
ОБЩИНА ПОРДИМ 
                                                                 

 

 

 
 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 
 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА  
 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

2016 - 2020  г. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Общинската програма е приета с решение №77 /26.02.2016 г. на Общински 

съвет - Пордим. 

 

 

 

О б щ и н а    П о р д и м 
 

 



Програма за опазване на околната среда на Община Пордим 

 2 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 
 

І. Анализ на средата  

1.Фактори 

1.1.Природно-географски и териториално-административни 

1.1.1.Географско положение на общината 

1.1.2.Релеф и климат 

1.1.3.Кметства и населени места в общината 

1.1.4. Демографска характеристика 

1.1.5. Туризъм 

1.1.6. Полезни изкопаеми 

2. Секторен анализ 

2.1.Състояние на атмосферния въздух 

2.1.1. Качество на атмосферния въздух 

2.1.2. Микроклиматични условия  

2.2. Хидрография /води/ 

2.2.1. Повърхностни води 

2.2.2. Подземни води 

2.2.3. Водопотребление  

2.2.4. Напояване и хидротехнически съоръжения  

2.2.5. Качество на питейните води 

2.2.6. Канализационна мрежа 

2.2.7. Основни източници на замърсяване на водите на тариторията на община Пордим 

2.3. Отпадъци 

2.4. Шум 

2.5. Почви 

2.6. Защитени територии, гори и биоразнообразие. 

2.6.1. Защитени зони - Натура 2000 

2.6.2. Защитени територии 

2.6.2.. Защитени местности  

2.6.3. Горски територии 

2.6.4. Растителен и животински свят 

2.7. Лечебни растения  

II. SWOT анализ 

III. Визия за околната среда 

IV. Цели 

V. План за действие 

VI. Организация на изпълнението  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма за опазване на околната среда на Община Пордим 

 3 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

Програмата е разработена от общинска администрация гр. Пордим, на основание чл.79, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда и  чл.26, ал.2 от Закона за почвите. В структурно 

отношение, програмата е оформена съгласно методическите указания на Министъра на 

околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на целите на Закона за опазване на 

околната среда и Националната стратегия за опазване на околна среда и Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя може да бъде периодично допълвана 

съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

Програма за опзаване на околната среда на община Пордим е съобразена с 

националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на околната 

среда. Съгласно приоритетите на Националната стратегия за околна среда, опазването на 

околната среда е свързано с прилагането на следните фундаментални принципи:  

- устойчиво развитие; 

- предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; 

- предимство на предотвратяването на замърсяването пред последващо отстраняване 

на водите; 

- участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 

- информиране на гражданите за състоянието на околната среда; 

- замърсителят плаща за причинените вреди; 

- съхранение и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие; 

- възстановяване и подобряване качеството на околната среда в замърсените и 

увредени райнони; 

- интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионални политики за развитие на икономическите и обществени отношения; 

 

Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда 2015-2020г. e да се 

постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Пордим и 

подобряване на състоянието на околната среда.  

Програмата си поставя следните специфични цели: 

1. Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината, да установи причините довели до тях и да предложи 

решения и действия за тяхното преодоляване. 

2. Да открои приоритетите в разглежданата област и да стикова общинските мерки с 

Националните програми и стратегии; 

3. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението,  

предприятията на територията на общината за решаване на проблемите в областта на 

околната среда. 

4. Да аргументира проектите на общината в екологичен акспект, които тя ще предложи  

за финансиране от общински, национални и международни източници. 

5. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
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І .     АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 
1. Фактори 

 

1.1. Природно – географски и териториално – административни. 

1.1.1. Георграфско положение на общината. 

Община Пордим се намира в Северна България, Дунавската равнина, в административната 

област Плевен. Административен център на общината е гр. Пордим. Граничи с общините 

Плевен, Левски, Летница и Ловеч. Общата и площ е 238.13 кв. км., което е около 5,5% от 

територията на област Плевен (4 333.5 кв. км.) и около 1,2% от територията на Северозападен 

район (19 070 кв. км.). На четвърто място е по територия спрямо съседните общини. През 

територията на общината преминава жп линията София - Варна, като на тази отсечка се 

намира жп гара Пордим и жп спирки Одърне и Каменец. През землището на община Пордим 

преминава първокласен път от София за Русе и Варна.  

 

1.1.2. Релеф и климат. 

       Община Пордим е разположена в Централна Северна България, Дунавската равнинно – 

хълмиста област. Преобладаващият релеф е равнинно – хълмист, а средната надморска 

височина 150 – 200 м. Релефът е разчленен хоризонтално. Ерозионният срез в района е пъстър 

и обхваща отложенията на неогена. Вертикалните движения на земната кора са 2 – 3 мм./год. 

Село Згалево е селото с най – висока надморска височина в общината. Разположено е в 

неравна местност известна под наименованието Згалевски баир. На запад от селото се намира 

най – високата точка на Северна България – Средния връх /303 м. надморска височина/. Село 

Тотлебен е населеното място с най – равнине релеф в общината.  

        Общината попада в умерено – континенталната климатична област. Климатът е 

сравнително сух. Зимата е особенно студена. Средната температура на въздуха през месец 

януари е от -4°С до -2°С, през месец юли – от 23-24°С, съобразно надморската височина. 

Маскималните температури достигат до 38 - 40 °С. Средногодишната температура на въздуха 

Броят на дните със средна температура под нулата за трите зимни месеца е около 50-60. е 11 – 

12°С. Средната относителна влажност на въздуха за месец януари е 80%, за месец юли до 50% 

и за месец октомври до 60%. Броят на дните със средна температура под нулата за трите 

зимни месеца е около 50 – 60. Зимните валежи са предимно от сняг – 70 – 90% от общото 

количество на валежите. Снежната покривка е устойчива поради ниските температури и 

обилните снеговалежи. Пролетта е топла, а лятото изключително горещо, поради равниния 

характер на терена. Средните температури през най – горещия месец се движат между 30 - 

35°С. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври. Преобадаващите 

ветрове са с посока запад. През месец октомври преобладаващите северозападни ветрове са 

40% със средна скорост на вятъра 2 м/сек., а през месец юли са 40% със средна скорост 1,5 

м./сек. Броят на дните със силен вятър са от 22 до 24 бр. годишно.  

За района средногодишната сума на валежите е 578 л./кв.м. Снежната покривка се 

образува през периода м. декември – м. март. Общият брой на дните със снежна покривка е 56. 

Средната годишна относителна влажност е 73%. Разглежданият район се отнася към 

областите с предимно дъждовно подхранване на реките. 

Очаквани промени в климата на общината са свързани с отчетената за България обща 

тенденция към затопляне и увеличаване честотата на екстремните метеорологични явления 

като засушаване, градушки, проливни валежи и гръмотевични бури. Предвижданията са за по 

- бързо повищаване на минималната температура в сравнение с максималната, което ще 

намали дебелината на снежната покривка през зимата, ще се увеличи недостига на вода в 

почвата. Всичко това ще доведе до промяна на ареалите на на много видове и намаляване на 

биоразнообразието.   
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1.1.3. Кметства и населени места в Общината.  

       Административният център на общината е град Пордим. Селищната система на общината 

включва общо 8 населени места – общинският център гр. Пордим и 7 села – Борислав, 

Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица, Одърне и Тотлебен.  

 

Табл.№1. 

ЕКАТТЕ Населено място Площ 

/кв.км. 

Население към 15.09.2015 г. 

по настоящ адрес 

Категория 

PVN27 Община Пордим   238.13 6 413 5 

57 772 гр. Пордим 47.231 2 113 4 

05 493 с. Борислав 11.728 207 7 

12 601 с. Вълчитрън 53.807 954 6 

30 590 с. Згалево 29.069 746 7 

35 780 с. Каменец 30.286 803 6 

36 614 с. Катерица 7.079 73 8 

53 446 с. Одърне 26.304 966 6 

72 881 с. Тотлебен 32.628 551 7 

 

Всички села са „6“-та и “7“-ма категория, с изключение на с. Катерица („8”-ма категория) 

съгласно Методиката за категоризиране на административно - териториалните и 

териториалните единици. Административният център на общината е с най-висока категория – 

„4“, спрямо четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен, 

инфраструктура и селищно-административни и културни функции. Най - големите села след 

общинския център са Вълчитрън /1 057/, Одърне /963/ и Каменец /886/. От общо 8 населени 

места, има 6 функциониращи кметства – гр. Пордим и всички села с изключение на с. 

Катерица и с. Борислав, които са кметски наместничества. Най-близо до общинския център се 

намират селата Згалево и Вълчитрън. 

 

1.1.4. Демографска характеристика. 

Населението на Община Пордим през 2013г. наброява 6 085 души. В сравнение с 

2012г. намаляването на броя жители е със 137 души или 2.2%. Намалението в сравнение с 

2000г. е с 2 882 души или 32.14%.  

По данни на НСИ населението на община Пордим през 2014г. наброява 5 963 души. 

Ясно е изразена тенденцията към непрекъснато намаляване на броя на жителите на Община 

Пордим през последните 14г. Това се дължи както на естествения отрицателен прираст, така и 

на механичния такъв. От населените места в общината най – голям дял от населението се 

намира в общинския център – гр. Пордим – 2001 души или 31.14% от общия брой на 

населението на общината. Второ по големина е с. Вълчитрън – 1057 жители или 16.45%. Най – 

малкото населено място по брой население е с. Катерица – 87 жителя или 13.54% от общия 

брой на населението в общината.  
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Възрастовата структура на населението е със сравнително неблагоприятен профил. 

Относителния дял на лицата над трудоспособна възраст е 32%, а делът на населението в 

подтрудоспособна възраст – 18%. Населението в трудоспопосбна възраст съставлява 50% от 

общия брой на населението. Най – застаряващо е населението в с. Катерица и с. Борислав. 

Обезпокоителни са данните по показатели „Естествен прираст” и „Механичен 

прираст”. През целия период 2010 – 2013г. отрицателната стойност на естествения прираст в 

общината се запазва. На лице е трайна тенденция на намаляване на населението в общината, 

обезлюдяване на по – малките населени места и застаряване на населението в общината. Една 

от причините за отрицателния естествен прираст е ниската раждаемост през последните 

години, която е свързана с негативното влияние на редица социални, икономически, 

демографски и други фактори. Към тях се отнасят недостатъчната материална осигуреност на 

семействата и психическата нагласа за малко деца, снижаването на жизнения стандарт, 

безработицата и др. 

Тенденцията в развитието на втория показател „Механичен прираст” е също 

негативна, но не толкова интензивна, както на национално ниво. На лице е процес на 

механично намаляване на населението, който предполага негативни последици за 

икономическото развитие на общината. В община Пордим се наблюдава и временна или 

сезонна миграция, която до известна степен е вътрешна /в общината/. Нарастването на 

интензивността на миграцията е продиктувано от икономически причини и най – вече търсене 

на работни места. Миграцията засяга предимно хората в активна възраст. 

През последното преброяване на населението през 2011г. анкетираните лица в община 

Пордим са се самоопределили че попадат в българската етническа група – 91,8%. На 

територията на общината живее по – голям процент население от турска етническа група в 

сравнение със средното за област Плевен, но по – малък в сравнение със средното за страна. – 

8,8%. Делът на населението от ромска етническа група в Община Пордим е по – нисък от 

средния за област Плевен и от средния за страната /4,9%/.  

 

1.1.5. Туризъм. 

Община Пордим и прилежащият и район разполагат с добър потенциал за развитието 

на разнообразни форми на туризъм. Благоприятните климатични условия, наличието на 

природни и исторически забележителности създават предпоставка за целогодшно развитие на 

отдиха и туризма. Останките в местностите Шаварна, Дрен и Селището свидетелстват за 

непрекъснат живот на това място през различните епохи.  

От гледна точка на географското положение на Община Порди, нейната близост до 

Румъния е добра предпоставка за развитието на туризма. През територията на общината 

преминават първокласния път София - Варна, с което правят достъпен района с автомобилен и 

железопътен транспорт. От гледна точка на водния ресурс, факта че в общината има 27 

язовира е голяма предпоставка за развитието на риболова в района. Климата също е 

благоприятен за развитието на тази сфера.  

Едно от най - значимите за община Пордим артефакти е Вълчитрънското съкровище. 

Открито е случайно на 18 декември 1924г. край с. Вълчитрън. Смята се че е изработено в края 

на Бронзовата епоха /около XV - XIII в. пр. Хр./ от чисто, самородно злато. Тежи 12 кг и 

половина и е използвано както за ритуални, така и за битови нужди. Най - големият му съд е 

кантарасовиден, служел е за смесване на виното, тежи 4,5 кг. и побира повече от 10 литра. 

Друг съд се състои от три листовидни легенчета, свързани с тръбички, които ги превръщат в 

скачени съдове. Вероятно във всяко от тях е наливана определена течност, която се е смесвала 

с другите две и така през главната тръбичка е наливана в големия съд. В момента съкровището 

се съхранява в Националния археологически мезуй в София.  

В региона има редица исторически паметници вписани в Регистъра на военните 

паметници в област Плевен, църкви и къщи, включени в Регистъра на Националния институт 

за недвижимо културно наследство. В с. Катерица се намира Етнографския музей, а в гр. 

Пордим две важни къщи - музеи част от историята на региона:  
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- къща музей "Негово кралско величество Карол I"; 

- къща музей "Великий княз Николай Николаевич". 

Важен момент за развитието на туризма са малкото места за настаняване в общината. 

В Националния туристически регистър не се съдържа никаква информация относно местата за 

настаняване и средствата за подслон. По данни на община Пордим има две къщи за гости в с. 

Згалево и с. Одърне, изградени по ПРСР. Необходимо е общината да насърчи развитието 

именно на тази сфера, за да бъде конкурентна на околните общини.  

Съвсем скоро приключеха дейностите по проект "Изграждане на туристическа 

инфраструктура и обновяване на спортни и развлекателни съоръжения в гр. Пордим", 

финансиран по ПРСР. Основната цела на проекта е изграждане на Туристически 

информационен център в гр. Пордим, със следните основни функции: информационна, 

разработване на туристически продукт, подкрепа за развитие на туризма, търговска дейност.  

В световен мащаб има тенденция към увеличаване броя на туристите, които проявяват 

интерес към културни и природни забележителности. Община Пордим отговаря именно на 

този вид туризъм, предлагайки уникална смесица от културно - историческо наследство, 

природни и климатични дадености и др., запазвайки автентичния дух на местната общност.    

 

1.1.6. Полезни изкопаеми  

Териториите за добив на полезни изкопаеми и площите за транспорт и инфраструктура заемат 

най-малка част от територията на община Пордим, около 1,1% от територията на общината, 

съответно 810 дка и 1 780 дка. /източник – баланс на територията на РБ/ 

 

       На територията на Общината не се добиват подземни природни богатства. 

 

2. СЕКТОРЕН АНАЛИЗ 

 

2.1  СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

Новата Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и качеството на въздуха в градовете е 

ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха като цяло. 

Спектърът от глобални проблеми е широк: изчерпването на озоновия слой, киселинните 

дъждове, нивата на озона и другите замърсители в прицемните слоеве, промените в климата.   

Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на 

замърсители в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от 

количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на разсейването им 

в атмосферата. 

2.1.1. Качество на атмосферния въздух.  

Качеството на въздуха зависи от действието на много и разнообразни фактори. За 

качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични елементи: 

слънчево греене и сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност, валежи, 

посока и скорост на вятъра, тихо време и други. Всички тези фактори влияят на разсейването 

и преноса на емитираните вредни вещества във въздушния басейн. 

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Пордим е 

функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни вещества главно от 

местни източници. Конкретно в община Пордим, РИОСВ – Плевен не е извършвала 

измерване, наблюдение и анализ на състоянието на КАВ, поради липса на съществени 

източници на замърсяване. На територията на община Пордим няма разположен постоянен 

пункт за мониторинг на КАВ, както и не са провеждани периодични индикативни измервания 

с мобилна станция. 

Община Пордим е част от Северен/Дунавски Район за оценка и управление на КАВ 

/РОУКАВ/, съгласно утвърдената със Заповед №РД-969 от 21.12.2013г. на Министъра на 

околната среда и водите, актуализирана класификация на РОУВАВ, в сила от 01.01.2014г. 
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Районът е класифициран по чл.30, ал.1, т.1 о Наредба №7, т.е. като район, в който нивата на 

един или няколко замълсители превишават установените норми – в случая това са нормите за 

фини прахови частици ФПЧ10. В горецитираната Заповед община Пордим не попада към 

зоните/териториалните единици в рамките на Северен/Дунавски район за оценка и управление 

на КАВ, в които са превишени нормите на КАВ или горните оценъчни прагове. 

