групи от населението от селата към градовете. Рязкото намаляване на детската 

смъртност, повишаването на средната възраст за встъпване в брак и бързо наложилият 

се модел на семейство с едно до две деца оказват също сериозно влияние върху този 

процес. Съществено значение трябва да се отдаде и на повишаване на сексуалната 
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култура и въвеждането и все по-широкото използване на предпазни медицински 

средства. 

В последните 30 години се наблюдава и един друг характерен процес – 

коефициента на раждаемостта при градското население се увеличава, съотнесен към 

коефициента при селското население. Обективна причина за това е процесът на 

урбанизация и значителното застаряване на селското население.  

Рязкото спадане на раждаемостта през последните години се дължи и на 

стопанската криза, в която изпадна страната вследствие на смяна на системата от 

планова към пазарна икономика. Към момента раждаемостта в община Грамада е по-

ниска от средната за страната.  

Смъртност – факторите, които влияят върху показателя смъртност в общината са 

жизнено равнище на населението, условия на труд, медицинско обслужване, социална 

несигурност и др. 

През последните 90 години в показателя смъртност настъпват големи промени. В 

първите десетилетия след Освобождението тя е много висока /18 – 31 %/ за страната. 

Главните причини са – ниско жизнено равнище и лошото медицинско обслужване. 

През последните години в резултат на застаряване на населението и намаляване на 

раждаемостта се наблюдава нарастване на смъртността. Върху този показател оказва 

влияние и нездравословния начин на живот, нездравословното и еднообразно хранене. 

За съжаление доходите на населението особено в селата не позволяват здравословен 

начин на живот. Основните причини за високата смъртност са: сърдечно съдовите и 

раковите заболявания, както и болестите на дихателната система. Коефициентът на 

смъртността в общината е по-висок от средния за страната. Друг важен показател е 

коефициентът на детската смъртност, който е отражение на жизненото равнище на 

населението. 

Пряка последица от динамиката на смъртността е промяната в 

продължителността на живота у нас. Средният показател за продължителността на 

живота за последните две години е 71,2 г. докато в началото на века е била 42 г.             

Продължителността на живота при мъжете е около 68 години, а при жените – 74,7 

години. През последните 5 години се забелязва общо намаление на живота на 

българина.  

Възрастовите съотношения показват, че общината има по-нисък дял на 

населението в подтрудоспособна възраст и по-висок относителен дял в 

надтрудоспособна възраст. 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Диаграма на броя на населението по населени места, към 2011 г: 

Таблица 5 
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Диаграма на населението по общини на област Видин съпоставка на данните за 

2001 и 2011 г., като извод може да се направи, че населението за цялата област през 

2001 е наброявало 130 094 души, в т.ч за община Грамада 3 196, през 2011 година броя 

на населението е 101 018 души или отрицателен прираст - 21 076 души. За периода от 

10 /десет години, населението на община Грамада е намаляло с повече от 1/3., или с 

1189 души. 

Население по възрастови граници и населени места както следва: 

Таблица 6 

 
 

От таблиците е видно, че населението на общината показва трайна тенденция на 

намаляване. Особено показателна тази тенденция е изразена през последните 10 

години: град Грамада, което е намаляло с 498 души, село Тошевци - 159, село 

Бранковци - 145, село Срацимир - 88, село село Водна - 62, село Медешевци 98, село 

Милчина лъка - 86, Боянова махла - 53; Общо за общината намалението е с 1189 души 

през последните 10 години. За същия период са родени общо 641 деца, а само през 

периода 1995 - 2005 година са починали 1494 души. 

Процесът на остаряване и ниска раждаемост продължава да оказват влияние върху 

формирането на трудовия потенциал в региона и най-вече върху неговото 

възпроизводство. Данните показват, че общото намаление на населението и неговото 
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застаряване предимно се свързват с намаляването на населението в подтрудоспособна 

възраст и увеличение на населението на границата на трудоспособна и 

надтрудоспособна или т. нар. пенсионна възраст. 

Диаграма на демографската структура на населението в процентно съотношение по 

данни за 2011 г. 

