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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ГРАМАДА  ПРЕЗ 2017 

ГОДИНА. 

 

Общинската Програма за опазване на околната среда е разработена на основание 

чл.79 от ЗООС, като основен документ за осъществяване на политиката в тази област на 

местно ниво. Програмата е разработена по реда на чл.79 от ЗООС и периодът и на 

действие е от 2016 – 2020 година.  

Програмата за опазване на околната среда е приета с Решение № 52, взето с 

Протокол № 8 от 12.05.2016 г.на Общински съвет Грамада. 

 

І.Географска характеристика на територията на общината и географско 

местоположение  

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, средна надморска височина е 210 м.Равнинните 

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

и р.Ясова бара.Климатът е умереноконтитентален, с годишна сума на валежите 550 – 

600 л/м². 

 

        Състояние на пътната мрежа 

През територията на общината преминават пътища от ІІІ и ІV клас с обща дължина 68,8 

км., разпределени както следва: 

 

Вид на пътя Обща дължина, км. Относителен дял в % 

ІІІ клас 38,2 5,4 

ІV клас 30,6 4,4 

Полски 636,6 90,2 

Общо 705,4 - 

 

Третокласните пътища, които се поддържат от Областно пътно управление са три: 

 

    ● път  ІІІ -141 – Кула – Грамада – Срацимир - /о.п.Видин – Димово/ 

    ● път  ІІІ – 1413 – Грамада – п.к. Бояново – м.Ясовица – Синаговци – Дунавци - 

/о.п. Видин – Димово/ 

    ● път ІІІ – 1411 – Кула – Грамада – Милчина лъка – Буковец – о.п.Видин   
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Всички те се характеризират със следното: 

● Износена и деформирана пътна настилка; 

● Лошо състояние на пътните инженерни съоръжения; 

● Незадоволителна пътна маркировка; 

Изключение от това състояние прави част от пътя Кула – Грамада – Срацимир, който е 

частично асфалтиран и изкърпването на участъка Грамада – п.к.Бояново – Синаговци. 

     Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен в Общинската програма за 

опазване на околната среда включва информация за степента за постигане на целите на 

програмата, резултатът и предприетите мерки. 

Главната стратегическа цел на програмата е да се постигнат по-високи стандарти 

на жизнената среда. 

Целите които се очакват да се постигнат, чрез програмата са: 

● Подобряване качеството на атмосферния въздух; 

● Осигуряване на необходимото количество и качество вода за населението; 

● Запазване на ресурсите от лечебни растения; 

● Озеленяване и поддържане на зелените площи; 

 

ІІ.Данни и информация за околната среда 

 

1.Атмосферен въздух 

На територията на общината не функционират предприятия отделящи вредни емисии 

цитирани в чл.4 от ЗЧАВ. 

Структурата и развитието на икономиката в община Грамада се определя от 

природните дадености и създадените традиции. Водещи отрасли са: 

● Селско стопанство; 

● Търговия и услуги; 

 

2.Води 

 През територията на общината преминават реките: 

● Видбол; 

● Ясова бара; 

● Грамадска река; 

● Корманица; 

Оттока им е силно повлиян от зимно-пролетното снеготопене и валежите. Вследствие 

на засушаванията през летния сезон в последните години реките почти пресъхват и 

остават като сухи дерета. 

Всички населени места в общината са водоснабдени от местни източници.Питейната 

вода е с добри показатели – те се наблюдават от РЗИ – Видин и ВиК – Видин. 

Количеството на питейните води е достатъчно. 

 

3.Отпадъци 

В общината има организирано сметосъбиране. Има приета Програма за управление на 

отпадъците  на община Грамада, приета с Решение № 353/28.08.2015 г. на Общински 



съвет – община Грамада.Програмата обхваща всички дейности по управлението на 

отпадъците, които спадат към отговорностите на община Грамада, съгласно 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове към него. 

Има приета и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Грамада 

приета на Общински съвет – Грамада с Решение № 284/27.11.2014 г. 

Наредбата има за цел предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда, като изпълнението и се осъществява в съответствие 

с изискванията на действащите нормативни актове. Наредбата регламентира 

извършването на дейностите по изхвърлянето, събирането, включително и разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на следните 

видове отпадъци на територията на община Грамада: 

● Битови отпадъци; 

● Строителни отпадъци; 

● Опасни отпадъци от домакинствата; 

● Масово разпространени отпадъци – негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени 

моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и др. 

● Отпадъци от опаковки; 

● Биоразградими и растителни отпадъци; 

 

4.Почви 

Преобладаващи за територията на общината са черноземните, тъмни и светлосивите 

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.Нямаме регистрирани почви и терени с тежки метали, 

пестициди, нефтопродукти и други замърсители. 

 

5.Защитени територии и биоразнообразие 

На територията на община Грамада попада следната защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии- защитена местност „Липака”, в землището на 

с.Милчина лъка, община Грамада.Обявена е за историческо място с Постановление № 

117/24.09.1951 г., на МС (Известия, бр.87/1951), прекатегоризирана в защитена 

местност със Заповед № РД – 1080/21.08.2003г. на МОСВ (ДВ, бр.8/2010 г.) 

На територията на община Грамада попадат и следните защитени територии от 

екологичната мрежа  Натура 2000  по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

● BG0000498 „Видбол”, BG0000521 „Макреш”, BG0000522 „Видински парк”, 

определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включени в списъка приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС(ДВ, бр.21/09.03.2007 

г.) и  

● BG0000500 „Войница”, определена за опазване на хибитати, включена в списъка 

приет с РМС № 811/16.11.2010 г.(ДВ, бр.96/2010 г.); 



Преобладават широколистни гори – дъб, бук, габър 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 фазан. 

На територията на общината лечебните растения в естествените им находища се 

опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване 

като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. 

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите на територията 

на община Грамада, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, 

както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете. 

 

ІІІ.Приоритети 

 

1.Създали сме организация за почистване на крайпътните артерии на общината, 

както и организация да подобрим сметосъбирането в общината. 

2.Провеждане на беседи и разговори с населението, както и с учениците във връзка с 

опазването на околната среда. Общината е активен участник в инициативата „Да 

изчистим България за един ден”. Община Грамада през 2017г.е сключила договор 

№11430/30.05.2017г. с ПУДООС касаещ с. Милчина Лъка-„Зона за отдих в с. Милчина 

Лъка общ. Грамада” и договор № 11564/05.06.2017г. касаещ град Грамада-„Зона за 

отдих и игри в гр.Грамада”. Проектите са изпълнени. 

    3.Поетапна реконструкция на остарялата водопроводна мрежа. 

4.Озеленяване на парковете, градини, алеи и поддържането на съществуващи такива. 

5.Координация на действията си с експерти от РИОСВ – Монтана и Басейнова 

дирекция – „Дунавски регион”. 

 

 

МИЛЧО БАШЕВ......П........ 

     /Кмет на Община Грамада/ 