На територията на общината няма обекти с издадени разрешителни за търговия с квота 

за емисиите на парникови газове. От функциониращата промишленост замърсяването на 

въздуха е незначително. Източник на вредни емисии, отделяни в атмосферата е Маслената 

фабрика в гр. Пордим. Други източници на замърсяване на атмосферния въздух на 

територията на община Пордим са транспортните средства и битовите отоплителни 

инсталации. В атмосферата реално се отделят вредни емисии от транспортните средства, но 

значително замърсяване от ЖП транспорта не може да има, тъй като влаковете, които 

преминават през територията на общината са предимно с електрически локомотиви. Също 

така е отчетено е значително намаляване на трафика им.  

Автомобилния транспорт представлява голяма група на подвижни източници на 

емисии, които чрез отработените газове замърсяват околната среда. Съществени предпоставки 

за нивото на замърсяване от МПС са гъстота на пътната мрежа, наличието на пътища от висок 

клас, интензивността на трафика, възрастта на автомбилния парк. През територията на 

Общината преминава Републиканската пътна мрежа  - І-ви  клас Русе-София. Пътната мрежа 

на общината не е в добро състоятие, като основни пътно - транспортни връзки с областния 

център Плевен, съседните общини и населени места се осъществяват по третокласни пътища с 

обща дължина 40 км, и четвъртокласни пътища с обща дължина 63 км. 

РИОСВ – Плевен контролира 4 бр. действащи обекти на територията на общината с 

източници на емисии в атмосферния въздух, от които: 

- 3 бр. бензиностанции – неорганизирани източници на емисии на летливи органични 

съединения, подлежащи на контрол за спазване изискванията на Наредба №16/12.08.1999г. 

- 1 бр. обекти с горивни и/или технологични източници на емисии, които подлежат на 

измерване /емисионен мониторинг/ не по – малко от 1 път на 2 календарни години – 

предприятие за производство на смески за животновъдството в гр. Пордим, стопанисвано от 

„Норекс  - Агро 2”ООД. 

В община Пордим няма големи горивни инсталации по смисъла на Директива 

2001/80/ЕС и Наредба №10. В населените места преобладават еднофамилни жилищни сгради, 

които не оказват съществено значение върху чистотата на атмосферния въздух, с изключение 

на зимните месеци, когато основната форма на битово отопление е твърдо гориво.  

Община Пордим няма създадена оборудвана местна система за наблюдение и контрол 

качеството на въздуха. 

 

2.1.2. Микроклиматични условия. 

Мъгла  

 Мъглите допринасят за неколкократно увеличаване на концентрацията на 

замърсителите в атмосферния въздух и за образуване на нови производни токсични вещества. 

Тяхното разпределение с преобладаване през студеното полугодие е неблагоприятно и поради 

наличието в периода и на замърсяване от битовото отопление с твърди горива. За град Пордим 

са характерни малко на брой дни с мъгла поради физикогеоргафските условия на района, 

малката надморска височина – 172 м. и липсата на голям воден басейн в близост.   

 

Валежи. 

Валежите благоприятстват самопочистването на въздуха. Количеството им 578 л./кв.м. 

е малко над средното за страната. Разпределението на валежите е благоприятно за качеството 

на въздух в общината – преобладават зимните и есенните валежи, когато е и максимумът на 

замърсяване на атмосферния въздух. 
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Вятър 

Вятърът има важно значение за разсейване на замърсителите във въздуха. Той е 

климатичен периметър, обуславян от динамични и физикогеографски фактори. Динамичните 

фактори се характеризират от циклоналните и антициклоналните периоди. Въздушният поток 

приема повече или по-малко профила на релефа, през който преминава. Района на Общината е 

сравнително равнинен. Броят на дните със силен вятър са от 22 до 24 бр. 

 

Облачност 

Облачността над района се формира през студеното полугодие под влиянието на 

атмосферната циркулация над нашата географска ширина. 

 

Снежна покривка 

Поради географското разположение и равнинния релеф на Община Пордим, периодът 

със снежна покривка продължава от третата десетдневка на месец декември до първата 

десетдневка на месец март. Снеговалежите спомагат за пречистването на атмосферния въздух. 

 

Неприятни миризми  

         Основен източник на неприятни миризми е автомобилния транспорт. Друг източник на 

неприятни миризми за Общината са торищата около личните стопанства, както и дворовете в 

които се отглеждат по-голям брой птици и животни. 

 

ИЗВОДИ:  

1. Качеството на атмосферния въздух в общината е много добро, поради липса на основни 

замърсители;  

2. Автомобилният поток на територията на общината не е голям, но пък е автомобилният парк 

е изключително стар; 

3. Многобройни са източниците на замърсяване от битово отопление с твърдо гориво през 

зимния сезон; 

4. В общината няма стационарни пунктове от националната система за мониторинг на 

качеството на въздуха. 

5. При неблагоприятна метеорологична обстановка през студеното полугодие съществува риск 

от надхвърляне на допустимите средно дневни концентрации на замърсители във въздуха. 

 

 

2.2. ХИДРОГРАФИЯ /ВОДИ/ 

 

2.2.1. Повърхностни води 

Територията на Община Пордим, е във  водосбора на р.Осъм, с дължина 314 км. и обща 

водосборна площ 2824 км². Средния годишен оточен обем за реката е приблизително 400 

милиона м³ вода. През пролетното пълноводие той е 50% от годишния. През пролетното 

пълноводие той е 50% от годишния. Оттокът се влияе от валежите, а те са неравномерно 

разпределени през годината. – максимума им е през юни а минимума през февруари. 

Подземното подхранване на р. Осъм е 20-25% от общия обем на оттока, дъждовното 

подхранване е около 45%, а снежното 15-20%. За района средногодишната сума на валежите е 

578 л/кв.м., снежната покривна се образува през периода м.секември – м.март. Общият брой 

на дните със снежна покривка е 56. Средната годишна относителна влажност 73%. 

Разглежданият район се отнася към областите с предимно дъждовно подхранване на реките.  

Качеството на водите на р. Осъм и притоци се наблюдава чрез пунктове, които в 

Националната програма за мониторинг за 2013г. са 12бр., спрямо 10бр. за 2012г. Причина за 

това е препоръка на ЕК за повишаване пунктовете за мониторинг, съобразно гъстотата на 

речната мрежа.  
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В участъка си от с. Обнова до устието си, река Осъм е водоприемник ІІІ категория, 

съгласно категоризацията на реките в Република България и данни от извършени химически 

анализи от РИОСВ-Плевен на водите от реката. 

В река Осъм отпадни и дъждовни води от населените места на Общината се заустват 

непряко, чрез притоците ù Шаварна и Пордимска бара. Двете реки са доста замърсени – 

натоварват се с отпадъци. Основният проблем произлиза от директното заустване на 

отпадъчни води, строителни и битови отпадъци в коритата им. От производствените дейности 

на територията на общината не се формират отпадъчни води.   

На територията на Общината се намира язовир “Каменец” с национално значение, както 

и още 27 язовира с местно значение, предназначени за напояване и риболов. В с. Вълчитрън 

има четири микро язовира. В близост до с. Катерица минава река, в горната част на която е 

построен микро язовир. Района на с. Тотлебен е богат на извори.  

    
Таблица № 2 -  Видове водни обекти и заемащата им територия. 

 

 Пордим с. Борислав с. Згалево  с. Вълчитрън с. Каменец с. Катерица с. Одърне с. Тотлебен 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Брой  Площ 

в дка. 

Блато - - 4 23,41 - - - - - - - - - - - - 

Изк. водна 

площ 
- - - - - - 1 3,11 - - - - - - -  

Язовир 
9 

549, 
97 

2 58,72 1 39,36 4 252,52 4 
1243,

42 
2 

116,4
2 

2 
540, 
18 

3 
283, 
80 

Водоем 1 0,74 1 10,88 2 7,97 2 2,14 - - - - 1 1,98 - - 

Рибарник 
- - - - - - - - - - - - - - 2 

1095,
91 

Подземни 

води 
1 7,28 3 27,85 - - - - 2 61,19 - - 1 1,81 - - 

Каптиран 
извор 

4 37,79 - - 4 43,94 2 11,55 - - - - - - 5 25,57 

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим – 2014г. 

 

2.2.2. Подземни води 

         Община Пордим попада в централната част на Дунавската хълмиста равнина. 

Хидроложките условия в района не са най-благоприятни. В района няма постоянно течащи 

повърхностни води. В хидроложко отношение районът е слабо водообилен. Подземните води 

са акумулирани в лещи и прослойки от неогенски пясъци и са на дълбочина повече от 20м.  

Съгласно данни на РИОСВ – Плевен подземното водно тяло, намиращо се в границите 

на община Пордим, което се наблюдава от тях, е от първи слой „Неоген – кватернер”. 

Подземното водно тяло е с име „Подови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм” и код 

BG1G0000QPL025  и е представено с два мониторингови пункта: МР 127, МР 128. 

МР 127 при с. Обнова, дренаж  - ПС „Калчева чешма”, община Левски, област Плевен – 

в пункта се запазват повишените стойности на нитрати, както и в предходната година. 

МР 128 при с. Каменец, дренаж „Куртовец” ПС „Каменец”, община Пордим, област 

Плевен – в пункта се наблюдава повишаване на нитратите през 2013г.  

 

2.2.3. Водопотребление 

гр. Пордим 

а/ Помпена станция №1 черпи вода от четири кладенеца с общ дебит 10 л./сек. обслужвана от 

водонапорна кула 250 м./куб. 

б/ Помпена станция №2 черпи вода от два каптажни кладенеца с общ дебит 10 л./сек. и 

събирателна шахта 100 м./куб. 

Дължината на водопроводната мрежа в гр.Пордим е 40 000 метра.  

 

с. Одърне 



Програма за опазване на околната среда на Община Пордим 

 11 

Водопроводната мрежа се обслужва от три броя кладенци и три броя помпени станции с един 

обслужващ резервоар от 350 м/куб. Водопроводната мрежа в населеното място е 30 000 метра 

и 4500 метра извън населеното място. 

 

с.Каменец       

Водоснабдяването се осъществява от един каптаж  и един кладенец с общ дебит 35 л/сек. 

Водоснабдяването се извършва от една помпена станция  с два резервоара  по 200 м/ куб. 

Дължината на водопроводната мрежа в населеното място е 17000 метра и 3000 извън 

населеното място. 

 

с. Згалево 

Водопроводната мрежа се обслужва от един каптаж и три броя шахтови кладенци с общ дебит 

10 л/сек. Водоподаването се  извършва от една помпена станция  с един резервоар  от 50 

м/куб. Дължината на водопроводната мрежа в населеното място  е 14000 метра и извън 

населеното място 4000 метра. 

 

с. Борислав 

Водопроводната мрежа се обслужва от два шахтови кладенеца с дебит 4 л /сек. и 1,5 л/сек. 

Водоподаването се извършва от една помпена станция с един резервоар от 50м./куб. 

Дължината в населеното място е  5000 метра, а извън населеното място 2000 метра. 

 

с. Вълчитрън  

Водопроводната мрежа обслужва от три кладенеца с дебит 13 л./сек. 2х10 л./сек 

Водоподаването се извършва от две помпени станции с два резервоара по 250 м/куб. 

Дължината в населеното място е 25000 метра    и извън населеното място 4000 метра. 

 

с. Тотлебен 

Водопроводната мрежа се обслужва от един шахтов кладенец с дебит 6 л./сек. Водоподаването 

се извършва от две помпени станции с два резервоара по 25м/куб. Дължината на 

водопроводната мрежа в населеното място 6000 м. 

 

с.Катерица 

Водоподаването се извършва от напорен водоем един брой с. Одърне. Водопроводната мрежа 

в населеното място е 1007 метра и извън населеното място 3000 метра. 

И в осемте селища на Общината е изградено 100% водоснабдяване с питейна вода. 

Уличната водоснабдителна мрежа във всички населени места е амортизирана, като загубите в 

някои от селищата достигат до 50-60%. Голям процент от уличните водопроводи са изградени 

от итернитови тръби, като в гр.Пордим и с.Вълчитрън, съществуват и тръби манесман от 30-те 

години на миналия век. 

Водата, която се подава в системата на ВиК е 100% от подпочвени източници-

шахтови кладенци и помпени станции. Големите общи загуби и високата енергоемкост на 

водоснабдяването го правят една сравнително скъпа услуга за населението. 

На територията на община Пордим не съществуват значими индустриални 

водоползватели. 

 

2.2.4. Напояване и хидротехнически съоръжения 

През последните години се наблюдава ежегодно намаляване на годните  

хидромелиоративни площи, поради липса на средства за поддържане на хидромелиоративните 

съоръжения. Унищожени са хиляди метри облицовани открити канали, ограбват се помпени 

станции, хидранти към тръбопроводите, ел. проводи към  помпените станции и др. Наблюдава 

се намаляване на напояване на площи и в напоителни полета с годни съоръжения, въпреки 

субсидираната цена на водата. 
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гр. ПОРДИМ - В землището на гр. Пордим има изградени напоителни съоръжения за три типа 

напояване – гравитачно, с открити канали за напояване по бразди, напорно-подземна тръбна 

мрежа за ДМ “Волжанка“ и подобрено гравитачно, които са разрушени. Земеделските площи 

са водообезпечени от местните водоизточници – микроязовирите: ”Садина 1“, “Садина 2“, 

“Садина 3“ и “Дрен“, изградени в местностите “Садината“ и “Миризините“.  

В момента не работи нито една от системите, въпреки че микроязовирите са в добро 

състояние. Ако се осигурят средства за възстановяване на ел. провод към помпена станция при 

язовир “Садина 1“ и за откритите съоръжения на тръбната мрежа на напорния тръбопровод, 

който е работил до 2001 год. ще се осигури напояване на 2800 дка. земеделски земи. 

Пораженията на този етап не са прекалено сериозни и ремонта е осъществим. 

Към  язовир “Дрен“ е изградена гравитачна система за поливане на 1945 дка. 

Разпределителната мрежа е от открити канали през 120м. Каналите  са  изоставени, обрасли    

с  дървета  и  храсти, няма  и следа от  облицовките с бетонови плочи и трудно биха могли  да 

бъдат възстановени. 

 

с. ВЪЛЧИТРЪН - Съществуват четири микроязовира общинска собственост, два от които са в 

добро  състояние. Язовир “Долник“ може да напоява 500 дка зеленчукови култури в 

местността            “Барище“. Язовир “Шосейна варианта“ може да напоява помпено 650 дка. и 

се използва за  напояване на тютюн. 

 

с. КАМЕНЕЦ - На територията на землище с. Каменец се намират два микроязовира в добро 

състояние, които са захранвали напояването на 160 дка. – гравитачно и 650 дка. помпено. 

Възможно е възстановяване на системата, ако се осигурят необходимите  средства. 

В землището на с. Каменец се намира част от яз. Каменец и част от НС“Осъм – 

Левски – Обнова“ – държавна  собственост, които към м. юни 1994 год. са напоявали  3986 дка 

земеделски земи. По сведение на кооперациите обработващи земята на землището до м.юни  

2004 год. голяма част от хидрантите са изчезнали или повредени и това е една от причините да 

не се използва системата. 

 

с. ОДЪРНЕ - Съществуват два язовира общинска собственост. Язовирът в местността 

“Каменско шосе“ е бракуван и не е възможно  да  бъде  възстановен. 

Язовира  в местността “Горна  Шаварна“ е в добро състояние, има малък водосбор, 

който е недостатъчен за осигуряване на необходимата вода за поливане на обхванатите със 

съоръжения площи. За снабдяване с необходимата вода е била изградена деривация от 

язовирите на землище с. Вълчитрън. Деривацията е прекъсната при шосе  Пордим – Одърне. 

При осигуряване  на средства за ремонт на системата  и икономически  интереси  могат  да се 

напояват  3290 дка  земеделска  земя. 

            

с. ЗГАЛЕВО - Съществува един язовир, общинска собственост, който според комисията, 

определяща състоянието на язовирите е в “неизправно, частично работещо състояние“. 

Бракувана е  цялата напоителна система. Основната причина е липсата на необходимото 

количество вода. Язовира има малък водосбор, а допълнителни източници няма.  