Таблица 7 

 

 

 
 

 

По данни от ДБТ е видно, че въпреки неблагоприятната демографската структура за 

2011 година, се запазва тенденцията на по-високия брой на население в трудоспособна 

възраст, от 2455 през 2005 година до 908 през 2011 година. Запазва се сравнително 

високия ръст и на населението в пансионна възраст, от 1425 през 2005 година до 854 

през 2011 година. Наблюдава се известна тенденцита на увеличение на децата под 7 

години, от 58 през 2005 година, на 69 през 2011 година, докато тези от 7 до 14 години 

значително намаляват - от 65 през 2005 година на 53 през 2011 година.Няма съществена 

промяна при възрастовага група от населението от 14 до 18 години. 

Както в страната и областта, така и в общината жените продължават да бъдат по-

голямата част от населението - 51.45 %. Запазва се тенденцията мъжете да са повече в 

по-ниските възрастови групи, а жените да преобладават във високите в резултат най-

вече на по-високата средна продължителност на живота им. Динамика на раждаемостта 

и смъртността в община Грамада през последните 10 години. 



 

Програма за опазване на околната среда на община Грамада 2016 – 2020 г. 

 

16 
 

 
 

Смъртността през 2000 година е 26,08% при 27,94% за 2005 година. Естествения 

прираст на населението в общината за 2011 година е 9 промила. Механичнит прираст 

на населението в общината е 11 промила. 

 

Естественото движение на населението в област Видин се намира под влияние 

на негативни демографски процеси - намаляване на населението, застаряване, 

задълбочаващата се депопулация и увеличаване на смъртността. В Община Грамада 

процесът на намаляване на населението е много силно изразен. В края на 2005 г. 

населението в общината е 2586 души. Към м. януари 2011 наброява 2007 т. е. 

намалението е с 579 души, или с 28,3 % само за пет години. Както в страната и 

областта, така и в общината жените продължават да бъдат по-голямата част от 

населението - 51.45 %.8 %. Запазва се тенденцията мъжете да са повече в по-ниските 

възрастови групи, а жените да преобладават във високите в резултат най-вече на по-

високата средна продължителност на живота им. Процесът на остаряване и ниска 

раждаемост продължава да оказват влияние върху формирането на трудовия потенциал 

в региона и най-вече върху неговото възпроизводство. Данните показват, че общото 

намаление на населението и неговото застаряване предимно се свързват с намаляването 

на населението в подтрудоспособна възраст. Относителният дял на лицата в 

подтрудоспособна и трудоспособна възраст са по-високи от тези за страната и 

съответно - относителните дялове на лицата в надтрудоспособна възраст са по-ниски. 

През 2013 г. в страната продължава задълбочаването на негативните демографски 

процеси, отразяващи се на естественото движение на населението. 

 

 БЕЗРАБОТИЦА 

Общият брой на регистрираните безработни към 30.09.2013 г. е 135 души, от които 

63 жени. Коефициентът на безработицата за 2013 година е 46,1%. В сравнение с 2006 

година безработните са намалели с 116 души, или с 6,6 %. Докато активно 

трудоспособно население от 987 души през 2006 година, през 2013 година то се 

увеличава на 1009 души; 

 

Тези факти са резултат на настъпилите структурни промени в икономиката през 

последните години, довели до закриване на производствени мощности, свиване до 
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минимум производствената дейност на съществуващите, липсата на инвестиции и все 

още слабо развит частен бизнес и не на последно място активните миграционни 

процеси. 

Таблица 10. Таблица11. 

 

 
 

 

   Таблица12
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Таблица 13 

 
Таблица 14. 

Данни за 2013 година: 

 
Коефицент на Коефицент на Коефицент на 
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икономическа заетост безработица 

 

 

 

Динамика на безработни по възраст: 

Таблица 15. 

 
Сред безработните водещо място заемат отново лицата без образование и 

професионална кфалификация - 76,6% от общия брой безработни. От общия брой 

безработни - 52%. С най-голям дял са лицата до 29 години и от 30 до 44. Особено 

тревожен е факта, че продължително безработните, като дял от всичките безработни 

продължава да бъде много висок - от 28-35 % през 2006 година, на 32 - 38 през 2011 

година и 38,2 % през 2013 година. Увеличен е и броя на безработните с намалена 

трудоспособност - от 5 през 2006 година , до 13 през 2013 година. 

Нивото на младежката безработица през последните години се запазва като постоянна 

абсолютна величина. Отнесена към броя на безработните за 2006 година тя е 31.20 % 

при 36, 4% през 2013 г. От общата съвкупност на регистрираните безработни до 29 г. 