 

с. ТОТЛЕБЕН - Съществуващите два язовира, общинска собственост, са в добро състояние, но 

напоителните канали са напълно унищожени. Напояване на земеделски земи може да се 

осъществи само при  изграждане на нова напоителна система. 

 

с. БОРИСЛАВ - Напояването на  землище може  да се осъществи  от: 

- Язовир “Над село“ – общинска  собственост с водообезпечаване поливането на 280 

дка. земя. Напояването се извършва по гравитачен начин, като чрез разпределителна мрежа   
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водата се довежда до обхванатата площ, а с временна канална мрежа се извършва 

напояването. Напоителната  система  не  се  ползва. 

- От  НС “Александрово“ чрез канали от бетонови тръби, полутръби и монолитно 

облицовани канали до 1992 год. са  напоявани 3776 дка. земеделски земи. Към 31.12.1999 год. 

системата е имала годност за напояване на 2645 дка. Поради скъпата вода, кооперациите и 

частните земеделски производители не могат да си позволят ползването на напоителните 

системи. 

 

с. КАТЕРИЦА - Поливните площи на землище с. Катерица са със захранване от яз.“Над  

село”- общинска собственост и от  НС “Александрово“. 

- От язовир “Над  село“  има възможност за напояване на 197 дка. земеделска земя. 

Напояването е по гравитачен начин. Чрез разпределителна мрежа водата се довежда до 

обхванатата площ, а чрез временна канална мрежа се извършва напояването. Каналите са с 

монолитна облицовка, която вече е унищожена. Необходими са много средства за  

възстановяването  и. 

- От   НС “Александрово“ – държавна собственост, към 31.12.1992 год. са напоявани          

1553 дка земеделска земя. 

В община Пордим следва да се запазят в добро състояние работещите системи, да се 

направи ремонт на относително запазените съоръжения, да бъдат създадени нови структури за 

поддържане и подходящи, икономически изгодни условия за земеделските производители за 

напояване на обработваните от тях земеделски земи. 

Селскостопанското производство в общината се осъществява от земеделски 

производители - арендатори, наематели, кооперации и ползатели на земеделски земи, 

регистрирани по Наредба №3/29.01.1999г. за създаване  и поддържане на Регистър на 

земеделските производители.     

  

2.2.5. Качество на питейните води 

Водоснабдяването в общината се осъществява, чрез водохващания, предимно от 

шахтови и тръбни кладенци. Качеството на тези води отговаря на хигиенните норми и 

изисквания на Наредба №9 на МЗ. Основен фактор, оказващ влияние върху качеството на 

питейната вода, е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние се изразява най-вече от 

материала, от който са изработени тръбите и от тяхната амортизация, което създава 

предпоставки за постъпване на замърсители от обкръжаващата среда, при намалено налягане и 

спиране на водата.  

Мониторингът на качеството на питейната вода е функция на МЗ, чрез РИОКОЗ, 

които вземат проби, правят анализи и определят какви действия трябва да се предприемат. МЗ 

обобщава тези анализи в годишни доклади. Докладите за качеството на питейната вода не са 

публично достъпни. 

В Община Пордим, не са постъпвали доклади за проби, които не отговарят на 

изискванията.  

 

2.2.6. Канализационна мрежа 

По данни на „ВиК” ЕООД- Плевен на територията на община Пордим няма изградена 

канализация към 2014г. Битовите отпадъчни води се заустват в локални филтрационни 

кладенци, разположени в границите на имотите. Рядкост за изградени локални пречиствателни 

съоръжения – септични ями.   

Изхвърлянето на отпадъчните води директно в околната среда, без пречистване, 

довежда от една страна до замърсяване на реките, а от друга до тяхното затлачване. 

Необходимо е общината да вземе мерки за изграждането на канализационна мрежа, като 

съответно се прецени необходимостта от изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни 

води или друга форма на третиране на отпадъчните води, съобразно локалните възможности 
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на населените места в общината. Алтернативна възможност например е изграждането на 

съоръжения за биогаз и използване на отпадъчните води за производството му.    

 

2.2.7. Основни източници на замърсяване на водите на територията на община Пордим. 

От производствените дейности, на територията на Общината, не се формират отпадни 

води. Основният проблем се характеризира със значително замърсяване на повърхностни, 

течащи води. Причината е директното заустване на отпадни води, строителни и битови 

отпадъци в коритата на преминаващите през населените места малки реки. Пречистването им 

се осъществява, чрез септични ями и филтрационни полета, които за момента работят добре. В 

останалата част на гр.Пордим и селищата на Общината битовите отпадни води се заустват в 

локални септични ями или филтрационни кладенци, разположени в границите на имотите.  

 

ИЗВОДИ: 

1. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да се явяват 

големи консуматори и замърсители на повърхностни води; 

2. Липсата на канализационна мрежа в населените места на общината има отрицателно 

въздействие върху подпочвените води. 

3. В следствие на амортизация на водопроводната мрежа се получават загуби на питейна вода; 

4. Необходимост от подмяна на част от водопроводната мрежа. 

5. Добро качество на питейната вода; 

6. Няма преки зауствания на отпадни води във водоемите на територията на Общината; 

7. На лице е  недостиг на води с питейни качества за с.Тотлебен; 

8. Годните за ползване напоителни системи работят с малка част от капацитета си; 

9. Няма изградени пречиствателни станции за битови отпадни води; 

10. Няма изградена канализационна мрежа. 

  

2.3. ОТПАДЪЦИ  

Шест общини – Плевен, Дълни Дъбник, Добна Митрополия, Гулянци, Искър и 

Пордим, са включени в одобрения проект за изграждане на Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Плевен. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна 

среда”2007 – 2013г. На 30.10.2013г. е даден официален старт на изграждането на новата 

регионална система. Проектът предвижда изграждане на Регионален център за управление на 

отпадъци, включващ ново регионално депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка, инсталация за 

сепариране, съоръжение за компостиране и център за предаване на отпадъци, спомагателни 

сгради и съоръжения, площадкова инфраструктура, с обща площ 201,418 дка. Периода на 

експлоатация на първа клетка е до 2028г. В началото на 2016г. се очаква обектът на бъде 

въведен в експлоатация.  

Вторият етап от разширението на регионалната система предвижда изграждане на 

локална пречиствателна станция за отпадъчни води и център за рециклиране на строителни 

отпадъци и клетка за депониране на строителни отпадъци.  

Въпросите, касаещи отпадъците ще са подборно разгледани в предстоящата 

актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците.  

 

2.4. ШУМ 

Опазването на околната среда от шум има за цел да не се допуска излъчване и 

разпространяване на шум над определените стойности. Законът за защита на шума в околната 

среда предвижда тези цели да се постигат чрез разработване и прилагане на мерки за 

избягване, предотвратяване или намаляване на шума. Контролът, организацията на 

измерването, оценката и управлението на шума излъчван в околната среда от промишлени 

инсталации и съоръжения се осъществява от РИОСВ – Плевен. На територията на община 

Пордим не се извършва мониторинг на акустичното състояние. Шумовата характеристика на 

общината се определя от транспортен шум и производствен шум. Най – значителен източник 
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на транспортен шум е автомобилния транспорт. Интензивността на движението в общината е 

голяма, като най – засегнати от негативното шумово влияние са гр. Пордим и с. Згалево. Друг 

източник на транспортен шум е преминаващата през територията на общината ЖП линия. 

Авиационния шум от Авиобаза – с. Каменец вече не е шумов фактор поради факта, че 

авиобазата не се използва по предназначение, а е обявена за резервна ремонтна база на 

Военното училище на Долна Митрополия. ЖП линията преминава през промишления квартал 

на гр. Пордим и през землищата на селата Згалево, Одърне и Каменец, имайки предвид това, 

както и намаления трафик на жп – композиции през последните години, може да обобщим, че 

шумът от ЖП транспорт не създава екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на 

тези от най – билзките сгради. 

Шумът от производствените дейности в промишлената зона на гр.Пордим, също не 

създава проблеми. Такива шумови замърсители са: маслената фабрика, завода за фуражи, 

гарата. В самите населени места има малък брой локални източници на шум, които оказват 

несъществено акустично въздействие върху околната среда. По данни на РИОСВ – Плевен от 

2009г. не е извършван контролен мониторинг на нивата на шум в околната среда на 

промишлените обекти в община Пордим.  

На територията на общината няма големи тържища и търговски обекти, които да 

създават сериозни акустични проблеми.  

Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и 

предоставяне на резултатите от него имат единствено предприятията с издадени комплексни 

разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на община 

Пордим има 1 обект с издадено комплексно разрешително – инсталация за производство на 

биодизел в гр. Пордим, стопанисвана от „Стар 7” ЕООД. Инсталацията не се експлоатира.  

Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на 

радиационно замърсяване не са установени. 

 

ИЗВОДИ: 

1. На територията на Общината няма източници на силен шум и обекти с издадени 

комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи риск от 

наднормени нива на шум в околната среда; 

2. Липса на данни, отнасящи се до шумовото натоварване на околната среда.  

3. Подценяване на вредното въздействие на шума върху околната среда. 

4. На територията на община Пордим основен причинител на шум е транспортът. 

 

2.5. ПОЧВИ 

 

Съгласно данни на Геоложка база в гр. Пордим от извършени проучвателни работи в 

района, геоложката основа е изградена от льос, изветрели глинести пясъчници, мергелни 

кафяви глини, под които са водоносни пясъци.  

На територията на общината преобладават следните почвени видове: карбонатни 

черноземни, типични черноземни, излужени черноземни, алувиално – ливадни, делувилано – 

ливадни. В землищата на с. Одърне, с. Борислав, с. Катерица и с. Згалево се срещата и 

тъмносиви горски, подсолени черноземни и антропогенни почви. Землището на с. Катерица се 

отличава с богата почва и благоприятен климат, които са предпоставка за голямото 

разнообразие от растителни и животински видове.  

С най – голям дял от общата площ на община Пордим са обработваемите земи. 

 
Табл.3: Баланс на земите по основни фондове /източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим – 

2014г. и община Пордим/ 

 

№ Землище Площ, Селскостопански фонд, дка Горски 
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площ/дка 

общо 
В т.ч. 

ниви 

в т.ч. 

ливади 

в т.ч. 

мери и 

пасища 

в т.ч. 

трайни 

насаж-

дения 

фонд, дка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Гр. Пордим 47231 41919,356 36706,22   363,02 2821,12   231 1798 

2. С. Вълчитрън 53807 47824,411 38692,26 1055,75 3419,41 1333 3324 

3. Каменец 30286 21960,29 18967,97   250,21 1997,11   364   381 

4. Одърне 26304 23046,43 20177,89     85,55 1949,99   274 2559 

5. Згалево 29069 27268,81 20492,21      - 3273,60   944 2559 

6. Тотлебен 32628 27382,698 23667,66  1108,13 1749,90   179   678 

7. Борислав 11728 10486,53   8337,51    219,58 1423,45   131   375 

8. Катерица   7079   2139,393   537,16      19,44   618,80     75   889 

 Общо: 238129 210520 171134 3787 18867 3762 10741 

 
в % от общ. 

Площ 

 
89 72 2 8 2 5 

 

       Основни отрасли в селското стопанство са растениевъдството и животновъдството. 

Отглеждат се предимно зърнени и технически култури. На територията на общината 

осъществяват дейност 8 на брой земеделски кооперации – ЗКПУ”Дрен” в гр. Пордим, 

ЗКПУ”Напредък” и ЗПТК”Зора 93” в с. Каменец, ЗК”Възход 39” и ЗКПУ”Възход” в с. 

Тотлебен, ЗКПУ”Напредък 2000” в с. Згалево, ЗКПУ”Обединение 93” в с. Одърне и 

ЗКПУ”Съгласие 95” в с. Вълчитрън. Голямо място заемат и други земеделски производители 

на територията на общината, в частност арендаторите на земеделска земя. Крупни арендатори 

на земя в община Пордим са: „Агросантино” ООД, „Керчев и синове”ООД, , ЕТ”Елвекс – 

Цветан Миков”, „Рент Агро”ЕООД, „Задара”ЕООД.  

       За Община Пордим фактор почви е най-слабо обследван и като че ли по тази или друга 

причина най-малко мерки се осъществяват за опазването на земеделските земи. 

       Все още не е решен проблемът със залежалите пестициди.  

       Почвите в землищата на Общината, общо взето са средно повлияни от ветровата и слабо 

от водната ерозия. Преовлажнени, засолени и вкислени земи в землището на общината не са 

регистрирани. 

       Унищожените от селскостопански дейности земи са тези включени в жилищната и 

промишлена територии на гр.Пордим. 

   

ИЗВОДИ:    

1. Преобладаващи почвени типове са карбонатни черноземни, типични черноземни, 

излужени черноземни, алувиално – ливадни, делувилано – ливадни; 

2. В последните години значително е намаляло използването на минерални торове и 

препарати за растителна защита, което е повлияло положително за естественото 

възстановяване на почвите; 

3. Липсват ерозионни процеси на територията на Общината; 

4. Няма замърсени територии с тежки метали. 

 

2.6. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ГОРИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

2.6.1. Защитени зони – Натура 2000  

Натура 2000 е Общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най – ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на 

околната среда и биологичното разнообразие.  

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни 

за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна /наричана накратко 
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Директива за хабитатите / и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици 8наричана 

накратко Директива за птиците/. 

В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на 

защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз, процеса бе 

разделен на две:  

- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за опазване 

местообитанията на птиците от директива 79/409/ЕЕС; 

- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за опазване на 

природните местообитания на видовете от директива 92/43/ЕЕС. 

По данни от Информационната система за защитени зони от екологична мрежа 

„Натура 2000” на територията на община Пордим има следните защитени зони: 

Защитена зона „Обнова”, код по Натура BG0002096. 

Типът на Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 

Директива за местообитанията. Зоната представлява комплекс от разливи, влажни и засолени 

ливади, мочурища, рибарници, льосови и каменисти степи и остатъци от смесени дъбови гори 

от цел /Quercus cerris/ и летен дъб /Quercus robur/, разположени предимно от левия георгафски 

бряг на река Осъм и Средната Дунавска равнина, северно от главен път Плевен – Русе. 

Територията и обхваща земите между селата Тотлебен, Обнова, Българене, Малчика, 

Деляновци, Изгрев и Трънчовица. На север граничи с пътя Славяново – Бацова махала.  

Защитена зона „Обнова – Краман дол”, код по Натура BG0000239.  

Типът на Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива 

защитена зона по Директива за птиците. Зоната включва следните защитени видове: 

- Природни местообитания: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

/Alno – Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae/, Панонски солени степи и солени блата, 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Субпанонски 

степни тревни съобщества, Панонски льосови степни тревни съобщества, Понто – сарматски 

широколистни храстчета, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinusangustifolia покрай големи реки /Ulmenion minoris/, Панорски гори с 

Quercus pubescens, Евро – сибирски кгехни гори с Quercus spp., Балкано – панонски церово – 

горунови гори, Мизийски гори от сребролистна липа.  

- Бозайници: Видра, Европейски вълк, Добруджански /среден/ хомяк, Дългокрил 

прилеп, Степен пор, Дългопръст нощник, Средиземноморски подковонос, Южен подковонос, 

Лалугер, Пъстър пор, Червенокоремна бумка, Ивичест смок; 

- Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка, Ивичест смок, Обикновена балтна 

костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка. 

- Риби: Распер, Черна мряна, Обикновен щипок, Европейска горчивка. 

- Безгръбначни: Бисерна мида, Обикновен сечко, Бръмбар рогач, Буков сечко, 

Алпийска розаля. 

- Растения: Четирилистно разковниче. 

В Програмата не се предвиждат дейности в Защитените зони, а при евентуални такива 

намерения, те ще бъдат допълнително съгласувани с РИОСВ – Плевени и ще бъде направена 

актуализация на настоящия документ. 

 

2.6.2. Защитени територии  

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в 

екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или 

забележителни обекти на неживата природа. Съществуват няколко категории защитени 

територии, по смисъла на Закон за защите на териториите, като в община Пордим са 

разположени Защитена местност „Пожара” и Защитена местност „Вълчитрънска гора” 

Защитена местност „Пожара”, с. Борислав 
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Местността е с площ 0,3 ха. в землището на с. Борислав. Обявена е като историческо 

място със Заповед №22 от 08.01.1981г. на председателя на Комитета за опазване на 

природната среда при Министерски съвет. Основната задача е опазване на уязвимите 

растителни съобщества – дъбови гори. 

Защитена местност „Вълчитрънска гора”, с. Вълчитрън 

Местността е с площ 25 ха. в землището на с. Вълчитрън – опазване на уязвими 

растителни съобщества – дъбови гори. 

В Програмата не се предвиждат дейности в Защитените местности, а при евентуални 

такива намерения, те ще бъдат допълнително съгласувани с РИОСВ – Плевени и ще бъде 

направена актуализация на настоящия документ. 

 

2.6.3. Горски територии 

Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват помвите от ерозия, 

регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма естетическа 

стойност и важно значение за рекреация.  

Най – много широколистни гори се срещат в с. Катерица, простиращи се на площ от 

880,82 дка. Най – големите залесени територии се намират в границите на с. Вълчитрън и с. 

Згалево, съответно на площ от 2674,14 дка. и 1440,86 дка.  

 

Табл.№4 Видове горски територии на територията на община Пордим към 06.2014г. 

Източник: Общинска служба по земеделие гр. Пордим – 2014г. 

 

За подобряване на санитарно - хигиенните условия и подобряване на микроклимата на 

Общината е необходимо да се проведат значителни залесителни мероприятия. 

На територията на общината не функционира горско стопанство.  

 

2.6.4. Растителен и животински свят 

Община Пордим спада към лесостепния район на Средноевропейската 

ботаникогеографска област. Горският фонд в общината е минимален и е представен предимно 

от маломерни горички от Келяв габър, Акация, Драка, Смрадлика и изкуствено създадени 

насаждения от Черен бор. Срещат се и единични представители на Летен дъб, Обикновен 

горун и др. Доминанти са овощните: Орех, Кайсия, Череша, Домашна ябълка, Синя слива и др. 

Вековните дървета са общо 14 на брой, разперделени както следва: 

- Летен дъб – м.”Брестовенски гори” – с. Борислав; 

- Орех – м.”Игрището” – с. Борислав; 

- Дъб – 2бр. в м.”Локвата” – с. Згалево; 

- Бяла върба – м.”Локвата” – с. Згалево; 

- Цер – с. Згалево, ул.”Христо Ботев”№25; 

- Дива круша – м.”Дрен” – гр. Пордим; 

- Дива круша – гр. Пордим, ул.”Централна”№11; 

- Летен дъб – 6бр. в м.”Дръмките”, с. Тотлебен. 

 

Животинският свят е представен от : 

 − Бозайници: Обикновенна полевка, Полска мишка, Лалугер, Заек, Къртица, Катерица, Сърна, 

Дива свиня,  Лисица и др. 

 

гр.Пордим с. Борислав 

 

с. Згалево 
 

с. Вълчитрън с. Каменец с. Катерица с. Одърне с.Тотлебен 

  

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

 

Брой 

 

Площ 
в дка. 

Залесени 

територии 
3 6,50 3 266,05 24 1440,86 75 2674,14 2 4,46 - - 4 736,99 7 2,95 

Широколи- 
стни гори 

263 631,70 - - - - 2 2,20 - - 211 880,82 - - 242 660,19 
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 − Птици: Чучулиги, Каменарчета, Лястовици, Сива яребица, Пъдпъдък, Фазан,  Сойка, Кос, 

Гургулица, Обикновен мишелов, Гугутка, Бял щъркел, Домашно врабче и др. 

 − Влечуги:- Зелен гущер, Кримски гущер, Смок мишкар и др. 

 − Безгръбначни: Зелен скакалец, Майски бръмбър, Градински охлюв, Бяла овощна пеперуда и 

др.  

От дивечовите запаси се наблюдават известни тенденции на намаление: дива свиня, 

сърна, див заек, лисица, фазани и яребици като брой са намалели. Намаляването на горските 

запаси или като цяло урбанизацията както навсякъде, така и тук, значително влияят върху 

популациите на дивеча, земноводни, насекоми, птици и редките видове лечебни растения.  
 
 2.7 ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  

 

Местообитанията на различни видове растения, определени като „лечебни” съгласно 

Закон за лечебните растения, обнародван в Д.В. бр. 23.02. 2000 година могат да бъдат 

разделени в 4 групи: 
               1. Обработваеми площи - ниви, лозя, зеленчукови и овощни градини 
             2. Влажни ливади - в поречията и долините на споменатите по - горе 
рекички. 

3. Водоеми - тук се включват системата от микроязовири /Пордим, Одърне, Тотлебен, 
Борислав, Катерица, Вълчи трън, язовири /Каменец/ и рибарници /Тотлебен/. 

4. Сухи /ксеротермни/ ливади. Тук влизат запазени съобщества на Садина, белизма, 
валезийска власатка и рудерализиранните Крайселски мери, които има край всички 
селища в района. 

Като цяло общината предлага подходящи местообитания за 1ва група лечебни 
растения спадащи към групите на „плевелите” и “рудералите,” срещащи се и в регулацията на 
селищата и по-малко за останалите три групи. 

Ползването на лечебните растения представляващо стопанска дейност, се извърша 
въз основа на позволително. То се издава от Кмета на общината, когато ползването е от 
земеделски земи от поземления фонд и такива включени в строителните граници на 
населените места – общинска собственост, както и от териториите в строителните граници на 
населените места, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината.  

Начинът на ползване сде определя с Наредба за плавилата и изискванията за 
събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от Министъра на 
околната среда и водите.  

Лечебните растения, срещащи се в земеделски земи и гори, собственост на община 
Пордим, както и в границите на населените места, са следните:   

          1. Асаnthaсеае -  Страшникови 

           Асanthus balcanicus Heyw et Reichard  - Балкански страшник. Среща се много рядко в 

покрайнините на горски фонд - с.Згалево,  с.Вълчи трън, с.Борислав. Ресурсите му са 

неизползваеми. 
     Асеraceae - Кленови 

 Асer tataricum L. - Мекиш. Среща се много рядко в покрайнините на горски фонд -           

с.Згалево, с.Вълчи трън, с.Борислав. Ресурсите му са неизползваеми.  

Аlismatасеае   - Лаваницови 

Аlisma plantago-aquatca L. - Лаваница, жаблек. Среща се на засъхващи почви, край 

водоеми, най често язовири - рибарници "Тотлебен", язовирите при Вълчи трън,  гара 

Одърне,  Борислав и северно от гр.Пордим . Ресурсите му са ограничено използваеми .  

Аnасаrdiaceae   - Анакардиеви 
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 Cotinus coggygria Scop. - смрадлика . Среща се много рядко в покрайнините на горски 

фонд - с. Згалево, с.Вълчи трън, с.Борислав.  Ресурсите му са неизползваеми.  

Арiасеае - Сенникоцветни 

Аnethum graveolens L. - обикновен копър - култивиран навсякъде на територията на община 

като растение за подправка. 

Аngelica sylvestris L. - лечебна пищялка. Среща се нарядко край реки и потоци -  р. Осъм при 

село Тотлебен, барата  Горна Шаварна при с. Згалево, гр. Пордим,  с. Одърне, с. Каменец и 

язовир "Каменец"  Пелишатска бара при землищата на селата Вълчи трън, Одърне и                             

с. Каменец, барата северно от гр.Пордим и южно от с.Тотлебен,  барата   минаваща през 

землищата на селата Борислав и Катерица. 

Аnthriscus cerefolium (L.) Hofm. - азмацуг /див керевиз/ - Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 

или плевел край огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Bifora radians Bieb. – лъчисто - колендро. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най-често, като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница /. Ресурсите 

му са максимално използваеми. 

Вupleurum rotundifolium L. - кръглолистна урока. Видът е разпространен на територията на 

цялата община най-често край ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/ и рядко навлиза в тях,  

но е много рядък с ниска численост.   Ресурсите му са практически неизползваеми. 

Сonium maculatum L. - петнист бучиниш /цволика/. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най - често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Еryngium  campestre L. - полски ветрогон. Широко разпространен като рудерал най-често 

по селски мери и по всички типове ливади - с.Тотлебен - м."Совата", около селото, м.”Под 

селото” гр.Пордим - м."Чуките", м."Скандерова поляна", м. "Голяма могила", м. "Садината ", 

около града , с.Згалево - около селото , м."Орниче", с.Вълчи трън - над селото ,  м. " Каменна 

могила" южно от селото, с.Одърне - жп. Гара Одърне , м. "Плевенски път", с. Каменец - около 

селото,  с. Катерица - м.  “До поляната ", с. Борислав - м."Пожари"  м. “Под селото”,   м."Долна 

вървушка", м."Ашалъка". Ресурсите са максимално използваеми. 

 Foeniculum vulgare Mill. - резене/ морач/ - култивира се нарядко и подивява . 

Неracleum sibiricum L. - сибирски девеси. Среща се често по влажни места включително и 

в селищата - с.Тотлебен - рибарници Тотлебен , барата в селото и язовирите ,  край           р. 

Голяма Шаварна при с. Згалево при гр.Пордим, при с.Одърне, край Пелишатска бара при                

с. Вълчи трън, с.Одърне, с.Каменец  и край язовирите в землищата на тези села , барата при 

Катерица и Борислав . Ресурсите му са максимално използваеми . 

Laser triobum (L.) Borkh - загърличе . Среща се нарядко в покрайнините на горски фонд в 

землищата на селата Вълчи трън и Згалево. Ресурсите му са неизползваеми . 

Оеnanthe aquatika L. - обикновен воден морач. Среща се нарядко във водоеми и язовири. 

Те са разположени северно от Пордим, при гара Одърне, гара Каменец и язовир Каменец. 

Ресурсите са му неизползваеми. 
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Рimpinela saxifrage L. – каменоломков  анасон. Среща се много рядко край с. Згалево -                  

м. " Бяла вода " гр.Пордим - м. "Садината". Ресурсите са му неизползваеми . 

      Tordylium maximum L. - обикновена нузла. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/ и край 

пътища. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Тorilis arvensis (Huds)Link. - полски торилис. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата общината най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. 

Ресурсите му са максимално използваеми  

Аrасеае - Змиярникови 

Аrum maculatum L.. - петнист змиярник. Среща се много рядко в покрайнините на горски 

фонд - с.Згалево, с.Вълчи трън, с.Борислав. Ресурсите му са неизползваеми.  

Аristolochaсеае - Вълчеябълкови 

Аristolochia clematilis L. - обикновена вълча ябълка. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, 

пшеница/, зеленчукови градини и лозя. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Аsclepiadaceae -Асклепиадови 

Vincetoxicum hirundinaria Medic. Лечебен устрел. Среща се нарядко - предимно в горски 

фонд, но и в покрайнините му - с. Згалево - м. "Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината". 

Ресурсите му са ограничени и неизползваеми. 

Аsteraceae - Сложноцветни 

      Аchillea millefolium gr. - хилядолистен / бял / равнец. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край 

огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Anthemis cotula L. - полско подрумиче /бяла рада /. Среща се по влажни и буренливи места - 

рибарници Тотлебен и язовирите около селото, край Пордимска бара, Горна Шаварна и 

Пелишатска бара. Практически се среща на територията на цялата община, но нарядко и 

ресурсите са му неизползваеми. 

Аnthemis tinctoria L. - жълто подрумиче / бяла рада /. Видът е разпространен на територията на 

цялата община най - често по сухи рудерализирани места и в запустели ниви, на ерозирали терени. 

Ресурсите му са максимално използваеми. 

Аrctium minus Bernh. - малък репей. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

общината, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Аrctium tomentosum Mill. - мъхнат репей. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Artemisia absinthium L.. - горчив пелин.  Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Artemisia annua L. - едногодишен пелин. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата,  най-често като бурен или плевел край огради и 

пътища . Ресурсите му са максимално използваеми. 
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Artemisia vulgaris L. - обикновен пелин. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и  в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и по-рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Ellis perennis L.. - паричка. Среща се на територията на цялата община, но нарядко в 

покрайнините на горски фонд и край водоеми по влажни поляни - язовирите и рибарниците 

при с. Тотлебен, край Пордимска бара, Пелишатска бара, Горна Шаварна и барата минаваща 

през селата Борислав и Катерица. Среща се и в регулацията на селищата. Ресурсите му са 

ограничено използваеми. 

Саrduus acanthoides L. - късодръжков магарешки бодил. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община,  включително и в регулация на селищата, най - често като бурен 

или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Саrlina vulgaris L.  - обикновена решетка . Среща се нарядко по сухи ливади в  с. Згалево -  

м. "Орниче" и м. "Бяла вода", гр.Пордим м. "Садината" с.Вълчи трън, с.Борислав,  с. 

Катерица, с.Одърне - мерите около селата. Ресурсите са му неизползваеми. 

Саrthamus lanatus L. - вълнест аспрут . Среща се често по сухи ливади и край селски мери 

- с. Згалево м. "Орниче" и м. "Бяла вода" гр.Пордим,  м. “Скандерова поляна”, м."Голяма 

могила",  м."Чуките", м. "Садината", с.Тотлебен - м."Под село", м. "Совата", около селото,    

с.Вълчи трън "Над селото" и "Каменна могила", с. Одърне  м. "Плевенски път", с. Каменец - 

около селото, с.Борислав - м. "Пожари", "Под селото", м. "Долна вървушка", м. "Ашалъка". 

Ресурсите му са използваеми. 

Сhamomilla suaveolens (Purch.) Rydb. - езичестоцветна лайка.  Видът е широко 

разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, 

най - често като бурен край огради и пътища. Ресурсите му са ограничено използваеми, 

поради забележимата тенденция към намаляване през последните години. 

Сеntaurea calcitrapa L. - дълго иглеста метличина. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 

или плевел край огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Сеntaurea  cyanus L. - полска метличина. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. Ресурсите му 

са максимално използваеми. 

Сеntaurea solstitialis L. - средиземноморска метличина. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най - често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Сichoium inthbus L. - грапавоплодна синя жлъчка. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най - често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Еchinops sphaerocephalus L. - кръглоглав челядник. Среща се нарядко предимно в горски 

фонд и в покрайнините му - с.Згалево, с.Вълчи трън, с.Борислав. Ресурсите му са 

неизползваеми. 
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Filago vulgaris Lam. – полска  свещица / обикновена /. Среща се нарядко по сухи ливади - 

с.Згалево - м. "Бяла вода", м. "Орниче", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките",  м. 

"Скандерова поляна".  Ресурсите му са неизползваеми. 

Inula ensifolia L.. – успореднонишков / менолистен / оман . Среща се нарядко по сухи ливади            

с.Згалево - м."Бяла вода" гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките",  м.  “Голяма могила”. Ресурсите 

му са неизползваеми . 

Inula germanika L.. - германски оман. Среща се нарядко като предходния вид , по сухи каменливи 

места. Ресурсите му са неизползваеми. 

Lactula serriola L. - компасна салата. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Leacanthemum vulgare Lam. - обикновена маргаритка. Среща се нарядко по влажни ливади. 

.Практически на територията на цялата община в долините на малките рекички - край                    

с.Тотлебен, Пордимска бара, Голяма Шаварна, Пелишатска бара. Ресурсите му са 

неизползваеми. 

Мatricaria trichophylla (Воiss.) Воiss. - влакнеста лайкучка. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най - често като плевел в ниви   /слънчоглед, царевица, пшеница /.  

Ресурсите му са максимално използваеми. 

Оnopordum acahthium L.. - жълтеникав онопордум. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край 

огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Риlicaria dysenheria (L.) - дизинтерийна блъшница . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често по влажни места  /край огради 

канавки, утаители, чешми, водоеми / като бурен и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

      Senecio jacobaea L. - якобов спореж. Среща се доста нарядко по сухи тревни места -   с. Згалево, м. 

"Бяла вода", гр.Пордим - м. "Чуките", м. "Садината", м."Голямата могила". Ресурсите му са 

неизползваеми. 

Senesio vulgaris L. - обикновен спореж. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи  /ниви, зеленчукови   градини, лозя /. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Scorzonera hispanica L. - испански кокеш .Среща се нарядко по покрайнините на горски фонд -     

с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Згалево. Ресурсите му са неизползваеми. 

       Tanacetum vulgare L. - обикновена вратига . Среща се практически на територията на цялата 

община, по влажни места край водоеми - около рекички /Пордимска, Пелишатска, Горна шаварна, 

барата /и язовири / с.Одърне, гр..Пордим, с.Тотлебен, с.Каменец, с.Вълчи трън, с.Борислав/. 