възраст в края на 2013 г, отново по големи процент са жените. Общата характеристика 

на младите безработни търсещи работа се очертава като устойчива група с 

преобладаващо ниско образование и квалификация, която има съществени трудности 

при намирането на работа. Всичко това е възпиращ психологически фактор при 

увеличаване активността им на трудовия пазар и намалява увереността им за по-

нататъшна икономическа и социална реализация. 

От изброените по-горе цифри и факти логично е да се смята, че ако темпа на 

безработицата се запази от една страна и от друга - раждаемостта и смъртността 

останат в същите параметри, съществува реална опасност цялата общинска икономика 

да остане без потенциална възможност за възпроизводство на необходимата и работна 

сила. Реална е и опасността излизащите в близките 3 -5 години в пенсия работници и 

специалисти да няма с какво да бъдат заменени, по няколко основни причини : 

•  Непривлекателни производства с висока степен на ръчен труд; 

•  Липса на атрактивни предпоставки в общината за задържане на младите хора; 

•  Ограничени материални възможности на родителите да издържат децата си, което 

намалява и броя на завършилите специалисти; 

•  Непривлекателността на професиите и специалностите съществуващи в 

общинската икономика; 

•  Все още неосъзната необходимост от страна на зараждащия се частен бизнес за 

"производство” на собствени кадри чрез стимулиране на желаещите да се учат и 
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работят при тях млади хора. 

 

Заетост 

По данни от ТСБ град Видин броя на заетите лица за период от три години бележи 

увеличение в секторите Търговия и ремонт, Държавно управление, Здравеопазване, 

Социални дейности, докато броя на същите значително намалява в отраслите Добивна 

и преработвателна промишленост, Транспорт и съобщения. Заетите общо през 2006 

година са 42 човека спрямо 55 за 2003 година. Или общия брой на заетите за три години 

намалява с 13 броя. Средствата за фонд работна заплата и възнаграждения също 

намаляват макар и минимално. През 2006 година общо средствата за заплата и други 

възнаграждения възлизат на 156 хил. лева, докато през 2003 година те са 124 хил. лева, 

или намалението е със 32 хил. лева. Започналите работа по програми и мерки на 

Министерството на труда и социалната политика Национална програма от "Социални 

помощи към осигуряване на заетост”; 

Асистенти на хора с увреждания; Помощ за пенсиониране; Младежка заетост; ОПРЧР 

Програма „Развитие” и др./ Всеки четвърти е зает в обществения сектор. Средната 

работна заплата в обществения сектор е 464,50 лева. В частния сектор средната РЗ е 

490,00 лв. В отрасловата структура на заетите в обществения сектор най-много са 

лицата в сферата на "Търговията и услугите”, "Образованието” и "Здравеопазването”. В 

частния сектор преобладават ангажираните в отраслите "Селско стопанство”, 

"Търговия”, "Транспорт”. Относителната нестабилност в икономиката ще продължи да 

поддържа неравновесието на трудовия пазар и занапред. Съпоставимост в процентно 

съотношение между заетите в общиствения и частния сектор: 

Таблица 16. 

 

 

Обществен            Частен 

 

Сектор                   сектор       

 

 

VІІ. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ  ФАКТОРИ 

 

Политиката на доходите на домакинствата е важен социален индикатор за  

развитието на социалната политика и съществен неин елемент. Характерните за областа 

по-ниски доходи в сравнение с националните, запазват това свое съотношетие и на 

общинско равнище.  

В резултат на стопанската криза редица основни макроикономически фактори 
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оказват силно рестриктивно влияние върху формирането на доходите на домакинствата. 

Това доведе до стесняване избора на потребление на стоки и услуги и до обедняване на 

населението. През годините на прехода към пазарна икономика се наблюдава 

намаляване на реалните доходи на домакинствата и ограничаване на тяхното 

потребление. Тенденциите в изменението на реалните доходи са различни за отделните 

социални групи. За голяма част от домакинствата в общината реалните доходи 

съществено намаляха, а за сравнително малка част от тях се наблюдава обратна 

тенденция – увеличаване на реалните им доходи. Наблюдава се и диференциация  на 

доходите на домакинствата. За една част от тях, включваща деца, безработни,   

пенсионери, е особено тежко положението с доходите и потреблението на   

необходимите стоки и услуги. Задълбочаването на диференциацията на доходите  на 

домакинствата в нашата община се определя от процеса на обедняване на населението. 