Ресурсите му са ограничено   използваеми. 

       Тarахасит оfficinale Web. - лечебно глухарче. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи /ниви, зеленчукови   градини,  

лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми.  
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       Tussilago farfara L.  - подбел. Среща се на територията на цялата община. Предимно на 

влажни места включително и в селищата на нарушени терени в поречията на Пордимската 

бара, Горна Шаварна, Пелишатска бара - рибарници Тотлебен. Среща се и край язовирите, 

ж.п. линията София - Варна, изкопи и баластриери . Ресурсите му са използваеми. 

 Хаntthum spinosum L. - бодлив казашки бодил / рогачица/ . Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, 

пшеница/.  Ресурсите му са максимално използваеми. 

Хanthium strumarium L. - влакнест казашки бодил . Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 

или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи /ниви, зеленчукови   градини, лозя /. 

Ресурсите му са максимално използваеми . 

Хeranthemum annuum L. - едногодишно безсмъртниче . Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради и пътища . Ресурсите му са максимално използваеми . 

Веrbеridaсеае - Киселдрънови 

* Berberis vulgaris L.   - кисел трън. Среща се много рядко /единични растения / предимно в 

близост до Горски фонд . Ресурсите му са неизползваеми. 

     Веtulaсеае - Брезови  

     А1пиs glutinosa (L.) - черна елша. Среща се много рядко /единични дървета / по влажни 

места - край рекичките - Пордимска, Горна Шаварна, Пелишатска. Ресурсите му са 

неизползваеми. 

       Веtu1а реndula Rothm. - бреза . Култивира се като Парково дърво, предимно в регулацията 

на селищата /гр. Пордим и др./ Ресурсите са му неизползваеми. 

       Воrrаginасеае - Грапаволистни 

 Апсhusa officinalic L. - лечебно винче. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Виglossoides arvensis L. - полска белоочица. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Виglossoides риrриrео-соеrulеит L. - виолетова белоочица. Среща се рядко в окрайнините на 

горски фонд - с. Вълчи трън, с. Згалево. Ресурсите са неизползваеми. 

Сеrinthe minor L.. - малък меденик. Среща се сравнително често по сухи ливади -                          

с. Тотлебен - м."Под село", около селото, с.Згалево - м. "Орниче " и около селото, м. "Бяла 

вода ",  гр.Пордим, м. "Садината", м ."Чуките" с.Вълчи трън . Мерите около селото                           

/м. "Каменна могила" и  м."Над селото"/ с.Борислав - м. "Пожари", м."Ашалъка" и др. 

Ресурсите му са използваеми . 

Супоglossum offcinale L. - лечебна наумка . Видът е широко разпространен, но с 

ограничена численост на територията на цялата община, включително и в регулация на 
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селищата, най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми 

площи. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Есhium italicum L.- италианско усойниче. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Есhium vulgare L. - обикновено усойниче . Видът е широко разпространен на територията 

на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

 Hedera helix L. – бръшлян. Вечнозелен храст с пълзящи или катерливи стъбла, по които 

се развиват адвентивии въздушни корени, служещи за закрепване. Листата са 3 -10 см дълги, 

кожести, лъскави, но цветоносните клонки яйцевидни или елипсовидни, а по вегетативните 

стъбла 3—5-делни с триъгълни целокрайни дялове. Съцветията са сенниковидни, 

разположени по върховете на клонките. Цветовете са жълтозелени с петделна чашка и венче. 

Плодовете са кълбовидни, при узряване тъмновиолетови или черни, сочни, лъскави, с по 3—5 

закръглени тристенни семена. Цъфти август—септември, а плодовете узряват на следващата 

пролет. Среща се в Общината, предимно в частните дворове на гражданите на Община 

Пордим.    

 Heliotropium europaeum L. - обикновена подсунка. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/  

ниви, зеленчукови градини,  лозя. Ресурсите му са максимално използваеми. 

     Symphtum officinale L. зарасличе /черен оман/. Среща се нарядко по влажни места - 

землището на с.Тотлебен - рибарниците, край яз. "Каменец", а много вероятно и др. места 

край водоеми . Ресурсите му са неизползваеми. 

     Brаssiсасеае -Кръстоцветни 

Аlliaria petiolata (Bieb) Cavata et Graub.  Лъжичина. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най - често като 

бурен край огради, пътища и гори от всякакъв вид. Ресурсите му са максимално използваеми.  

Аlyssum alyssoides L. игловръх . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край 

огради и пътища. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Ваrbarеа vиlgaris R.Br.  - обикновена злина. Видът не беше установен на територията на 

общината, но с голяма вероятност се среща по влажни ливади, край малките рекички . 

Ресурсите му са неизползваеми. 

Вrassica nigra (L.) Косh - черен синап . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица/, зеленчукови градини 

лозя. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Сарrssela bursa-pastoris (L . )  Меdic. - овчарска торбичка . Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община, включително и в регулация нa селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи /ниви, люцерна, зеленчукови   

градини , лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми. 
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Descurainia sophia  (L.) Webb.  ех Рrauntl. – войничица.  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. 

Ресурсите му са максимално използваеми. 

Lepidium  сатреtrе (L.)R. Вr. - полска горуха. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най- често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. Ресурсите му са 

максимално използваеми . 

Lepidium perfoliatum L. - пронизанолистнагоруха . Среща се единично по влажни буренливи   места 

- гр.Пордим, с.Каменец, с.Тотлебен, с.Одърне. Ресурсите са му неизползваеми. 

Nasturtium sylvestris L.. - горска потучарка . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често по влажни места /край огради 

канавки,  утаители, чешми,  водоеми/ като бурен и по - рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Raphanus raphanistrum L. - дива ряпа . Видът е широко разпространен,  но с ограничена численост 

на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или 

плевел в ниви и зеленчукови градини. Ресурсите му са ограничено използваеми . 

Sismbrium officinalis (L.)Sсор.- лечебна мъдрица. Среща се нарядко по влажни  буренливи места 

- включително и в регулацията  на селищата - с.Тотлебен, с.Одърне, с.Каменец, с.Борислав,                   

с. Катерица - практически е разположена на територията на цялата община. Ресурсите са му 

неизползваеми. 

Тhlaspi alliaceum L. - лукова попова лъжичка. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община най - често като плевел в ниви  /слънчоглед, царевица, пшеница/. Ресурсите му са 

максимално използваеми . 

       Thlaspi arvense L.. - полска попова лъжичка. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най-често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница /. Ресурсите му са 

максимално използваеми.  

         Виtотасеае - Водолюбиви 

       Вutomus umbelatus L. - водолюб . Среща се нарядко по окрайнините на водоеми и край реки - 

язовирите северно от Пордим,  м."Дрен" и  м.  "Селището", при гара Одърне, Каменец, 

Тотлебен и рибарници Тотлебен. Ресурсите са му ограничено използваеми.     

       Caesalpiniceae - Цезалпиниеви 

       Iercis siliquastrum L.. - див рожков. Отглежда се като украсно дърво - гр.Пордим. 

Ресурсите са му неизползваеми. 

 

Сарrifoliaceae - Бъзови 

Sambucus ebulus L. - нисък бъз. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край 

огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Sambucus nigra L. - черен бъз. Среща се като единично дърво в низините, край малките 

рекички   и  край язовирите на територията на цялата община - Пордимска бара, Пелишатска 

бара,  Горна и долна Шаварна,  Дреновска бара   р. Катерица,  рибарници Тотлебен и  други. 

Ресурсите са му ограничено използваеми. 
  Саryophyllaceae - Карамфилови 
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   Agrostemma githago L. - къклиц . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община най-често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Неrniaria hirsute L. - влакнесто изсипливче. Среща се нарядко по песъчливи и каменисти, 

сухи тревисти места - гр. Пордим , с.Згалево - м. "Бяла вода", а вирее и на други подобни 

места. Ресурсите са му практически неизползваеми. 

Lychnis coronaria L. - свиларка. Среща се нарядко в окрайнините на горски фонд -                     

с. Вълчи трън, с. Згалево. Ресурсите са му неизползваеми. 

Saponaria officinalis L. - лечебно сапунче . Видът е разпространен на територията на цялата 

община най - често на влажни места /край реки и други водоеми/, но и в регулацията на 

селищата. Среща се спорадично с ниска численост. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Silene otites (L.) Wibel.  - ушно плюскавиче . Среща се нарядко по сухи тревисти места -             

с. Згалево - м. "Бяла вода",  гр.Пордим - м. "Чуките" и м. "Садината". Ресурсите му са 

ограничено използваеми. 

Stellaria graminea L. - тревна звездица. Среща се много на рядко по влажни ливади в 

поречията на малките рекички на територията на цялата община. Ресурсите му са 

ограничено използваеми.  

      Stellaria media (L.) Vill - средна звездица. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.                    

      Celastracеae  - Целастрови 

     Euonymus europeus L. - европейски чашкодрян. Среща се нарядко в окрайнините на горски 

фонд (дъбови, салкъмови насаждения) по влажни места край рекичките включени в 

регулацията на селищата, на територията на цялата община. Ресурсите са му ограничено 

използваеми.  

       Сhenopodiaceae - Лободови 

     Сhenopodium  аlbит L. - бяла куча лобода . Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

      Сhenopodium botrys L. - огниче. Среща се нарядко по песъчливи места, край язовирите и 

рекичките на територията на цялата община. Ресурсите му са използваеми. 

Сhenopodium foliosum L. - гърличе. Среща се на територията на цялата община, по 

буренливи места, включени в регулацията на селищата. Предпочита влажни места. Ресурсите 

му са използваеми. 

Сhenopodium  hybridum L. - хибридна куча лобода. Среща се на територията на цялата 

община по буренливи места, включени в регулацията на селищата. Предпочита влажни места. 

Ресурсите му са използваеми. 

Сhenopodium polyspermum L. - многосеменна куча лобода. Среща се на територията на 

цялата община, по буренливи места, включени в регулацията на селищата. Предпочита 

влажни места. Ресурсите му са използваеми. 
Сопvolvvulaceae - Поветицови 
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Саlystegia sepium  (L.) R. - Вr. - дребно цветно чадърче. Видът е разпространен на 

територията на цялата община най - често на влажни места /край реки и други водоеми, гори, 

но и в регулацията на селищата. Среща се сравнително рядко с ниска численост. Ресурсите му 

са ограничено използваеми. 

Convolvulus arvensis L. - полска поветица . Видът е широко разпространен на територията 

на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или 

плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Соrпасеае - Дрянови 

Соrnus mas L. - дрян. Среща се по влажни места край малките рекички на територията на 

цялата община, но много рядко. Ресурсите му са ограничено използваеми . 

Сисиrbitaceae  - Тиквови 

Bryonia alba L. - бяла дива тиква . Среща се на рядко по влажни места, в малки крайречни   

горички, в долините но Пордимска бара, Горна и Долна Шаварна, Пелишатска бара. 

Ресурсите му са неизползваеми . 

Cuscutaceae  - Кукувичопреждови 

Cuscuta еuropaea L. - европейска кукувича прежда. Широко разпространени на територията 

на цялата община, най-често като паразит в зеленчукови градини, но и край пътища и по диви 

растения. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Dipsаcaсеае - Лугачкови 

Knautia arvensis L. -  полско червено главче. Среща се по влажни ливади в поречията на 

малките рекички в долините - край Пордимска бара, Горна и Долна Шаварна, Пелишатска 

бара. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Scabiosa ochroleuca L. - жълтеникава самогризк . Среща се на рядко по сухи ливади -           

с. Згалево - м. "Орниче", около селото, м."Бяла вода", гр.Пордим  м."Чуките" и  м. "Садината", 

край селските мери на с.Вълчи трън с.Одърне, с.Каменец, с. Тотлебен, с. Катерица и 

с.Борислав. Ресурсите му са ограничено използваеми. 
Е1еаgпасеае - Миризливобърбови 

Eleagnus angustifolia L. - миризлива върба. Култивира се и нарядко подивява. Ресурсите  

му са ограничено използваеми. 
Еquisetасеае   - Хвощови 

Equisetum arvense L.. - полски хвощ. Среща се доста често по влажни места край водоеми- 

язовири (северно от Пордим - м. "Дрен", м. "Селището", м. "Садината", с.Каменец,с. Одърне, 

с.Вълчи трън, с.Борислав), рекички (Катеришка, Пещатска бара, Горна и Долна Шаварна,   

Пордимска бара). Ресурсите му са използваеми. 

Еиphorbiасеае   - Млечкови 

Еирhorbia ciparissias Host. - обикновена /кипарисова/ млечка. Широко разпространен на 

територията на цялата община най - често по пасища, но и край селищата, като рудерал. 

Ресурсите му са максимално използваеми. 

Fаbасеае   - Бобови / Пеперудоцветни / 

Bituminaria bituminosa (L.)Stirt. - битуминария. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 
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или плевел край огради и пътища, но е с ниска численост. Ресурсите му са ограничено 

използваеми. 

 Galega officinalis L.. – конски ребра /жаблек/.Среща се по влажни места на територията 

на цялата община - край язовирите северно от Пордим, с. Каменец, гара Одърне, в долините 

на рекичките - Пордимска, Катеришка, Пелишатска бара, Горна и Долна Шаварна и 

Дряновска река. Ресурсите му са използваеми. 

Сhamaecytisus hirsutus (L.)  Link. - космат зановец. Среща се нарядко в покрайнините на 

горски фонд - с.Вълчи трън, с.Згалево и други. Ресурсите му са използваеми. 

Сoronila varia L. - пъстра зайчина. Широко разпространен на територията на цялата 

община най - често по пасища, но и край селищата, като рудерал. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Lathyrus sativus L. - посевно секирче. Среща се доста на рядко като плевел в състава на 

сухи ливади. Ресурсите му са неизползваеми . 

           Lathwrus sylvestris L. - горско секирче . Среща се подобно на преходния вид, макар, че 

понякога навлиза и в селищата. Ресурсите му са неизползваеми. 

          Lotus corniculatus L. - обикновен звездан. Среща се често по различни типове ливади и 

крайселски мери - с.Тотлебен - м."Совата", м."Под селото" и около селото, с.Згалево -                        

м. "Орниче" и м."Бяла вода", гр. Пордим – около града, м. “Скандерова поляна”, м. “Чуките”,  

м. "Садината", с.Вълчи трън - около селото, с.Одърне - около селото и при жп. Гара Одърне,       

с.Катерица - край барата, с.Борислав - м. "Ашалъка", м. "Пожари", с.Каменец - около селото.  

Ресурсите са му използваеми. 

Melilotus alba Medic. - бяла комунига . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

 Melilotus  officinalis(L.) Pall. -лечебна комунига . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Опоnis spinosa. - бодлив гръмотрьн. Среща се често предимно по влажни ливади в поречията 

на рекичките - Пордимска , Катеришка, Пелишатска бара, Горна и Долна Шаварна, край 

язовир "Каменец" и жп. Гара Одърне. Среща се и по някой крайселски мери . Ресурсите му са 

използваеми. 

Trifolium arvense L.  - полска / плевелна / детелина. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница /.  Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Trifolium pretense L. - ливадна детелина . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Trifolium repens L. -пълзяща детелина . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Vicia cracca L.. - птича глушина. Среща се нарядко по влажни места край рекичките -    

Пордимска, Катеришка, Пелишатска бара, Горна и Долна Шаварна, включително и в 

регулацията на селищата през които преминават. Ресурсите му са използваеми. 
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 Vicia grandiflora Scop. - едроцветна глушина . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край 

огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми 

Vicia sativa L. - посевна глушина / фий /. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/ Ресурсите му са 

максимално използваеми. 

Fаgасеае   - Букови 

Quercus frainetto Ten. - благун. Срещат се единични дървета в покрайнините на горски фонд -        

с.Вълчи трън, с.Згалево. Ресурсите му са неизползваеми. 

Quercus  robur L. - летен дъб . Останали са единични   дървета   край низините на малките 

рекички протичащи през територията на общината. Ресурсите му са практически 

неизползваеми.  

    Gentianaceae   - Тинтявови 

   Centaurium erythraeum Rafn. Червен кантарион. Среща се сравнително нарядко   по сухи 

тревисти места - с. Згалево , - м."Орниче" и м."Бяла вода" гр. Пордим - м."Чуките",  м. "Голяма 

могила", м. "Садината", с.Катерица – м."Поляната". Ресурсите му са ограничено използваеми.  

      Geraniaceae -   Здравецови 

Geranium makrorhizum L. - обикновен здравец - култивира се в градини като украсно 

растение. 

Geranium pyrenaicum Burm  fill. - пиринейски здравец .Среща се сравнително често на 

територията на цялата община, предимно в покрайнините на горски фонд (салкъм ), но и в 

регулацията на селищата, на влажни и сенчести места. Ресурсите му са използваеми, но 

ограничено. 

       Geranium robertinum L.- зловонен здравец. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради и пътища, но е с ниска численост. Ресурсите му са ограничено използваеми.  

       Наlоrragaceae     - Халорагови 

       Myriophyllum spicatum (L.) Roth - класовиден многолистник . Среща се по плитките места на 

водоеми със  стояща вода - гр.Пордим, при язовирите на Пордимска и Дряновска бара, при 

Вълчи трън, Борилав, Катерица, гара Одърне и язовир "Каменец". Ресурсите му са 

използваеми. 

      Нуpеriсасеае   - Звъникови 

     Нуреriсит рerfоrаtит L. -жълт кантарион. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община като рудерал , край пътища обработваеми площи пасища, изоставени ниви 

лозя , и ресурсите му са максимално използваеми .  

     Iridaceae   - Перуникови 

     Iris pseudacorus L. - блатна перуника . Среща се много рядко в долините на реките - 

Пордимска, Дряновска, Пелишатска, Шаварна, около някои язовири - при Каменец, Тотлебен,  

рибарници   " Тотлебен" на влажни места.  Ресурсите му са неизползваеми .   

    Jипсасеае   -   Дзукови 
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    Jncus inflexus L. - сиво- зелена дзука. Среща се доста често, навсякъде по влажни места в - 

микроязовири, бари, рибарници, канавки, край чешми на територията на общината,   

включително и в регулацията на селищата. Ресурсите му са използваеми. 

    Lатiасеае   - Устоцветни 

Ajuga chamaepitis (L.) Schreb. - обикновено срещниче . Среща се често на територията на цялата  

община  като рудерал   и по рядко плевел в окопни култури, най често по крайселските мери . 

Ресурсите му са използваеми. 

Ballota nigra L. - капела. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, 

включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край огради, пътища и по - 

рядко в обработваеми площи.  Ресурсите му са максимално използваеми. 

Саlamintha nepeta (L). Savi. Subsp.glandulosa  ( Req. ) Раll. - лечебно миризливче. Среща се 

нарядко   по сухи тревисти места   и крайселски мери - с. Згалево - м. "Бяла вода" и северно от 

селото, гр.Пордим - м."Чуките" и м."Голяма могила", а много вероятно и на други подобни 

места. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Clinopodium vulgare L. - обикновен черновръх. Среща се често по влажни места най-често в горски 

фонд, но и в  покрайнините му, по поляни, рядко навлиза в селищата. Среща се на територията 

на цялата община. Ресурсите му са използваеми. 

Galeopsis ladanun L.-  обикновена бударица. Среща се нарядко като плевел в ниви (житни, 

слънчогледови, царевични). Ресурсите му са неизползваеми. 

 Glechoma hederacea L.. - самобайка. Среща се на територията на цялата община, по влажни 

места. По често в регулацията на селищата край чешми на сенчести места. Сравнително рядък. 

Ресурсите му са използваеми. 

Lamium purpureum L. - червена мъртва коприва. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата Община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край 

огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Leonurus cardiaca L. - обикновена дяволска уста . Видът е разпространен на територията на цялата 

Община най-често на влажни места /край реки и други водоеми/, но и в регулацията на селищата. 

Среща се спорадично с ниска численост. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Marrubium peregrinum L. - сусарка. Широко разпространен на територията на цялата община най- 

често по пасища, но и край селищата , като рудерал . Ресурсите му са максимално използваеми  

 Mentha arvensis L. - полска мента . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община като рудерал, край пътища обработваеми площи пасища, изоставени ниви лозя  предимно на 

по влажни места и ресурсите му са максимално използваеми. 

Mentha aquatica L. - Водна мента . Среща се често, предимно край и в течащи води,  в доловете 

на барите - Пордимска, Пелишатска, Шаварна, Барата, Дряновска, Тотлебенска. Числеността 

на популациите му е ниска . Ресурсите му са ограничено използваеми . 

Mentha longifolia (L.) Huds. -дълголистна мента. Масово разпространен вид навсякъде в 

района, по влажни места, включително и в регулацията на селищата, край рекички, вади, 

чешми, язовири, рибарници и други . Ресурсите му са използваеми . 

Mentha pulegium L.. - блатна мента . Среща се сравнително нарядко на територията на цялата 

община, край язовири, рибарници, край вади и потоци, по-често по засъхващи почви . Ресурсите му 

са ограничено използваеми. 
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Origanum  vulgare L. - обикновен риган. Среща се на територията на цялата община, предимно по 

влажни места в поречията на барите - Пордимска, Шаварна Дряновска, Пелишатска и Катеришка. 

По - рядко се среща и по крайселски мери - с.Згалево, с.Вълчи трън,  с.Борислав, с.Тотлебен и с. 

Каменец. На всякъде популацията му е с ниска численост и ресурсите му са ограничено 

използваеми. 

Prunella vulgaris L. - обикновена пришница . Среща се на територията на цялата община, предимно по 

влажни места в поречията на барите - Пордимска, Шаварна, Дряновска, Пелишатска и Катеришка.  

По -рядко се среща и по крайселски мери - с.Згалево, с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Тотлебен и             

с.Каменец. На всякъде популацията му е с ниска численост и ресурсите му са ограничено 

използваеми . 

Salvie aethiopis L.. - бяла какула (конски босилек). Широко разпространен на територията на цялата 

община най-често по пасища, но и край селищата, като рудерал. Ресурсите му са максимално 

използваеми . 

Salvie nemorosa L. - горска какула (г. конски босилек) Широко разпространен на територията на 

цялата община най-често по пасища но и край селищата, като рудерал, край пътища и ж.п. линии. 

Ресурсите му са максимално използваеми . 

Sideritis montana L. - планински миризлив бурен. Среща се нарядко по сухи каменисти ливади -         

с.Згалево - м. "Орниче ", м."Бяла вода", гр. Пордим - м. "Садината", м."Чуките," м. "Скандерова 

поляна ", а вероятно и на други места . Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Stachys annua L. - едногодишен ранилист . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най-често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/. Ресурсите му са 

максимално използваеми . 

Stachys germanica L. - германски ранилист . Широко разпространен на територията на цялата 

община най - често по пасища, но и край селищата, като рудерал. Ресурсите му са максимално 

използваеми . 

Stachys recta L. - изправен ранилист . Среща се нарядко по сухи каменливи места и ливади . По 

често в покрайните на горски фонд - с.Згалево - около селото, гр. Пордим - м. "Садината," 

м.”Чуките”  и м. "Голяма могила",  а вероятно и на други места . Ресурсите му са неизползваеми. 

Teucrium chmaedris L. - обикновено подъбиче . Среща се често по сухи тревисти места с.Згалево -      

м. "Орниче", м. "Бяла вода", гр. Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", м. "Скандерова поляна ", 

"Голяма могила" с. Тотлебен - м. "Совата", м. "Под село", с.Вълчи трън, с.Катерица, с. 

Каменец - поляни край селата, с.Борислав - м. "Пожари", м." Ашалъка", м."Под села", м. 

"Долна вървушка". Ресурсите му са неизползваеми . 

Теисrium polium  L. - бяло подъбиче .   Среща се като предходния вид, но по сухи места - 

с.Згалево - около селото и м. "Бяла вода", с.Тотлебен - около селото гр.Пордим м .”Садината”  

м."Чуките", м."Голяма могила", с.Вълчи трън м."Каменна могила", а вероятно и на други 

подобни места . Ресурсите му са ограничено използваеми . 

      Thymus callieri Borb. - калиерова мащерка. Среща се често по сухи тревисти места с.Згалево 

- м. "Орниче", м."Бяла вода", гр. Пордим - м. "Садината", м."Чуките", м.“Скандерова поляна”, 

"Голяма могила" с.Тотлебен - м. "Совата", м. "Под село", с.Вълчи трън, с.Катерица, с. 

Каменец - поляни край селата, с.Борислав - м. "Пожари", м."Ашалъка" , м."Под села", 

м."Долна вървушка". Ресурсите му са неизползваеми.  

     Lетпасеае -   Воднолещови 
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     Lemna minor L. - дребна водна леща . Среща се по влажни места, в стоящи води, в 

покрайнините на язовири, вади, чешми, канавки, на територията на цялата община. Ресурсите 

му са ограничено използваеми. 

        Liliасеае   - Кремови 

Allium rotundum L.- кръгъл лук. Широко разпространен на територията на цялата община 

най-често по пасища но и край селищата, като рудерал. Ресурсите му са максимално 

използваеми . 

       Allium scordoprasum L. - рокамбол. Среща се на рядко по влажни ливади в долините на 

рекичките - Пордимска, Дряновска, Шаварна, Пелишатска, рибарници - Тотлебен и 

Тотлебенска бара. Популацията им е изключително многочислена. 

       Asparagus officinalis L. - лечебна зайча сянка . Среща се доста нарядко предимно в горски 

фонд и покрайнините му - с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Згалево - м. "Бяла вода", гр.Пордим               

м. “Чуките” и м. "Голяма могила". Популациите му се състоят от единични растения и 

ресурсите му са неизползваеми.  

         Lythrасеае - Блатиеви 

  Lythrum salicaria L. - обикновена блатия. Масово разпространен вид навсякъде в района, 

по влажни места, включително и в регулацията на селищата, край рекички, вади, чешми, 

язовири, рибарници и други. Ресурсите му са използваеми . 

       Lythrum virgatum L . - пръстена блатия . По влажни места - установен в района на 

рибарници - Тотлебен, но вероятно го има и на други места. Ресурсите му са неизползваеми . 

Мalvaceae  - Слезови 

Аlсеа pallida  ( W. еt К.) Вess. - бледа алцея.  Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община като рудерал , край пътища обработваеми площи пасища, изоставени ниви 

лозя, но числеността му не е висока. Ресурсите му са ограничено използваеми . 

А1сеа rosea L. - градинска ружа. Отглежда се често като декоративно растение. Подивява 

на територията на цялата община. Среща се като рудерално растение край ниви и пътища. 

Ресурсите му са ограничено използваеми . 

   + Althaea officinalis L. – лечебна ружа. Среща се рядко на територията на цялата община - по 

влажни места предимно край бари, язовири, рибарници - Тотлебен, язовирите около / 

Пордим, Одърне, по течението на барите - Пелишатска, Пордимска, Шаварна, Дряновска/. 

Популациите му са малочислени и ресурсите му са практически неизползваеми. 

Lavatera thuringiaca L. - лаватера, тюрингска . Среща се нарядко на територията на цялата 

община, край ниви, по сухите крайселски мери и като рудерал. Популациите му са 

малочислени. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

      Malva sylvestrys L. - горски слез. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край 

огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми  

       Olеасеае - Маслинови 

Fraxinus ornus L.. - мъждрян. Среща се нарядко в покрайнините на горски фонд. 

Ресурсите му са неизползваеми. 

       Ligustrum vulgare L. - обикновена маслинка . Среща се нарядко в покрайнините на горски 

фонд. Ресурсите му са неизползваеми.  

      Рараvеrасеае   - Макови 
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     Сhelidonium magus L. -   змийско мляко. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи, но предимно на влажни и сенчести места. 

Ресурсите му са максимално използваеми . 

Fumaria officinalis L. - лечебен росопас. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми . 

     Papaver rhoeas L. - кадънка, полски мак. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи / ниви /. Ресурсите му са максимално използваеми.         

      Phytolасасеае   -     Лаконосови 

Phytolacca Americana L. - лечебен винобой. Видът е разпространен на територията на цялата 

община отглеждани като декоративни растения и на много места подивява. Ресурсите му са 

максимално използваеми и може да се отглежда в култура 

Plantaginасеае   - Живовлекови 

Рlantago lanceolata L.. - ланцетовиден живовлек. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 

или в състава на различни типове пасищна растителност, но и като плевел край огради пътища 

и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Рlantago magor L. - голям живовлек. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми 

Рlantago media L. - среден живовлек. Среща се нарядко по сухи ливади - с.Згалево -                        

м. "Орниче" и около селото , м."Бяла вода", гр.Пордим - м. "Чуките", м. "Голяма могила",                    

м. "Садината" по крайселски мери и по окрайнините на горски фонд - с.Вълчи трън,                

с.Катерица , с.Борислав, с.Одърне. Ресурсите му са ограничено използваеми. 

Роасеае   - Житни 

Briza media L. - средна сълзица. Среща се много рядко по сухи, каменливи ливади -          

с.Згалево - м. "Бяла вода" и м. "Орниче", гр.Пордим  - м. “Чуките” и м. "Садината ". Ресурсите 

му са неизползваеми . 

Lolium temulenthum L. - пиявец (райграс) . Среща се доста рядко на територията на цялата 

община, като плевел в ниви .Ресурсите му са неизползваеми . 

Sclerochloa dura  (L.) Ваиch.- склерохлоа. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община главно по пътища поради специфичния начин на пренасяне на семената му 

(антропохория) ресурсите му са максимално използваеми. 

Ро1уда1асеае -   Телчаркови 

Ро1уgаlа magor Jacq. - голяма телчарка. Среща се нарядко по сухи ливади – около              

с.Згалево, м. "Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките ", с. Тотлебен -м." Под село ". 

Ресурсите му са практически неизползваеми. 

Ро1удопасеае -   Лападови 
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Persicaria hydropiper( L.) Spach. - обикновено пипериче. Среща се навсякъде на територията 

та общината, по влажни места, край чешми, язовири, вади, потоци, рибарници, канавки. 

Ресурсите му са използваеми. 

Persicaria maculata (Rаf) S. F.Gray  - водно пипериче. Среща се навсякъде на територията 

на общината, по влажни места, край чешми, язовири, вади, потоци, рибарници, канавки. 

Ресурсите му са използваеми. 

Роlудопит aviculare L. - обикновена пача трева.  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен 

или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми. 

Rumex crispus L. - къдрав лапад.  Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край 

огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Rumex pulcher L .- красив лапад. Среща се по сухи ливади и край селски мери - с. Згалево - 

м. “Орниче” и около селото, м. "Бяла вода" гр.Пордим, около града, м. "Скадерова поляна", 

м."Чуките", м. "Голяма могила", с. Тотлебен - м. "Совата", около селото и м. "Под село", 

Крайселските мери на с.Вълчи трън, с.Катерица, с.Борислав, с.Одърне, с.Каменец. Ресурсите 

му са използваеми. 

Нитех obtusifolius L. - щитовиден лапад. Среща се нарядко по влажни места в целия район,  

предимно в регулацията на селищата. Популациите му са с ниска численост. Ресурсите му са 

практически неизползваеми. 

 Portulacaceae    - Тученицови 

      Portulaca oleraceas L. - обикновена тученица. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

       Primulасеае   - Игликови 

 Anagalis arvensis L. - полско огнивче. Среща се много рядко, на територията на цялата 

община, като плевел по влажни места, предимно в зеленчукови градини. Ресурсите му са 

практически неизползваеми. 

Lysimachia nummularia L.- кръглолистно ленивче. Среща се доста често по влажни места, 

главно край язовирите, рибарниците, вади, бари, край чешми и в регулацията на селищата. 

Популациите му са малочислени и ресурсите му са ограничено използваеми. 

Rапипси1асеае -   Лютикови 

Adonis aestivalis L. - летен горицвет. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най-често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/, но 

спорадично и ниска численост.   Ресурсите му са ограничено   използваеми. 

* Adonis vernalis L. . - пролетен горицвет . Единично находище с. Тотлебен м. "Под село". 

Ресурсите му са неизползваеми. 

Clematis vitalba L. - обикновен повет. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, но най-често на по-влажни места 

край водоеми, огради, пътища, ж.п.линии. Ресурсите му са максимално използваеми. 
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Consolida hispanica (Costa.) Greud. et Burdet  - източна ралица. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като   

плевел в обработваеми площи /ниви/. Някои негови форми се отглеждат в градини за украса. 

Ресурсите му са максимално използваеми. 