На микроравнище при формиране доходите на домакинствата в община Грамада 

оказват влияние следните групи фактори: 

- социално-демографски – изразяват влиянието на структурата на 

домакинствата: общ брой на членовете, брой на членовете под 16 години, брой 

на членовете в трудоспособна възраст и надтрудоспособна възраст, 

домакинства, включващи пенсионери и т.н. 

- икономически фактори – свързани са с размера на доходите, които 

получават домакинствата в зависимост от източниците. Професионалният статус 

на членовете на домакинствата определя и различните видове източници, на 

базата на които се формира доходът.  

- социално-икономически фактори – отразяват влиянието на структурата на 

домакинствата при формиране на дохода на всеки член от тях. Размера на 

доходите се определя от степента на заетост на членовете на домакинствата.  

Домакинствата в селата се състоят предимно от пенсионери, като голяма част от тях 

са самотни такива. Приходите се формират единствено от пенсиите. 

Основните приходоизточници при формирането на доходите на домакинствата в 

града се формират на първо място от работна заплата, следват доходите от домашно 

стопанство, пенсиите и социалните помощи.  

Основните критерии, определящи жизнения стандарт на населението, са 

равнището и структурата на потреблението. Групите разходи, свързани с 

потреблението на населението, са свързани предимно с жизненото оцеляване : 

- храна; 

- енергия за битови нужди; 

- облекло, обувки и лични принадлежности; 

Важна характеристика на икономическото развитие на общината и провежданата от 

нея икономическа и социална политика са размерът и тенденциите в динамиката на 

безработицата и заетостта.  

Безработицата в община Грамада е над средната за страната.  

VІІІ. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ /SWOT –АНАЛИЗ/  

 

Силни страни 

 

 Географското местоположение на общината; 

 Агро - климатичните условия, благоприятстващи за нейното  
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утвърждаване като земеделски район с отлични възможности за развитие на 

растениевъдството и животновъдството; 

 Свободна работна ръка;  

 Екологично чист район по отношение на въздух, вода, почви; 

 Липса на замърсяващи производства на територията на общината 

 Възможност за развитие на  туризъм. 

 Изискване на обществеността за по- чиста околна среда. 

 

Слаби страни 

 Демографски срив - висока степен на безработица -особено сред 

ромското население и жените; 

 Липса на инвестиции във всички отрасли, слаба местна икономика.  

 Ниско равнище на паричните доходи.  

 Липса на финансов ресурс /собствен/ в населението и общината 

 Силни миграционни процеси, породени от липсата на 

привлекателна работа или  ниско заплащане. 

 Липсата на мотивирана и компетентна работна  ръка. 

 Липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води; 

 Ниска екологична култура в населението по управление на 

отпадъците. 

 Слаба активност у населението за участие в проблемите по 

опазване на околната среда; 

 

Възможности 

 

 Възможности за финансиране от ЕС 

 Възможност за финансиране на трансгранични проекти  

 Привлекателна за инвестиции община в областта на : 

            лозарство и винарство 

            екологично чисти плодове и зеленчуци 

 туризъм 

Заплахи 

 

 Демографска криза-намаляване на работоспособното и професионално 

квалифицирано  население. 

 Недостатъчно залесяване на територията на общината 

 Увеличанване на миграция на населението и безработицата. 

 

ІХ. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ГРАМАДА 

  

 Общината да се превърне в икономически просперираща и привлекателна за 

да се развие, като екологично чиста територия. 
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   Х. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

В резултат на направените проучвания и след като бяха идентифицирани силните и 

слабите страни на община Грамада, възможностите и заплахите, които стоят пред нея и бе 

избрана визия  на общината, се определиха целите, които общинската администрация и 

цялото население ще преследват, за да реализират очакванията си за просперитет на 

общината и населението  и. 

 

1. ГЕНЕРАЛНИ  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна и 

благоприятна среда за живот и запазване на богатото природно наследство в естественият 

му вид на основата на устойчиво развитие в общината.  

2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в общината и недопускане 

на замърсяване на водните басейни на територията на общината.   

3. Въвеждане на прогресивна система за регионално управление на отпадъците в 

общината. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

 

За постигане на генералните стратегически цели на Общинската програма за 

опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели: 

 Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;   

Дейностите за постигане  на целта са насочени към: 

 - Изграждане на пречистванетелни станции за отпадъчни води. 

 - Поетапна подмяна на водопроводната мрежа с цел подобряване на качеството 

от питейна вода и намаляване загубите на водопроводната мрежа. 