Consolida  regalis S.F. Graw  - обикновена ралица. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като   

плевел в обработваеми площи /ниви /. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Helleborus odorus W. Et K. - миризлив кукуряк. Среща се по сухи  ливади и край селски 

мери - с. Згалево - м. "Орниче" и около селото , м. "Бяла вода" гр.Пордим, около града,                              

м. "Скнадерово поляна", м."Чуките", м. "Голяма могила", с. Тотлебен - м. "Совата", около 

селото и м."Под село", Крайселските мери на с.Вълчи трън, с.Катерица, с.Борислав,               

с.Одърне, с.Каменец. Ресурсите му са използваеми. 

Nygella arvensis L. - полска челебитка. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като плевел в 

обработваеми площи /ниви/, но сравнително нарядко. Някои негови форми се отглеждат в 

градини за украса. Ресурсите му са ограничено използваеми . 

Ranunculus ficaria L. - жълтурче. Среща се на територията на цялата община, често в 

регулацията на селищата по влажни места, предимно в горски фонд, но и по поляни в 

долините на баричките в района. Ресурсите му са използваеми. 

Ranunculus repeens L. - пълзящо лютиче. Масово разпространен вид навсякъде в района, по 

влажни места, включително и в регулацията на селищата, край рекички, вади, чешми, 

язовири, рибарници и други . Ресурсите му са използваеми. 

Ranunculus  sceleratus L.. - отровно лютиче. Среща се по влажни места, по засъхващи почви, 

край всички микроязовири, рибарници, язовири в района. Ресурсите му са ограничено 

използваеми. 

Thalictrum aquilegifolium L. - кандилколистно обичниче. Среща се нарядко по сухи ливади -             

с. Згалево - м. "Бяла вода", гр. Пордим - м. "Чуките", м. "Садината", а вероятно и на други 

места. Популациите му са малочислени и ресурсите му са неизползваеми. 

Thalictrum minus L. - дребно обичниче. Среща се като предходния вид, но по рядко. 

Ресурсите му са неизползваеми. 

Resedасеае - Резедови 

Reseda lutea L..- жълта резеда. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

общината най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица/ и като рудерал по сухи 

тревисти места. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Rosасеае   - Розоцветни 

Agrimonia eupatoria L. - лечебен камшик. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен край огради, 

пътища и гори от всякакъв вид и много по-рядко вторично навлиза в изоставени обработваеми 

площи/овощни градини/. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Grataegus monogyna  Jacq. - червен глог. Среща се предимно в горски фонд и в 

окрайнините му, но и по сухи ливади - с.Згалево - м. "Орниче", м. "Бяла вода", гр.Пордим -  

м. "Чуките",     м. "Садината", с. Тотлебен - м. "Под село", с."Вълчи трън", с.Борислав,  
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с.Катерица, с.Каменец, с.Одърне - по крайселските мери и по ливади край барите в долините. 

Ресурсите му са използваеми. 

Filipendula vulgaris Moench. - ливадно орехче . Среща се често по ливади главно в долините 

на рекичките на територията на общината , м. "Садината" - гр.Пордим, много по-рядко по 

крайселските мери . Ресурсите му са ограничено използваеми 

Fragaria vesca L. - горска ягода Среща се нарядко по сухи  ливади - около с.Згалево, м. 

"Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", с.Тотлебен - м. "Под село". Ресурсите му 

са ограничено използваеми. 

Geum urbanum L. - градско омайниче. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен край огради, 

пътища и гори от всякакъв вид. Ресурсите му са максимално използваеми . 

Potentilla argentea L. - сребролистно прозорче.  Среща се често по сухи тревисти места -        

с.Згалево - м. "Орниче", м. "Бяла вода", гр. Пордим, м. "Скандерова поляна", м. "Чуките",                 

м. "Садината", м. "Голяма могила", с. Тотлебен, с. Каменец, поляни край селата с.Борислав - 

м."Пожари" м. "Ашалъка", м. "Под село", м. "Долна вървушка". Ресурсите му са използваеми. 

Potentilla reptans L. - пълзящо прозорче. Масово разпространен вид навсякъде в района , по 

влажни места, включително и в регулацията на селищата, край рекички, вади, чешми, 

язовири,  рибарници и други . Ресурсите му са използваеми. 

Prunus spinosa L. – трънка. Среща се предимно в горски фонд и в окрайнините му , но и по 

сухи ливади -с.Згалево - м. "Орниче", м. "Бяла вода", гр. Пордим - м. "Чуките", м. "Садината ", 

с. Тотлебен - м. "Под село", с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Катерица, с.Каменец, с.Одърне - по 

крайселските мери и по ливади край барите в долините. Ресурсите му са използваеми. 

Rosa canina L. - шипка . Среща се предимно в горски фонд и в окрайнините му, но и по 

сухи ливади - с. Згалево - м. "Орниче", м. "Бяла вода", гр. Пордим - м. "Чуките", м."Садината" 

с.Тотлебен - м. "Под село", с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Катерица, с.Каменец, с.Одърне - по 

крайселските мери и по ливади край барите в долините. Ресурсите му са използваеми. 

Rubus caesius L. - полска капина . Разпространен широко на територията на цялата община, 

главно като рудерал и в регулацията на   селищата . Край огради и по влажни места. Край 

барите, язовирите. Ресурсите му са използваеми. 

    Sanguisorba minor Scop. - дребна динка .   Среща се нарядко по сухи ливади - около  с. 

Згалево, м. "Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", с.Тотлебен -м."Под село". 

Ресурсите му са практически неизползваеми.  

       Rubiасеае   - Брошови 

Cruciata laevipes L. - гергевка . Среща се на територията на цялата община, често в 

регулацията на селищата по влажни места, предимно в горски фонд,  но и по поляни в 

долините на баричките в района. Ресурсите му са използваеми. 

      Galium verum L. - същинско еньовче. Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най - често като рудерал по сухи тревисти места край пътища, шосета, пасища 

от всякакъв тип и други. Ресурсите му са максимално използваеми .  

      Saliсасеае - Върбови 

Populus nigra L. - черна топола . Среща се навсякъде в долините на територията на цялата 

община, край барите - Пордимска, Пелишатска, Шаварна, Дряновска и Катеришка . Ресурсите 

му са използваеми. 
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Salix alba L. - бяла върба . Среща се навсякъде в долините на  територията на цялата 

община, край барите - Пордимска, Пелишатска, Шаварна, Дряновска и Катеришка. Ресурсите 

му са използваеми . 

 Salix purpurea L. - ракита ( срещуположна черна върба ) . Среща се нарядко по 

окрайнините на по-големи водоеми , в плитки застояли води - яз. Одърне , яз. "Дрен",                     

яз. "Каменец", рибарници Тотлебен . Ресурсите му са ограничено използваеми . 
Scrophulariасеае - Живеничеви 

Digitalis lanata Ehrh. - Вълнест напръстник. Среща се нарядко по сухи ливади -около                      

с. Згалево, м. "Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", с. Тотлебен - м."Под село". 

Ресурсите му са практически неизползваеми. 

Linaria vulgaris Mill. - обикновена лупичка. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица / и като рудерал по 

сухи тревисти места. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Verbascum pholomordes - лечебен лопен. Широко разпространени на територията на цялата 

община, по насипи, жп. линии, сухи тревисти места край реки и язовири. Ресурсите му са 

максимално използваеми . 

Verbascum phoeniceum L.- финикийски лопен. Среща се нарядко по сухи ливади -около                    

с. Згалево, м. "Бяла вода", гр. Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", с. Тотлебен - м."Под село". 

Ресурсите му са практически неизползваеми. 

Veronica anagalis – aquatica L. - огничевоподобно великденче. Среща се на засъхващи почви 

край водоеми, най често язовири - рибарници "Тотлебен", язовирите при Вълчи трън, гара 

Одърне , Борислав и северно от гр.Пордим. Ресурсите му са ограничено използваеми.     

       Veronica arvensis L. - полско великденче.  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/, но 

спорадично и ниска численост.  Ресурсите му са ограничено   използваеми . 

Veronica austriaca L. - австрийско великденче. Среща се нарядко по сухи ливади - около   

с.Згалево, м. "Бяла вода", гр.Пордим - м. "Садината", м. "Чуките", с. Тотлебен - м."Под село". 

Ресурсите му са практически неизползваеми. 

Veronica beccabunga L. - крайпоточно великденче. Среща се на засъхващи почви, край 

водоеми, най често язовири - рибарници "Тотлебен", язовирите при Вълчи трън , гара 

Одърне,  Борислав и северно от гр. Пордим . Ресурсите му се използват, но по-рядко . 
   Solanaceae - Картофови 

 Datura stramonium L.- татул . Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община най - често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица/.   Ресурсите му са максимално   

използваеми . 

Hoyfscyamus albus L. - бял блян. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

общината най- често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, пшеница/, но спорадично и 

ниска численост. Ресурсите му са ограничено използваеми 

Physalis alkekengil  L.. - мехунка. Среща се навсякъде в долините на територията на цялата 

община, край барите - Пордимска, Пелишатска, Шаварна, Дряновска и Катеришка . Ресурсите 

му са използваеми. 
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Solanum dulcamara L. - червено кучешко грозде . Среща се навсякъде в долините на  

територията на цялата община, край барите - Пордимска, Пелишатска, Шаварна, Дряновска и 

Катеришка . Ресурсите му са използваеми . 

       Solanum nigrum L.  - черно кучешко грозде. Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица/, лозя, овощни 

градини.   Ресурсите му са максимално   използваеми.  

 Sparganiасеае   - Ежоглавичкови 

     Spdrganium erectum L.. - ежова главичка . Широко разпространен по влажни места - 

бреговете на всички язовири, микроязовири   и рибарници в района, напоителни канали и в 

поречията на баричките   на територията на общината. Ресурсите му са максимално  

използваеми.  

     Турhасеае -   Папурови 

     Typha angustifolia L. - теснолистен папур. Широко разпространен по влажни места - 

бреговете на всички язовири, микроязовири   и рибарници в района, напоителни канапи и в 

поречията на баричките   на територията на общината . Ресурсите му са използваеми .        

      Urttiсасеае -   Копривови 

Раrietaria officinalis L. - лечебна разваленка . Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен и по-рядко   

плевел - край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално 

използваеми . 

Urttika urens L. - гръцка коприва. Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен по влажни и сенчести 

места и по-рядко   плевел - край огради, пътища, нарушени терени и в обработваеми площи. 

Ресурсите му са максимално използваеми 

Valeriaпасеае - Дилянкови 

     + Valeriaпа officinalis L. . - дилянка . Среща се нарядко край някои   от малките рекички на 

територията на общината - Пордимска, Дряновска, Шаварна, Пелишатска, но като единични 

растения. Ресурсите му са практически неизползваеми . 

 Verbeпасеае -   Върбинкови 

Verbeпа officinalis L.    - лечебна върбинка . Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен по влажни 

места и по-рядко   плевел - край огради, пътища, нарушени терени, водоеми и обработваеми 

площи. Ресурсите му са максимално използваеми 

 Vilaceae   - Теменугови 

Viola hitra L. -  влакнеста теменуга . Среща се нарядко по територията на общината, но 

предимно в горски фонд и покрайнините му - с.Вълчи трън, с.Борислав, с.Згалево, по рядко по 

сухи ливади - гр.Пордим - м. "Чуките", м."Садината". Ресурсите му са   неизползваеми. 

        Viola  odorata L. - миризлива теменуга . Среща се предимно в горски фонд, но и в 

покрайнините на територията на цялата община - с.Вълчи трън, с.Згалево, с.Тотлебен,  

с.Борислав, гр.Пордим. Ресурсите му са практически неизползваеми . 

Zygophyllaceae   - Чифтолистникови 
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Tribulus terestris L. - трабузан (бабини зъби) . Видът е широко разпространен на територията на 

цялата общината най- често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица/, лозя, овощни градини.   

Ресурсите му са максимално   използваеми.  
Hedera helix – бръшлян. Разпространен в регулацията на населените места в общината. 

Ресурсите му са използваеми.   

Hippocastanaceae – Конскокестенови 

Aesculus hyppocastanum – конски кестен. Широко разпространен по улиците на всички 

населени места на общината. Ресурсите му са максимално използваеми.  

Tiliaceae – Липови 

Tilia cordata – дребнолистна липа. Широко разпространена на територията на общината, най – 

вече в регулацията на всички населени места, пътищата и в земеделските земи общинска 

собственост. Ресурсите му са максимално използваеми.  

 

ИЗВОДИ: 

1. Приета е тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 

обекти общинска собственост; 

2. Събирането на билки става по време и начин, който не води до увреждане на билките и 

техните находища. 

 

ІІ. SWOT АНАЛИЗ - извлича влагоприятните възможности и идентифицира заплахите на 

външната среда. 

 
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни Слаби страни 

- благоприятно териториално разположение; 

- липса на значими замърсители на 

територията на общината; 

- въведена система за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на БО от 

всички селища на Общината; 

- ниско ниво на замърсяване на                

въздуха, водите и почвите; 

- ниско ниво на шумово замърсяване; 

- 100% изградена водопроводна Мрежа; 

- положително отношение на общинската 

администрация към проблемите на опазването 

на околната среда; 

- много на брой и разнообразни лечебни 

растения на територията на общината; 
 

- липсва изграденост на канализационната 

мрежа; 

- необходимост от подмяна на част от ВиК 

мрежата и изграждане на пречиствателна 

станция за питейни води; 

- липса на съоръжения за екологосъобразно 

обезвреждане на отпадъците; 

- големи загуби по водопреносната мрежа; 

- занемарено състояние на 

хидромелиоративните системи; 

-ограничен финансов ресурс за инвестиции 

в областта на околната среда; 

-  използване на остарели автомобили; 

- ниска екологична култура, слаба 

заинтересованост на гражданите и 

недостатъчен контрол по проблемите на 

околната среда; 

- заставяращо население в общината; 

- ниско равнище на доходите в общината; 

- общината е бедна на полезни изкопаеми; 

- висока безработица и миграция на 

младите хора. 
 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Възможности Заплахи 

- залесителни мероприятия, върху  

  нископродуктивни и изоставени   земи; 

-изчезване на отделни лечебни растения и 

биологични видове от естествените им 
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-насочване на интереса на външни 

инвеститори към общината; 

-напояване на земеделски земи; 

- развитие на екологично животновъдство и 

земеделие; 

- добра национална нормативна база, 

съответстваща на европейското 

законодателство; 

- наличие на програми и проекти за 

подпомагане инфраструктурното развитие и 

опазването на околната среда; 

- осигуряване на извънбюджетно финансиране 

чрез европейските  фондове; 

- широка институционална рамка за 

информиране и участие на обществеността 

във вземането на решения по въпросите на 

околната среда; 

- възможност за развитие на селско 

стопанство; 

- насърчаване на инвестициите в съвременно 

животновъдство, екологично и поливно 

земеделие, туризъм и екотуризъм; 

- насърчаване развитието на рибарството и 

пълноценно използване на водните ресурси; 

- максимално използване на природните 

дадености и благоприятните климатични и 

почвени дадености; 
 

местообитания; 

- засилване интереса на донори и 

инвеститори към големите общини в страната; 

- пълна зависимост от централната власт; 

➢Забавяне на реализацията на 

инфраструктурни проекти; 

- глобално изменение на климата и 

попадането на страната в зоната на 

засушаване; 

- високи разходи по прилагане на 

екологичното законодателство; 
- увеличаване количеството на отпадъци от 

опаковки в резултат на повишеното 

потребление; 

- увеличаване тенденцията на внос и 

употреба на стари автомобили. 

 
 

ІІІ. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

        

Жителите и гостите на Община Пордим да живеят в една привлекателна и модерна 

община - богата и чиста с обновена инфраструктура, възстановени гори, съхранено 

биоразнообразие, чисти водни обекти.  

 

ІV. ЦЕЛИ  

 

             На основата на визията на общината и на базата на изводите от анализа на средата и 

SWOT анализа са определени стратегическите цели на програмата за бъдещото развитие на 

общината в областта на околната среда. Взети са предвид силните страни, които трябва да 

бъдат запазени, основните проблеми /слабите страни/, които следва да бъдат разрешавани в 

следващите години. Отчетени са заплахите в областта на околната среда, за решаването на 

които са избрани подходи, които максимално да позволяват възползването от постигнатите 

успехи и възможности. 

 

ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

1. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ  НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 

ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО 

НЕДОПУСКА РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 
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1.1. Подобряване на ефективността на системата за управление на отпадъците на 

територията на общината – целите в тази част от Програмата ще бъдат подборно описани и 

обосновани в Програмата за управление на дейностите по отпадъците, която в момента се 

разработва. Управление на дейностите, свързани с отпадъците, трябва да се извършва по 

начин, който: не застрашава човешкото здраве; не причинява замърсяване или негативно 

въздействие върху животинския и растителен свят; намаляване количеството на отпадъците и 

тяхното вредно въздействие; създаване на необходимите условия за повторна употреба и 

рециклиране на някои полезни компоненти от отпадъците, включително опаковките; 

намаляване количеството на генерираните отпадъци; създаване на условия за компостиране на 

биологичните отпадъци и увеличаване дела на рециклираните отпадъци; постоянно саниране 

на стари замърсявания и недопускане на нови; разработване на местни нормативни документи 

в областта на опазване на околната среда. 

 

 За постигането на тази цел е необходимо да бъдат реализирани следните 

основни дейности: 

• Изграждане на регионално депо за ТБО съвместно с общините Плевен, Гулянци, 

Долна Митрополия, Долни Дъбник и Искър;  

• Подобряване на системата на сметосъбиране и сметоизвозване на територията 

на Община Пордим; 

• Закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в гр. Пордим, след 

въвеждане в експлоатация на Регионалното депо; 

• Изграждане на площадка за разделно събиране, сепариране, компостиране, и  

рециклиране  на отпадъци; 

• Ежегодно допълване и подмяна на контейнерите за твърди БО в населените 

места от общината; 

• Въвеждане на система за разделно събиране на МРО в населените места в 

община Пордим /освен общинския център/; 

• Обезвреждане на складовете за съхранение на излезли от употреба препарати за 

растителна защита; 

• Изпълняване на плана за действие заложен в Програмата за управление на 

дейностите по отпадъците на територията на община Пордим. 

 

1.2.   Подобряване чистотата в населените места. 

• Предотвратяване замърсяването на зелените площи и тротоарите от домашни 

животни; 

• Закупуване на снегопочистваща машина /грейдер/ за нуждите на общината през 

зимата; 

• Закупуване на роторен снегорин; 

• Закупуване на машина за метене и миене на улиците; 

• Почистване на речните корита от отпадъци и наноси; 

 

1.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на 

общината. За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности: 

• Реализиране на проекти за залесяване и доизграждане на зелената система на 

терени общинска собственост, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух и 

намаляване на шума; 

• Изготвяне на справка, за нископродуктивните и пустеещи земи, собственост на 

физически и юридически лица, с възможност за залесяване. Отчитане готовността на 

собствениците за включване в залесителни мероприятия. 
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• Повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти, чрез саниране 

на сградите и др. мерки (топлоизолация, подмяна на дограма и на ОВ инсталации) с цел 

ограничаване на замърсяването на въздуха, причинено от комунално-битовото отопление;  

 

1. 4. Постигане на устойчиво управление на природните ресурси и опазване на 

биоразнообразието, вкл. Натура 2000. 

 

• Опазване на ловните  ресурси на територията на Общината; 

• Опазване на лечебните растения на територията на Общината; 

• Реализация на проекти свързани с опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие, вкл.Натура 2000; 

• Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 

2000; 

• Реализиране на проекти за залесяване на нови гори и възстановяване на горския 

фонд; 

• Грижа за опазване на горския фонд, противопожарни мерки. 

 

1.5. Повишаване на информираността на населението относно състоянието на 

околната среда и възможностите, които тя предлага за развиване на устойчиви 

икономически дейности и създаване на условия за подготовка на проекти в областта на 

екологията 

• Създаване условия за осигуряване на финансиране на общината по екологични 

проекти;  

• Информиране на населението за състоянието на околната среда и евентуалните 

рискове за здравето, чрез средствата за масова информация и други средства;  

• Информиране на населението за изпълнението на мерките от Общинската 

програма за опазване на околната среда, както и за реализацията на различни други проекти с 

екологична насоченост, свързани с национални кампании и местни инициативи, чрез 

средствата за масова информация и други средства; 

• Организиране и провеждане на местни  инициативи, свързани с опазването на 

околната среда и честване по подходящ начин на дати от екологичния календар;  

• Включване на децата от общината в различни програми за екологично 

образование и възпитание.  

 

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА С НЕОБХОДИМОТО 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА ВСЯКЪКВИ НУЖДИ.  

2.1. Подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  

• Рехабилитация на водопроводната мрежа с цел намаляване загубите и 

подобряване качеството на питейната вода; 

• Изграждане на канализацията и пречиствателна станция в гр. Пордим; 

• Изграждане на канализация в населените места от Община Пордим; 

• Извършване на сондажи за нови водоизточници за питейна вода; 

• Изграждане на пречиствателни станции за питейни  води в населените места в 

община Пордим; 

• Възстановяване на съоръженията за напояване на земеделски земи; 

• Кандидатстване за осигуряване на средства за изграждане на допълнително 

водоснабдяване на с.Тотлебен от сондажен кладенец в местността “Над село”. 

• Забрана за източване на микроязовирите с цел риболов и риборазвъждане. 

 

 

 



Програма за опазване на околната среда на Община Пордим 

 44 

 



Програма за опазване на околната среда на Община Пордим 

 45 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Описания план за действие обхваща периода 2016 - 2020г. и всички предвиждания са бъдещи, няма изпълнени и 

съгласувани от стана на РИОСВ – Плевен. 

 

1. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ  НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА 

ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО НЕДОПУСКА РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 

 

1.1. Подобряване на  ефективността на системата управлението на отпадъците на територията на община 

Пордим. 

 
Дейност/мярка Отговорно лице 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 
ефект 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Изграждане на регионално депо за 

ТБО съвместно с общините Плевен, 

Гулянци, Долна Митрополия, Долни 

Дъбник и Искър. 

 

Кмета на 

Общината, 

общинската 

администрация 

април 2016г. ОПОС 

По-добра ефективност  

във всички сфери, 

свързани с УО 

2. 

Подобряване на системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Пордим 

Кмета на 

Общината, 

общинската 

администрация 

постоянен Бюджетни средства 

Намаляване риска за 

замърсяване на въздуха и 

опазване здравето на 

населението на Общината 

3. 

Закриване на общинско депо след 

въвеждане в експлоатация на 

регионалното депо  

 

Кмета на 

Общината, 

общинската 

администрация 

2016г. след 

въвеждане в 

експлоатация на 

регионалното депо  

Бюджетни средства, 

ОПОС 

По-добра ефективност  

във всички сфери, 

свързани с УО 

4. 

Изграждане на площадка за разделно 

събиране, сепариране, компостиране 

и рециклиране на отпадъци 

Кмета на 

Общината, 

общинската 

2016 – 2017г. 

съгласно 

заполежоното в 

Бюджета на проекта 

Бюджетни средства 

 

По-добра ефективност в 

сферата за управление на 
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 администрация проекта за 

Регионалното депо 

опасни отпадъци 

5. 

Ежегодно допълване и подмяна на 

контейнерите за твърди БО в 

населените места от общината  

Кмета на 

Общината, 

общинската 

администрация 

постоянен Бюджетни средства 

Оптимизирано извозване 

на БО, намаляване риска 

за замърсяване на въздуха 

и опазване на здравето на 

населението на Общината. 

 
6. 

 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на МРО в населените места 

в община Пордим /освен общинския 

център/ 

Кмета на общината 

Кметове на 

кметства 

Кметски 

наместници 

2016г. 

Сключване на 

договори с 

организации с 

комплексни 

разрешителни за 

такъв вид отпадък 

Оптимизирано извозване 

на МРО, намаляване на 

риска от замърсяване на 

въздуха и околната среда с 

такъв вид отпадък 

7. 

Обезвреждане на складовете за 

съхранение на излезли от употреба 

препарати за растителна защита  

Председатели на 

кооперации, кмета 

на общината, 

кметове на 

кметства, общинска 

администрация 

2017г. 

ПУДООС, 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Закриване на складовете 

за препарати за 

растителна защита с 

изтекъл срок на годност 

8. 

Изпълняване на плана за действие 

заложен в Програмата за управление 

на дейностите по отпадъците на 

територията на община Пордим 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

кметове на 

кметства, общинска 

администрация 

постоянен 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Подобряване 

управлението на 

дейностите по отпадъците 

на територията на община 

Пордим 

 

1.2. Подобряване чистотата в населените места. 

 

 Дейност/мярка Отговорно лице Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

Ефект 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Предотвратяване замърсяването на Общинска постоянен Собствени средства Намаляване риска за 
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зелените площи, тротоарите и 

уличните платна от домашни 

животни. 

администрация замърсяване на въздуха и 

опазване здравето на 

населението на Общината 

2. 

Закупуване на снегопочистваща 

машина /грейдер/ за нуждите на 

общината през зимата  

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

2017г. 

Бюджетни средства, 

външни източници. 

 

Осигуряване на 

безпроблемното 

придвижване и сигурност 

на гражданите на 

Общината през зимния 

3. 
Закупуване на роторен снегорин 

 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

2016г. 

 

Бюджетни средства, 

европейски 

програми 

Осигуряване на 

безпроблемното 

придвижване и сигурност 

на гражданите на 

общината през зимния 

период по пътищата 

4. 
Закупуване на машина за метене и 

миене на улиците  

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

2018г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

програми  

Намаляване риска за 

замърсяване на въздуха и 

опазване здравето на 

населението на Общината 

 

 

1.3. Подорбяване качеството на атмосферния въздух на територията на общината. 

 

 
Дейност/мярка Отговорно лице 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 
ефект 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Реализиране на проекти за залесяване 

и доизграждане на зелената система 

на общината, насочени към 

подорбяване качеството на 

атмосферния въздух и намаляване на 

шума 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

2019г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

програми 

 

подорбяване качеството 

на атмосферния въздух и 

намаляване на шума 
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2. 

Изготвяне на справка, за 

нископродуктивните и пустеещи 

земи, собственост на физически и 

юридически лица, с възможност за 

залесяване. Отчитане готовността на 

собствениците за включване в 

залесителни мероприятия. 

Общинска 

администрация 
2017г. 

Собствени средства, 

външни източници 

Увеличаване на 

лесистостта и намаляване 

количеството на вредни 

емисии СО2 в 

атмосферата в 

последващите години. 

3. 

Повишаване на енергийната 

ефективност на общинските обекти 

чрез саниране на сгради и др. мерки 

/топлоизолация подмяна на дограма и 

на ОВ инсталации/  

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

постоянен 

Бюджетни средства, 

европейски 

програми 

 

ограничаване на 

замърсяването на въздуха, 

причинено от комунално - 

битовото отопление 

4. 

Повишаване на административния 

капацитет по отношение 

осъществяването на контрол за 

установяване и предприемане на 

действия за ограничаване на 

неорганизирани емисии в 

убраницираните територии 

/нарушени настилки, непочистване 

след СРР, емисии на прах при 

изграждане на строителни обекти, 

нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци/ 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинската 

администрация 

постоянен 

Бюджетни средства, 

европейски 

програми 

 

Контрол върху качеството 

на атмосферния въздух.  

 

 

 

1.4. Постигане на устойчиво управление на природните ресурси и опазване на биоразнообразието, вкл. 

Натура 2000. 

 

 Дейност/мярка Отговорно лице Срок за Източници на ефект 
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изпълнение финансиране 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Опазване на ловните ресурси на 

територията на общината 

Ловни дружинки, 

общинска 

администрация 

постоянен 
Външни средства, 

европейски проекти 

Поддържане на 

биоразнообразието и 

животинския свят 

2. 
Опазване на лечебните растения на 

територията на общината 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация  

постоянен 
Външни средства, 

европейски проекти 

Опазване на лечебните 

растения 

3. 

Реализация на проекти свързани с 

опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие, вкл. 

Натура 2000 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината,  

Външни средства, 

европейски проекти 

Възстановяване на 

биологичното 

разнообразие 

4. 

Изпълнение на информационни и 

комуникационни мерки за мрежата 

Натура 2000 

Общинска 

асминистрация 
постоянен 

Бюджета на 

общината 

Информираност на 

населението за мрежата 

Натура 2000 

5. 

Реализиране на проекти за залесяване 

на нови гори и възстановяване на 

горския фонд 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация, 

Горско стопанство 

2020г. 

Бюджета на 

общината,  

Външни средства, 

европейски проекти 

Запазване на горите  

6. 
Грижа за опазване на горския фонд, 

противопожарни мерки 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация,  

Горско стопанство 

постоянен 

Бюджета на 

общината,  

Външни средства, 

европейски проекти 

Запазване на горите 

 

 

1.5. Повишаване на информираността на населението относно състоянието на околната среда и 

възможностите, които тя предлага за развитие на устойчиви икономически дейности и създаване на 

условия за подготовка на проекти в областта на екология. 

 Дейност/мярка Отговорно лице Срок за Източници на ефект 
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изпълнение финансиране 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Създаване условия за осигуряване на 

финансиране на общината на 

екологични проект  

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината, 

европейски 

средства 

Подобряване състоянието 

на околната среда 

2. 

Информиране на населението за 

състоянието на околната среда и 

евентуалните рискове за здравето, 

чрез средствата за масова 

информация и други средства 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината, 

европейски 

средства 

Подобряване състоянието 

на околната среда 

3. 

Информиране на населението за 

изпълнението на мерките от 

Общинската програма за опазване на 

околната среда, както и за 

реализацията на различни други 

проекти с екологична насоченост, 

свързани с национални кампании и 

местни инициативи, чрез средствата 

за масова информация и други 

средства 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината, 

европейски 

средства 

Подобряване състоянието 

на околната среда 

4. 

Организиране и провеждане на 

местни  инициативи, свързани с 

опазването на околната среда и 

честване по подходящ начин на дати 

от екологичния календар 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация, 

Училища и детски 

градини 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината, 

европейски 

средства 

Подобряване състоянието 

на околната среда 

5. 

Включване на децата от общината в 

различни програми за екологично 

образование и възпитание 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация, 

За срока на 

действие на 

програмата 

Бюджета на 

общината, 

европейски 

средства 

Подобряване състоянието 

на околната среда 
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Училища и детски 

градини 

 
2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА С НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНА ВОДА. 

2.1. Подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. 

 
Задача Отговорно лице 

Срок за 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 
ефект 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Рехабилитация на водопроводната 

мрежа с цел намаляване загубите и 

подобряване качеството на питейната 

вода 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

  2019г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Намаляване на зaгубите на 

питейно-битовото 

водoснабдяване, 

премахване на сезонния 

режим на водоподаване. 

2. 

Изграждане на канализация и 

пречиствателна станция за питейни 

води в гр. Пордим 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

2020г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Подобряване 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води 

3. 

Изграждане на канализация и 

пречиствателна станция за питейни 

води в населените места от община 

Пордим 

Общински съвет, 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

2020г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Подобряване 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води 

4. 
Възстановяване на съоръженията за 

напояване на земеделски земи  

Общинска 

администрация 
2019г. 

Бюджетни средства, 

европейски 

средства 

Ефективно използване на 

водните ресурси на 

общината, повишаване на 

продуктивността на 

земеделските земи. 

5. 

Кандидатстване за осигуряване на 

средства за изграждане на 

допълнително водоснабдяване на с. 

Тотлебен от сондажен кладенец в 

местността „Над село” 

 

Общинска 

администрация 

2017г. 

 

ПУДООС,     

Европейски 

средства 

Постоянно 

водоснабдяване на всички 

квартали от населаното 

място, добро качество на 

питейната вода. 
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6. 

Забрана за източване на 

микроязовирите с цел риболов и 

риборазвъждане. 

Кмета на общината, 

общинска 

администрация 

За периода на 

действие на 

програмата 

Бюджетни средства 

Запазване на наличните 

водни ресурси за целите 

на напояването. 

 

 

 



VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

  
   Община Пордим е длъжна периодично да извършва актуализация на програмата, 

свързана с възникнали нови обстоятелства и документи, както и да представя ежегодно отчет за 

изпълнение на програмата пред Общински съвет гр. Пордим и да информира ежегодно РИОСВ 

гр. Плевен и обществеността за изпълнение на програмата. 

 

При изготвяне на програмата са използвани: 

1. План за развитие на Община Пордим  2014-2020 год.; 

2. Проект на Интегриран план за обновяване на населените места в община Пордим; 

3. Информация от РИОСВ, Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен и 

„ВиК” ЕООД – гр. Плевен; 

4. Справки от специалистите в общинската администрация. 

5. Проект за лечебните растения на територията на община Пордим; 

6. Информация от общинска служба “Земеделие и гори”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