 

 Усъвършенстване на управлението на отпадъците; 
За постигане на тази цел е необходимо да се изпълнят следните дейности: 

  

 Намаляване на количествата събран, извозен и депониран отпадък, чрез 

въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

 Изграждане на навици в населението за изхвърляне на отпадъците на 

определените за това места. 

 Почистване на всички замърсени терени на територията на общината. 

 Опазване на биоразнообразието; 

За постигане на целта е необходимо : 

Повишено внимание върху експлоатацията на билковия ресурс в общината. 

 

3. ПРИОРИТЕТИ 

Основните критерии, чрез които се определя приоритетността на целите 

посочени  в т.2.  са : 

- Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и създаване на 

условия на жителите на общината да живеят в чисти и приветливи населени места 

- Подобряване благосъстоянието на населението на общината чрез създаване на 
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благоприятни условия за развитието на икономиката, най-вече на туризма и селското 

стопанство. 

        -  Изпълнение на законовите изисквания в областта на околната среда. 

 

Анализирайки целите на програмата, състоянието на околната среда и 

формулираната визия за бъдещото развитие на общината се налага следната 

приоритетност в реализирането на целите :   

 Въвеждане на система за регионално управление на отпадъците. 

 Преустановяване на негативното аттропогенно въздействие 

върху водните басейни в общината. 

 Запазване на положителните екологични показатели на природната 

 среда  

 

 

Необходимо е да се направи уточнението, че до известна степен приоритетното 

предимство е условно и се дължи в повечето случайна определени нормативни срокове. 

В крайна сметка формирането и поддържането на качествена жизнена среда е плод от 

функционирането на взаимосвързани и взаимозависими биотични и абиотични 

елементи, като трябва да се отчете и влиянието на социално-икономическата и 

политическа компонента. 
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ХІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси; 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 7 

1.Изработване план за 

решаване проблемите с 

необходимото количество и 

качество вода в общината 

1.1. Изясняване проблемите с 

всяко населено място в 

общината във връзка с 

необходимото количество и 

качество на водата 

-причини за съществуващите 

проблеми; 

-план с мерки за населените 

места; 

Зам. кмет; 

Кметски 

наместници; 

ТСУ 

2016-

2020 

 

2.Реализация на плана по т. 1 
2.1. Осигуряване на 

необходимите средства 
Кмет; 

Гл. счетоводител; 

2016-

2020 

ПУДООС 

 
2.2. Реализация на мерките: 

-организация на търговете 

-подготовка на тръжна 

документация 

-провеждане на търговете 

-сключване на договор с 

фирма изпълнител 

-контрол по изпълнението 

Зам. кмет; 

Гл. счетоводител; 

 

2016-

2020 

 



 

Програма за опазване на околната среда на община Грамада 2016 – 2020 г. 

 

26 
 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 7 

 
3.2.Извършване на 

пробовземания и анализи 

3.3.Вслучай на установени 

промени в качеството на 

водата да се изяснят 

причините и предложат мерки 

за предотвратяванет им. 

Еколог 

РЗИ 

ВиК 

2016-

2020 

 

4. Установяване на 

състоянието на санитарно 

охранителните зони на 

водоизточниците на 

територията на общината за 

съответствие с нормативните 

изисквания 

4.1. Терен на проучване 

4.2. Мерки за решаване на 

проблемите при 

необходимост 

4.3. Реализация на мерките 

Зам. кмет; 

Гл. счетоводител; 

ТРБ 

Еколог 

 

2016-

2020 
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Усъвършенстване на управлението на отпадъците; 

 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 7 

Подготовка на общинската 

система за сметосъбиране към 

изискванията на регионалната 

система за управление на 

отпадъците 

Оптимизация на действащата 

система за организирано 

събиране и транспортиране на 

отпадъците и поддържане 

чистотата на насел. места 

Общинска 

администрация 

2016 Общински бюджет и 

ОП „Околна среда” 

 Поетапно въвеждане на 

фамилно компостиране на 

биоразградими отпадъци в 

селата 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет, 

ПУДООС 

 Да се реализират програми за 

обучение на населението  

относно възможностите за 

оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет и 

ОП „Околна среда” 

 Създаване на организация за 

събиране и обезвр. на 

масово разпространени опасни 

отпадъци (батерии, живачни 

лампи и т.н) 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет и 

ОП „Околна среда” 

 Закупуване на съдовете за 

смет 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет, 

ПУДООС 
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ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 7 

 Разяснителна  кампания всред 

обществеността по въвеждане 

на регионалното управление 

на отпадъците 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет, 

ОП „Околна среда” 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на отпадъци 

от опаковки 

Сключване на договор с Орг. 

за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки  

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет, 

орган.по оползотв. не 

на опаковки 

 Да се реализират програми за 

обучение на населението  

относно разделното събиране 

Общинска 

администрация 

2016-2020 Общински бюджет, 

ОП „Околна среда” 

 Провеждане на мониторинг 

върху количеството и вида на 

разд.събраните опаковки. 

Общинска 

администрация, 

НПО 

ежегодно  Организация по 

оползотворяване на 

опаковки, Общински 

бюджет 
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Опазване на биоразнообразието; 

 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 7 

Контрол върху експлоатацията на 

билковия ресурс в общината 

Въвеждане на забрани за бране 

на лечебни растения за които 

се констатира, че са намалели 

значително 

Общинска 

администрация 

Постоя- 

нен 

Общински бюджет 
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ХІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

         Постигането на целите за екологосъобразно управление в Община Грамада е 

възможно чрез усъвършенстване на изградената до момента схема на действие и 

внедряване на нови технологии и организационни подходи.  

         За да се постигне желаният успех за създаване на цялостна съвременна система за 

опазванена околната среда, преди всичко трябва да се създаде необходимата 

организационна структура. 

         Следващата стъпка е засилване на контрола от страна на компетентните лица и 

строго изискване за спазването на разпоредбите на законовата уредба. 

          Особено важен момент за постигане на желаните положителни резултати е 

информираността на цялото население, тъй като в процеса на дейностите по опазване 

на околната среда на практика участва всеки жител на общината. 

 

Отговорни лица 

 
     Отговорни длъжностни лица за ко ординация по изпълнението на програмата на 

община Грамада са: ст. спец. „ Европейска интеграция и екология”, Главния архитект,  

Заместник кмета, директор на дирекция „Специализирана админстрация”. 

    Със Заповеди на кмета на община Грамада, на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА са 

определени длъжностните лица, които имат право да установяват нарушения, а именно: 

-еколога на Общината; 

-кмета и кметските наместници на населените места в община Грамада;  

     Контролната дейност по опазване на околната среда се извършва от определените 

със Заповеди на кмета длъжностни лица. Компетенциите на тези длъжностни лица са 

съгласно нормативната уредба. Със ЗООС и ЗУО  се разшириха правата на кметовете за 

извършване на контролни функции. 

Упълномощените длъжностни лица водят превантивна политика за недопускане на 

големи отклонения от правилната организация за дейностите по опазване на околната 

среда. 

 

Отчетност 

 
 Комисия за отчет и взимане на решения по отношение на възникнали проблеми 

 

       Общинската програма за опазване на околната среда се приема от общинския 

съвет, който контролира изпълнението й. В изпълнение на задълженията си по ЗООС 

кметът на общината ежегодно ще внася в общинския съвет отчет за изпълнението на 

програмата за околна среда, а при необходимост -и предложения за нейното допълване 

и актуализиране.  

При разработването, допълването и актуализирането на програмите ще се привличат и 

представители на не правителствени организации, на фирми и на браншови 

организации. 

 

Схема за следене на напредъка на изпълнение на програмата 
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     Отговорните лица за наблюдение изпълнението на задачите, периодично ще 

информират и ще предлагат решения или на обсъждане, възникналите съществени 

проблеми при изпълнение на дадена задача или изоставане от графика.  

 

Периодичност на актуализация на програмата и отчета за изпълнението и пред 

Общинския съвет  

 

      Програмата за опазване на околната среда на община Грамада е приета за срок на 

действие 5 /пет/ години. Като динамичен и отворен документ, тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

 

Информиране на РИОСВ и обществеността за изпълнението на програмата  

 

      Съгласно разпоредбите на ЗООС, внесените от кмета на общината в общинския 

съвет ежегодни отчети за изпълнението на Програмата за опазване на околна среда, ще 

се представят за информация в Регионалната инспекция по околната среда и водите – 

гр. Монтана. 

 

 

         

             Програмата е приета с решение No52 по протокол No08/12.05.2016 г. 

на Общински съвет -Грамада 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС гр. Грамада:.............................................. 

                                                                      /Огнян Георгиев/ 
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